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Voorwoord

In 1995 volgde ik als derdejaarsstudent aan de Universiteit Utrecht het vak Inlei-
ding Economische en Sociale Geschiedenis bij Gerard Trienekens. Zijn kennis 
en inzicht, maar vooral zijn prachtige beschrijvingen van het leven op het Bra-
bantse platteland, leverden inspirerende colleges op. Met zijn verhalen bracht hij 
de  ‘gewone  mensen’  in  het  verleden  dichterbij,  iets  wat  mijns  inziens  de  kern 
van de sociaal-economische geschiedwetenschap dient te zijn. Een van deze ver-
halen ging over spinsters,  vrouwen van allerlei  leeftijden en huwelijkse status, 
die in de avonduren samen zaten te spinnen, waarbij de hele dorpsgemeenschap 
over de tong ging. Deze informele damesgezelschappen konden lokaal een grote 
invloed uitoefenen, die zich soms uitte in heuse volksgerichten. Tijdens het luis-
teren schreef ik in de kantlijn van mijn notitieblok: ‘Onderwerp proefschrift???’. 
Alleen daarom al, nog los van zijn inhoudelijke en morele steun tijdens mijn ver-
dere studie en mijn beginnende loopbaan als historica, beschouw ik Gerard als de 
‘geestelijk vader’ van dit proefschrift.

Maar ik ben dank verschuldigd aan zo veel meer mensen. Allereerst natuurlijk 
aan mijn geweldige promotor, Jan Lucassen. Vanaf mei 2000, toen ik mijn eerste 
plannen voor het opzetten van deze studie met hem besprak, heeft hij het volste 
vertrouwen in mij gehad. Al snel had Jan het over ‘ons’ project, en zo heeft het van 
begin tot einde ook voor mij gevoeld. Altijd stimuleerde hij me weer om net even 
verder te zoeken en iets dieper na te denken, en er was geen bespreking zonder 
dat hij me blootstelde aan minstens één van zijn intelligente schema’s. Hierdoor 
leek het altijd – al was het maar even – plotseling allemaal zó eenvoudig.

Het  Professor  van  Winterfonds  maakte  deze  studie  financieel  mogelijk.  De 
bestuursleden van deze stichting ben ik zeer erkentelijk voor het feit dat zij dit 
onderwerp het subsidiëren waard vonden.

Op  het  Internationaal  Instituut  voor  Sociale  Geschiedenis  (iisg)  te  Amster-
dam heb ik zo veel geleerd, over het vak én over het leven. De discussies tijdens 
de  onderzoeksvergaderingen,  de  onderhandelingen  over  personeelsbeleid  en 
arbeidsverhoudingen, en vooral de individuele gesprekken met tal van collega’s 
over persoonlijke of minder persoonlijke aangelegenheden, allemaal hebben ze 
mijn geest gescherpt en mijn blik verruimd. En dan doel ik niet alleen op colle-
ga’s van de afdeling onderzoek, maar ook die van de archiefafdeling, de biblio-
theek, de automatisering, de uitgeverij, de algemene dienst en het secretariaat. 



Het zijn er te veel om op te noemen, maar ik heb hen allen in gedachten. Een aan-
tal wil ik echter met name noemen.

Lex Heerma van Voss dank ik omdat hij mij op het idee bracht financiering 
aan te vragen bij het Professor van Winterfonds. In zijn hoedanigheid als adjunct-
hoofd onderzoek en arbeidshistoricus kwam ik echter vaker met hem in aanra-
king.  Onder  andere  organiseerden  we,  samen  met  Els  Hiemstra,  in  2004  het 
congres A global history of textile workers, 1650-2000. Ook hiervan heb ik, zowel 
inhoudelijk als organisatorisch, veel opgestoken. Dit was niet in de laatste plaats 
vanwege Lex’ ervaring en analytisch vermogen en Els’ nuchtere humor en door-
tastende organisatietalent.

Ariadne Schmidt begon in februari 2002, een maand voordat mijn onderzoek 
officieel startte, als postdoconderzoeker en hoofd van het iisg-project ‘Vrouwenar-
beid in Nederland in de vroegmoderne tijd’. Jarenlang deelden wij niet alleen een 
kamer, maar ook onze kennis over en liefde voor de vrouwengeschiedenis, onze 
verbazing over de hiërarchische en sekseverhoudingen binnen de wetenschap, en 
onze ervaringen over het ouderschap. Ariadne las al mijn hoofdstukken en voor-
zag ze van minutieus en zinvol inhoudelijk en redactioneel commentaar. De drie 
promovendae in het hetzelfde project, die respectievelijk een half jaar en een jaar 
na mij begonnen, kunnen hier niet onvermeld blijven: Marjolein van Dekken, 
Danielle van den Heuvel, en Hilde Timmerman, van wie de laatste helaas voor-
tijdig moest stoppen. Ik heb veel gehad aan hun hartelijkheid, humor, en onze 
inhoudelijke uitwisseling. We zaten  in hetzelfde schuitje, en ook al gingen we 
daar allemaal anders mee om, het hielp mij zeer om er met hen over te praten.

Minder direct, maar minstens zo prettig, werkte ik samen met Marian van der 
Klein, met wie ik veel lol heb beleefd en solidariteit heb gevoeld. Karin Hofmees-
ter bewonderde ik om haar zelfvertrouwen zonder enig spoor van zelfingenomen-
heid. Marco van Leeuwen dank ik voor zijn altijd prikkelende theorieën over de 
mensheid, zijn  fabuleuze cocktails en ons gedeelde enthousiasme voor Spinvis. 
Danielle van den Heuvel bedank ik voor onze hechte samenwerking en al haar 
adviezen (op werk-, mode- en persoonlijk gebied). Ik heb veel gehad aan haar kri-
tisch commentaar op mijn papers en hoofdstukken en aan onze wederzijdse pep-
talksessies. Met Jelle van Lottum klikte het voor mijn gevoel gewoon goed. Aan 
zijn gis-kennis heb ik bovendien de mooie kaartjes in dit boek te danken. Marcel 
van der Linden, met zijn licht-cynische maar altijd welwillende opstelling, vond ik 
een prettig hoofd van de onderzoeksafdeling. Jacques van Gerwen was altijd even 
gul en behulpzaam. Amanda Elsinghorst waardeer ik omdat ze een stoere vrouw 
is en een betrokken collega was. Francisca de Haan heeft mij wijzer en bewuster 
gemaakt. Len Winkelman wist me altijd net iets meer te vertellen dan ik via de 
officiële kanalen hoorde. Anna Tijsseling vrolijkte vele pauzes en treinreizen op. 
Jaroen Kuijper leverde meer computerondersteuning dan waar ik feitelijk gezien 
recht op had. Piet Lourens was zo aardig om zijn kennis en gegevens uit de gilden-
database met me te delen. Hans Luhrs van de reproductieafdeling was altijd bereid 



mij te helpen. Dankzij Marti Huetink en Marjan Muntinga van Uitgeverij Aksant 
verliep de publicatie van het manuscript bovendien gestroomlijnd. Marjan, die de 
eind- en beeldredactie voor haar rekening nam, heeft bergen werk verzet.

Buiten  ‘het  instituut’ had  ik veel aan de mede-promovendi van de N.W. Post-
humus onderzoeksschool. Bij de afdeling esg van de Universiteit Utrecht mocht 
ik onderwijservaring opdoen,  in ruil waarvoor  ik uitstekend werd begeleid door 
Gerard Trienekens. Maarten Prak was zo vriendelijk mij zijn database van de blok-
boeken van Den Bosch ter beschikking te stellen. Hilde van Wijngaarden schonk 
mij haar database en een deel van het archiefmateriaal over de armenzorg in Zwolle. 
Zij maakten het vele werk daarmee een stuk beter behapbaar, waarvoor dank.

Medewerkers van diverse archieven waren altijd zeer behulpzaam. Helaas ken 
ik hun namen meestal niet, maar ik heb bijna uitsluitend goede ervaringen. Op 
het Regionaal Archief Leiden genoot ik van de verhalen van Elly de Jong. Ook het 
Regionaal  Historisch  Centrum  Tilburg,  en  het  Historisch  Centrum  Overijssel 
kennen een uitstekende dienstverlening. Bij het Stadsarchief van Den Bosch, ten 
slotte, werd ik altijd met veel expertise geholpen, onder anderen door Monique 
Brummans en Aart Vos.

Al mijn vrienden veraangenaamden de perioden tussen het werk in – wel wer-
den dit er steeds minder, waarvoor excuses. Vooral de crea-bea-avonden en uit-
stapjes  met  mijn  lieve  vriendinnen  Janneke  Raaijmakers  en  Marieke  Broeren 
zorgden altijd voor de nodige ontspanning. Bij hen kon  ik alles kwijt.  Janneke 
was bovendien als (inmiddels gepromoveerd) vakgenote ervaringsdeskundige en 
heeft  trouw meegelezen, waar  ik bij het herschrijven veel aan had. Mijn vrien-
din Martine de Vos becommentarieerde, als ‘semi-native-speaker’, in de eindfase 
mijn Engelse samenvatting, waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben.

Als laatste, maar zeker niet het minst, bedank ik mijn familie. Mijn vader Vic-
tor  bleef  me  prikkelen  door  mij  steeds  weer  te  vragen  hoe  het  toch  met  mijn 
studie en scriptie ging. Helaas pap, het is me niet gelukt vóór mijn dertigste te 
promoveren. Mijn moeder  Joop maakte mij van  jongs af aan bewust van mijn 
mogelijkheden en van mijn vrouwzijn. Zij is voor mij niet alleen het prototype 
werkende vrouw en moeder, maar ook mijn voorbeeld, vriendin en trouwe mede-
lezer geweest. Mijn zus Hanne leefde ook altijd zeer mee, al vertelde ik haar te 
weinig over mijn werk. Mijn geliefde Stef deelde met mij lief en leed, huishouden 
en zorg, en dit alles geheel gelijkwaardig. Zonder hem had ik het niet gered. Vol-
waardige arbeidsparticipatie van vrouwen is onmogelijk te bereiken zonder hel-
den van mannen zoals hij.

Ten  slotte  waren  er  tijdens  mijn  proefschriftperiode  twee  heel  bijzondere 
momenten: de geboorte van mijn lieve nichtje Yula en van mijn prachtige doch-
ter Rena. Aan hen, als werkende vrouwen van de toekomst, draag ik dit boek over 
arbeidsters in het verleden op.

December 2006, Elise van Nederveen Meerkerk
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Evenals de man heeft de vrouw achtereenvolgens slavernij, horigheid, hand-

werk,  het  ontstaan  van  de  handeldrijvende  en  producerende  burgerij,  de 

industrialisatie  en  de  strijd  van  de  arbeidende  klasse  voor  verbetering  van 

arbeidsvoorwaarden, van werktijden en lonen enz. gekend. Evenals de man 

heeft de vrouw het gereedschap zien veranderen van houweel tot tractor, van 

spinnewiel tot elektrische spinmachine, en een specialisatie zien ontstaan als 

gevolg  van  de  verscheidenheid  van  te  bewerken  materialen  en  technieken. 

Evenals de man heeft de vrouw te maken gehad met het taylorsysteem en de 

socialistische planmethoden.

  Toch  hebben  noch  de  sociale  geschiedenis  van  de  arbeiders  noch  de 

geschiedenis  van  de  technieken  en  gereedschappen,  noch  de  geschiedenis 

van  de  produktiemethoden  en  de  arbeidsorganisatie  ooit  de  fundamentele 

verschillen doen uitkomen die altijd bestaan hebben en nog steeds bestaan 

tussen vrouwen- en mannenarbeid.1

Bovenstaande woorden verzuchtte arbeidssociologe Evelyne Sullerot aan het einde 
van de jaren zestig van de twintigste eeuw in haar bekende boek Geschiedenis en 
sociologie van de vrouwenarbeid.2  Inmiddels  zijn  wij  bijna  vier  decennia  verder, 
waarin  tal  van  internationale  onderzoeken  en  publicaties  zijn  verschenen  over 
de arbeid van vrouwen in het verleden en de verschillen in ervaringen en moge-
lijkheden voor de beide seksen.3 Desondanks blijven nog vele belangrijke vragen 
met betrekking tot de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 

1  Sullerot, Geschiedenis en sociologie, 7.

2  Oorspronkelijke titel en uitgave: Histoire et sociologie du travail féminin (Parijs 1968).

3  Enkele  belangrijke  overzichtswerken:  Tilly  en  Scott,  Women, work and the family; 

Berg, The age of manufactures; Boserup, Female labour; Bradley, Men’s work, women’s work; 

Hudson en Lee, Women’s work; Simonton, A history of European women’s work; Sharpe, 

Adapting to capitalism; Honeyman, Women, gender and industrialisation. Specifiek voor de 

vroegmoderne periode zie: Hanawalt, Women and work; Hafter, European women; Howell, 

Women, production, and patriarchy; Ogilvie, ‘Women and labour markets’; Wiesner, Wor-

king women; Sharpe, Women’s work.
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tot op heden onbeantwoord in de internationale literatuur.4 Het onderzoek naar 
arbeid door vrouwen in Nederland is bovendien al helemaal nauwelijks tot ont-
wikkeling gekomen. Dit geldt met name voor de pre-industriële periode: de stu-
dies  die  tot  nu  toe  zijn  verricht  over  Nederlandse  vrouwenarbeid  richtten  zich 
voornamelijk op de periode na 1800.5

1.1 Theoretisch kader en vraagstelling

De vroegste literatuur over de positie van werkende vrouwen in de pre-industriële 
periode ging met name om de vraag of deze verbeterde of verslechterde met de 
komst van het (industrieel) kapitalisme.6 Alice Clark, de pionier op het gebied van 
de studie naar vroegmoderne vrouwenarbeid, betoogde al in 1919 dat de overgang 
naar het kapitalisme  leidde  tot een verslechtering voor vrouwen op de arbeids-
markt. Waar zij eerst economisch zeer actief waren, en dan met name binnen 
de context van de gezinseconomie, werden zij van de arbeidsmarkt verdrongen.7 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw namen feministische historici, zoals 
Louise  Tilly  en  Joan  Scott,  dit  idee  van  een  ‘gouden  tijdperk’  voor  vrouwenar-
beid over. De nieuwe patriarchale kapitalistische verhoudingen leidden volgens 
hen onder meer  tot het  verplaatsen van de productie  vanuit de huiselijke naar 
de publieke sfeer, en daarmee uit de handen van vrouwen.8 Ook andere historici 
benadrukten dat vrouwen in de pre-industriële periode nog relatief zelfstandig 

4  Een mooi overzicht van de vele nog openstaande vragen geeft Ogilvie, A bitter living, 

2-16.

5  Voor enkele belangrijke werken zie: Morée en Schwegman, Vrouwenarbeid in Neder-

land 1870-1940; De Bruijn, Haar werk; Plantenga, Een afwijkend patroon; Pott-Buter, Facts 

and fairy tales. Voor de vroegmoderne periode bestaat nog geen overzichtswerk, maar is 

het onderzoek nog zeer verkennend. Zie bijvoorbeeld Quast, ‘Vrouwenarbeid omstreeks 

1500’;  Van  Deursen,  ‘Werkende  vrouwen’;  Vos,  ‘Vrouwenarbeid  en  de  gilden’.  Zie  over 

deze lacune ook Schmidt, ‘Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd’, 15-21. Het in 2002 

begonnen iisg-onderzoeksproject ‘Vrouwenarbeid in Nederland in de vroegmoderne tijd 

(circa  1550-1815)’ moet hierin verandering brengen. Voor meer  informatie over dit pro-

ject en de verschillende deelonderzoeken: http://www.iisg.nl/research/womenswork.php 

(september 2006).

6  Zie voor een goed overzicht van deze discussies: Kloek, Wie hij zij, 24-31.

7  Clark, Working life of women, 299.

8  Tilly en Scott, Women, work and the family, 104, 144-145.
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economisch konden opereren, terwijl deze mogelijkheden met de komst van het 
(vroeg)kapitalisme verdwenen.9

Daarentegen waren er al vroeg historici die het idee van een ‘goede oude tijd’ 
voor vrouwenarbeid verwierpen. Judith Bennett en Peter Earle benadrukten bij-
voorbeeld de continuïteit  in de historie van de arbeid van vrouwen.10 Het voort-
durende  patriarchaat,  met  zijn  onevenwichtige  verdeling  van  de  macht  tussen 
mannen  en  vrouwen,  zou  ertoe  leiden  dat  de  laatste  groep  door  de  geschiede-
nis heen ondergeschikt is geweest aan de eerste, ook op de arbeidsmarkt. Over 
het algemeen werd het werk van vrouwen, zowel vóór de industriële revolutie als 
daarna,  gekenmerkt  door  een  lage  status  en  betaling  in  vergelijking  tot  man-
nenwerk.11 Inderdaad wijst empirisch onderzoek tot nu toe niet op een gouden 
tijdperk voor de arbeid van vrouwen in de pre-industriële periode. Er was eerder 
sprake van een zeer gesegmenteerde arbeidsmarkt, waarop hooggeschoold, goed 
betaald werk met een hoge status over het algemeen door mannen werd uitge-
voerd, en vrouwen werkten in de laaggeschoolde, slecht betaalde segmenten van 
de arbeidsmarkt met weinig status.12

Hoewel het patriarchaat ongetwijfeld een grote rol heeft gespeeld in het belem-
meren van vrouwen op de arbeidsmarkt in verleden en heden, volstaat het niet als 
historische verklaring, omdat het uitgaat van een hoge mate van onveranderlijk-
heid. Joan Scott noemt het gebruik ervan zelfs ‘a-historisch’.13 Zowel voor, tijdens, 
als na de industrialisatie traden er wel degelijk veranderingen op in de arbeids-
participatie van vrouwen en de arbeidsdeling naar sekse.14 Daarom moeten wij, 
binnen de context van bestaande patriarchale verhoudingen, op zoek naar verkla-
ringen voor deze ontwikkelingen, die op hun beurt waarschijnlijk ook weer de 
gegeven machtsverhoudingen tussen de seksen hebben beïnvloed. Een adequaat 
verklaringsmodel ontbreekt  tot op heden, en zodoende kom  ik  tot de volgende 
hoofdvraag voor dit onderzoek:

Hoe  is de  arbeidsdeling  tussen mannen en vrouwen  te  verklaren en welke 

factoren veroorzaakten hierin eventueel veranderingen in de pre-industriële 

periode?

9  Bijvoorbeeld Howell, Women, production and patriarchy; Hill, Women, work and sexual 

politics; Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’.

10  Bennett, ‘History that stands still’; Earle, ‘The female labour market’.

11  Bennett, ‘Women’s history’, 58-64.

12  Kloek,  Wie hij zij,  71-72;  Knotter,  ‘Problemen  van  de  family economy’,  46-47,  69; 

Sharpe, ‘Introduction’, 7-8; Honeyman en Goodman, ‘Women’s work’.

13  Scott, Gender and the politics of history, 33-34.

14  Overigens ontkent ook Bennett dit niet volledig. Bennett, ‘History that stands still’, 

278.
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Over  de  arbeidsdeling  naar  sekse  en  mogelijke  verklaringen  hiervoor  bestaan 
veel  internationale debatten en  theorievorming. Niet alleen  is er het hierboven 
beschreven debat tussen vrouwenhistorici, maar ook hebben economen, econo-
misch historici en sociologen zich over het probleem gebogen. In dit proefschrift 
wil ik de belangrijkste economische, sociaal-historische en sociologische verkla-
ringen voor arbeidsdeling naar sekse tegen het licht houden.

Voor zover ik weet, bestaat er in de literatuur niet één sluitende verklaring voor 
(veranderingen in) de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de verdeling 
van arbeid tussen de seksen (zie verder paragraaf 1.3). Bovendien blijkt uit steeds 
meer onderzoek dat hierin grote verschillen bestonden tussen vrouwen naar leef-
tijd,  huwelijkse  status  en  klasse.15  Uiteenlopende  literatuur  over  economische 
groei, organisatie van de productie, zoals het debat over de proto-industrie, maar 
ook  over  de  levenscyclus  en  de  reproductieve  taken  van  vrouwen,  bieden  aan-
knopingspunten voor verklaringen. In dit proefschrift neem ik daarom verschil-
lende, in mijn ogen belangrijke, mogelijke verklaringen onder de loep en leg ik 
deze naast elkaar. Daarbij beschouw ik ‘vrouwen’ niet als één homogene catego-
rie, maar wil ik zoveel mogelijk differentiëren naar levensfase en klasse. In ieder 
hoofdstuk zal een specifiek set aan verklaringen worden behandeld, waarbij  ik 
ook steeds een overzicht geef van de relevante literatuur en debatten.

Dit proefschrift gaat over – de loonarbeid van – vrouwen in de textielnijverheid 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden (hierna: de Republiek), en dan met 
name spinnende vrouwen. Om verschillende redenen, waarop ik nu dieper zal 
ingaan, is dit een interessante en adequate casus voor onderzoek naar de arbeids-
deelname van vrouwen en de arbeidsdeling naar sekse in de pre-industriële peri-
ode.

1.2 Spinsters in de Republiek

Uit de internationale literatuur komt de textielnijverheid, en dan met name het 
spinnen, naar voren als een van de belangrijkste sectoren waarin vrouwen werk-
ten. Ook in een van de meest dynamische vroegmoderne economieën, die van 
de Republiek, was dit het geval. Om de bloeiende textielnijverheid van voldoende 
wollen en linnen garen te voorzien, moeten tussen 1600 en 1800 vele duizenden 
vrouwen hebben gesponnen.16

15  Zie bijvoorbeeld Tilly en Scott, Women, work and the family, 31; Sharpe, ‘Introduction’, 

9-10; Ogilvie, A bitter living.

16  Hun precieze aantallen blijven over het algemeen onvermeld. Posthumus, De geschie-

denis, 520-521; 626-628 gaat uit van duizenden; De Vries en Van der Woude, Nederland 

1500-1815, 691 hebben het over ‘veel vrouwen’.
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Ondanks hun kwantitatieve belang weten wij nog bijzonder weinig over Neder-
landse textielarbeidsters in de vroegmoderne tijd. Zo besteedden Jan de Vries en 
Ad van der Woude in hun overzichtswerk over de economie van de Republiek uit 
1995 bij hun beschrijving van de textielnijverheid nauwelijks aandacht aan vrou-
wen.17 Zij lieten daarmee een groot deel van het verhaal achterwege. Hoewel er 
wel iets over vrouwenarbeid in de textiel bekend is, staat het onderzoek hiernaar 
nog in de kinderschoenen.18 In veel andere  landen is er weliswaar meer empi-
risch onderzoek gedaan naar  textielarbeid door vrouwen,19 maar ook internati-
onaal is er nog altijd behoefte aan meer studies over vrouwenarbeid en bovenal 
hun inbedding in de sociaal- en economisch-historische literatuur.20

Vanuit een meer theoretisch oogpunt zijn er eveneens redenen waarom onder-
zoek naar  textielarbeidsters relevant  is.  In de  textielsector werkten zowel man-
nen als vrouwen, en onderzoek hiernaar kan ons meer vertellen over de werking 
van de arbeidsmarkt en arbeidsdeling naar sekse. Een andere belangrijke reden 
voor dit onderzoek is dat er over loonarbeid in de vroegmoderne tijd, en vrouwe-
lijke loonarbeidsters in het bijzonder, tot nu toe weinig geschreven is. Dit is een 
lacune, omdat proletarisering en de opkomst van loonarbeid cruciale elementen 
vormden in de ontwikkeling naar ‘moderne’ economische groei en een geïndus-
trialiseerde samenleving.21 Juist de textielsector was als exportnijverheid van zeer 
groot belang, zowel voor de economische groei van de Republiek als voor de ont-
wikkeling van het kapitalisme. De textiel was namelijk een van de eerste bedrijfs-
takken waarin arbeiders op grote schaal voor  loon werkten. Deze opkomst van 
loonarbeid, niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen en kinderen, zou 

17  In De Vries’ en Van der Woudes vrij uitvoerige behandeling van de textielnijverheid 

komt de arbeid van vrouwen niet echt aan bod. Opmerkelijk genoeg besteden zij elders in 

het boek, in het hoofdstuk ‘Stad en land’ wel enige aandacht aan textielarbeidsters. Verge-

lijk De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 333-358 met 690-691.

18  Kloek, Wie hij zij; Kloek, ‘De arbeidsdeling naar sekse’ en Howell, ‘Women’s work’ 

gaan over vrouwen in de Leidse textielnijverheid voor 1600. Verder komen textielarbeid-

sters in de Republiek voor in studies over armenzorg in Zwolle (Van Wijngaarden, Zorg 

voor de kost) en weduwen in Leiden (Schmidt, Overleven). 

19  Bijvoorbeeld  voor  Engeland:  Clark,  Working life of women;  Berg,  ‘Women’s  work’; 

Sharpe,  Adapting to capitalism.  Duitsland:  Quataert,  ‘The  shaping’;  Wiesner,  ‘Spin-

sters and seamstresses’; Ogilvie,  ‘Women and proto-industrialisation’. Frankrijk: Davis, 

‘Women in the crafts’; Gullickson, Spinners and weavers; Hafter, ‘Female masters’; Hafter, 

‘Women who wove’. Ierland: Gray, ‘Gender and uneven working-class formation’.

20  Zie bijvoorbeeld Sharpe, ‘Introduction’, 12; Ogilvie, A bitter living, 2, 5, 23-42.

21  Levine,  Proletarianization;  Tilly,  ‘Demographic  origins’;  Van  Bavel,  ‘Rural  wage 

labour’, 37-38.
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belangrijke economische en sociale veranderingen hebben teweeggebracht, bij-
voorbeeld in consumptiepatronen en in economische groei.22

Onderzoek naar spinsters in de Noordelijke Nederlanden in de pre-industriële 
periode levert dus een bijdrage aan de bijstelling van zowel het nationale als het 
internationale beeld. De Republiek had in de zeventiende eeuw een belangrijke 
internationale positie, en maakte volgens veel historici een afwijkende economi-
sche ontwikkeling door  ten opzichte van andere Europese  landen. Zo werd de 
Republiek gekenmerkt door een hoge levensstandaard, een hoge mate van gespe-
cialiseerde  arbeid  en  arbeidsproductiviteit.23  Deze  aparte  positie  zal  ook  gevol-
gen hebben gehad voor de ontwikkeling van vrouwenarbeid in het algemeen en 
spinnen in het bijzonder. Alleen daarom al is het belangrijk eigen onderzoek te 
doen en niet te leunen op buitenlands onderzoek naar andere gebieden. Boven-
dien kende de Republiek een groot deel van de achttiende eeuw een neergaande 
economische conjunctuur, die de spinarbeid van vrouwen zal hebben beïnvloed. 
De dynamiek die de economie van de Republiek kende in de vroegmoderne tijd 
zou kunnen betekenen dat de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt en de arbeids-
deling naar sekse veel minder statisch waren dan normaal gesproken wordt aan-
genomen.  Een  sterke  aanwijzing  voor  dit  vermoeden  is  bijvoorbeeld  dat  onder 
bepaalde  omstandigheden  ook  veel  mannen  met  de  hand  sponnen,  een  feno-
meen  dat uit  de  internationale  literatuur  zelden  naar  voren komt. Om  al deze 
redenen kan dit onderzoek naar de pre-industriële Nederlandse textielnijverheid 
niet alleen duidelijkheid scheppen over het belang van het spinnen voor de eco-
nomie, maar bovenal ook over bredere ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie 
van vrouwen en arbeidsdeling naar sekse.

Bij termen als economische groei denken we niet in eerste instantie aan het 
handspinnen. Zowel vroeger als tegenwoordig leverden spinarbeid en spinsters 
over het algemeen weinig positieve associaties op. Zo veranderde de betekenis 
van het woord spinster in het Engelse taalgebied rond 1600 van de letterlijke aan-
duiding ‘spinnende vrouw’ in de (negatieve) typering van een huwelijkse status: 
‘alleenstaande vrouw’ of  ‘oude vrijster’.24 Spinnen roept het beeld op van grote 
armoede, en dit was ook al het geval in de zeventiende en achttiende eeuw. Met 
name voor vrouwen uit de onderste lagen van de samenleving zou het gebruike-
lijk zijn dat zij enkele inkomsten zouden verwerven door te werken, en vaak was 
dit werk spinnen. Maar hoewel het slecht verdiende, was spinnen volgens tijdge-

22  De Vries, ‘The Industrial Revolution’, 262; Noordegraaf en Van Zanden, ‘Vroegmo-

derne economische groei’, 398.

23  Zie bijvoorbeeld: Davids en Lucassen, Een wonder weerspiegeld; Noordegraaf en Van 

Zanden, ‘Vroegmoderne economische groei’; Lucassen, ‘Arbeid’; De Vries, ‘The Industrial 

Revolution’; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815; Van Zanden, ‘The revolt’.

24  Hill, Women alone, 4.
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noten nog altijd beter dan niets doen, zoals het zeventiende-eeuwse spreekwoord 
‘Beter gesponnen als niet gewonnen’ uitdrukt.25

Uitspraken over spinnen en spinsters in de Republiek zijn meestal heel alge-
meen  en  berusten  eerder  op  aloude  vooronderstellingen  dan  op  diepgravend 
historisch onderzoek. Ten eerste zou spinnen, in ieder geval tot aan de mechani-
satie van het spinnen, vrouwenwerk zijn geweest.26 Tot in de hoge middeleeuwen 
domineerden vrouwen zowel het weven als het spinnen. Dit was waarschijnlijk 
zo gegroeid vanuit de  textielproductie die huishoudens eeuwenlang voor eigen 
gebruik hadden verricht. Met de opkomst van steden en de toename van de pro-
ductie van textiel voor (supra)regionale markten ontstond er echter een arbeids-
deling naar sekse. Weven werd een beroep dat meestal in gildenverband en door 
mannen  werd  uitgeoefend.  Spinnen  bleef  het  werk  van  vrouwen  in  de  zeven-
tiende  en  achttiende  eeuw,  toen  nog  voornamelijk  met  de  hand  werd  gespon-
nen. In Nederland vond de introductie van op water- en stoomkracht aangedreven 
spinmachines pas in de negentiende eeuw op grote schaal plaats. Men neemt aan 
dat met de invoering van ingewikkelde en hoogstaande technologie, mannen het 
spinnen overnamen.27

Ten tweede hebben historici specifieke ideeën over de organisatie van de pro-
ductie van gesponnen garen. Handspinnen was een typische huisnijverheid, die 
zonder veel ingewikkelde of dure apparaten kon worden uitgevoerd, en dus wei-
nig kapitaalintensief was. Ook was er niet veel ruimte voor nodig, en kon het dus 
gemakkelijk thuis worden verricht, in combinatie met agrarische en huishoude-
lijke  taken. Spinsters die voor de markt sponnen zouden vaak  in opdracht van 
vroegkapitalistische textielproducenten of -handelaars hebben gewerkt. Hierdoor 
zou hun werk niet zijn gebaseerd op tijd, maar was dit stukwerk. Zo konden zij 
hun tijd naar eigen believen indelen, waardoor zij weer flexibel waren om hun 
arbeid te combineren met verzorgende taken thuis. In de regel wordt echter aan-
genomen dat de meeste spinsters niet voor loon, maar binnen de ‘gezinsecono-
mie’ onbetaald voor hun wevende echtgenoot sponnen.28

25  De Vries, Ingelijst werk, 233. Over de visuele beeldvorming van spinsters, en de asso-

ciatie met huiselijkheid en arbeidzaamheid (met name in de laagste klassen), zie aldaar 

211-243.

26  Boot, ‘Handspinnen’ (deel 1), 55; Van Gurp, Brabantse stoffen, 75-77. De Groot, Fabri-

cage van verschillen,  190. Posthumus erkent weliswaar dat  (althans  in Leiden)  vanaf de 

zeventiende eeuw ook veel mannen sponnen, maar hij problematiseert dit  verder niet. 

Posthumus, De geschiedenis, 626-627. Ook Van Gorp spreekt over ‘spinners en spinsters’, 

maar zegt hier verder niets over. Van Gorp, Tilburg, 33.

27  Zie bijvoorbeeld De Groot, Fabricage van verschillen, 190, 208.

28  Posthumus, De geschiedenis, 627 (zonder bronvermelding): ‘In alle branches werkten 

honderden vrouwen met hun spinarbeid zonder eenige vergoeding hun mannen bij hun 
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Ten derde zou het spinnen weinig scholing of vaardigheid vereisen. Het was 
eerder een bepaalde handigheid, die vrouwen van jongs af aan thuis zouden heb-
ben aangeleerd, zoals zoveel andere huishoudelijke taken. Spinnen werd dan ook 
bijna altijd slecht beloond en het had een lage status.29 Spinsters zouden daarom 
vaak zijn aangewezen op armenzorg en op de grens van het bestaansminimum 
leven.

Veelal ontbreken bij dergelijke uitspraken in de Nederlandse historische litera-
tuur verwijzingen naar de bronnen waarop ze gebaseerd zijn. Zij lijken eerder te 
berusten op de algemene aannames over spinsters. Het empirisch onderzoek dat 
in een enkel geval wordt aangehaald, is internationaal. Kennelijk is het bestaande 
beeld zo algemeen geldend dat het geen annotatie behoeft. Weliswaar is in het 
buitenland meer werk verricht op dit gebied, maar dit onderzoek staat doorgaans 
in het kader van de veranderingen die de mechanisatie en de industriële revolutie 
met zich meebrachten voor de positie van werkende vrouwen: werd deze beter of 
slechter? Meestal wordt spinnen niet  in de context van de zeventiende en acht-
tiende eeuw bekeken en eventuele veranderingen in de periode vóór de industri-
alisatie worden niet geanalyseerd of verklaard.

Omdat er nog zo weinig bekend is over vrouwen en spinarbeid in Nederland 
in de vroegmoderne periode, zal ik in dit boek aandacht besteden aan de ontwik-
keling en het belang van het spinnen, voor de textielnijverheid en de economie 
als geheel, maar ook voor de werkende vrouwen zelf en het gezin of huishouden 
waarin zij leefden. Hierbij beschrijf ik hoe de arbeid tussen mannen en vrouwen 
in de textielsector verdeeld was, en welke veranderingen hierin eventueel optra-
den gedurende de vroegmoderne periode. De beschrijving van ontwikkelingen 
in de textielnijverheid in de Republiek, en de implicaties ervan voor mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt, berust deels op literatuur, maar voor het grootste 
deel op eigen archiefonderzoek. Ter inspiratie, en waar nodig ter aanvulling op of 
vergelijking met de resultaten van mijn onderzoek, heb ik gebruik gemaakt van 
(met name internationale) literatuur over vrouwenarbeid. Voor het beantwoorden 
van de meer analytische, verklarende hoofdvraagstelling wil ik aansluiten bij de 
bestaande debatten op dit gebied. Er is veel geschreven over de positie van vrou-
wen op de vroegmoderne arbeidsmarkt en de mogelijke verklaringen voor (ver-
anderingen in) de arbeidsdeling naar sekse. Verschillende van deze verklaringen 
wil ik in dit proefschrift belichten. Omdat het ondoenlijk is alle debatten uitput-
tend  te  behandelen  in  deze  paragraaf,  ga  ik  hier  slechts  kort  in  op  een  aantal 

spin- of weefarbeid in de hand.’ Recentere literatuur: De Vries en Van der Woude, Neder-

land 1500-1815, 691; Trompetter, Agriculture, 70; Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 18-19; 

Van Gurp, Brabantse stoffen, 75.

29  Over  de  marginaliteit  van  vrouwenarbeid  in  de  Leidse  textielnijverheid  zie:  Kloek, 

Wie hij zij, 74-77.
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in de literatuur genoemde verklaringen en hun voor- en nadelen als theoretisch 
kader. De naar mijn inzicht bruikbare verklaringen zal ik vervolgens in een ver-
klaringsmodel samenbrengen, met als doel ze te toetsen aan de hand van mijn 
eigen onderzoek. Waar dat relevant is, zal ik in de volgende hoofdstukken dieper 
op verschillende van deze verklaringen en debatten ingaan.

1.3 Verschillende verklaringen

In een  recent  inspirerend overzichtsartikel  over  vrouwen op de pre-industriële 
arbeidsmarkt deelt Sheilagh Ogilvie de verschillende verklaringen voor de arbeids-
participatie van vrouwen en de arbeidsdeling naar sekse die de literatuur geeft in 
drie categorieën in. Allereerst noemt zij technologische verklaringen, waaronder 
zij niet alleen technische veranderingen, maar ook wijzigingen in de organisatie 
van de productie, zoals de opkomst van proto-industrie, begrijpt. Verder schaart 
Ogilvie biologische verklaringen (zoals verschillen  in  lichaamskracht en repro-
ductieve functie) onder deze noemer. De tweede categorie vormen volgens haar 
de ‘culturele’ verklaringen, zoals de heersende maatschappelijke normen over de 
rol van vrouwen en het patriarchaat. Ten derde onderscheidt zij de ‘institutionele’ 
benadering, waaronder zij bijvoorbeeld de invloed van lokale gemeenschappen, 
gilden en de staat verstaat, maar ook een institutie zoals de markt.30

Evenals de meeste indelingen, bevat deze categorisering overlappingen. Insti-
tuties  zijn  bijvoorbeeld  niet  los  te  zien  van  (sociaal-)culturele  ontwikkelingen, 
en  uit  technologische  veranderingen,  zoals  de  opkomst  van  een  kapitalistisch 
systeem, komen weer nieuwe  instituties voort. Toch acht  ik het zinvol om een 
soortgelijke structuur aan te brengen in de wirwar van verklarende factoren die 
uit de literatuur naar voren komt. Dit vergemakkelijkt het tegenover elkaar zet-
ten van de verschillende verklaringen en het komen tot een evenwichtige afwe-
ging. Wel pas ik Ogilvies indeling enigszins aan – technologische, institutionele, 
sociaal-culturele verklaringen – en breid ik deze uit met de categorie ‘economi-
sche  verklaringen’.  Daarbij  kies  ik  ervoor  om  veranderingen  in  de  organisatie 
van de productie niet onder technologische maar onder institutionele verklarin-
gen te behandelen. Het gildensysteem valt immers eveneens onder de instituties, 
evenals de ontwikkeling van een ‘vrije’ markt, dus vind ik het onlogisch om de 
opkomst van vroegkapitalistische organisatievormen in een andere categorie  te 
plaatsen. De set ‘economische verklaringen’ (conjunctuur, vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, de vorming van human capital) voeg ik toe aan Ogilvies categorise-
ring omdat deze mijns inziens van groot belang zijn geweest.

30  Ogilvie, ‘Women and labour markets’, 26-28.
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Technologische verklaringen
a  Verschillen  in  specifieke  fysieke  eigenschappen:  verschillen  in  lichaams-

kracht zouden ertoe leiden dat mannen zwaar werk en vrouwen lichter werk 
deden. Door hun ranke vingers en grotere behendigheid dan mannen, zouden 
vrouwen juist weer uitermate geschikt zijn voor het spinnen.

b  Reproductieve taken van de vrouw: in tegenstelling tot mannen moeten vrou-
wen baren, voeden en opvoeden, wat ertoe zou leiden dat zij eventuele produc-
tieve arbeid thuis, flexibel en onderbroken zouden moeten doen.31

c  Mechanisering:  bepaalde  innovaties  zouden  ertoe  leiden  dat  werk  meer 
geschoold, dan wel ongeschoold wordt, en daarmee respectievelijk geschikter 
voor mannen ofwel vrouwen (bijvoorbeeld de introductie van het weefgetouw 
in de middeleeuwen, of de mechanisatie van het spinnen vanaf het einde van 
de achttiende eeuw).32

Deze aspecten zullen in het boek kort worden belicht, in de hoofdstukken over de 
techniek (hoofdstuk 2) en spinsters binnen het gezin (hoofdstuk 6). Maar omdat 
hierover al vrij veel geschreven is, zal mijn empirisch onderzoek zich meer rich-
ten op de drie andere soorten verklaringen.

Economische verklaringen
a  Economische  conjunctuur:  hierover  zijn  de  meningen  in  de  literatuur  zeer 

verdeeld.  Sommige  economen  en  historici  menen  dat  een  opgaande  trend 
de  arbeidsparticipatie  van  vrouwen  vergrootte  en  de  arbeidsdeling  tussen 
de seksen afzwakte,33 terwijl andere juist menen dat deze relatie omgekeerd 
was.34

b  Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: mechanismen op de arbeidsmarkt zelf, 
alternatieve  beroepsmogelijkheden  et  cetera  zouden  (veranderingen  in)  de 
arbeidsparticipatie en arbeidsdeling mede kunnen verklaren.35

c Human capital formation: het investeren in de opleiding en training van kin-
deren  heeft  effect  op  hun  latere  positie  op  de  arbeidsmarkt.36  In  hoeverre 
was spinnen inderdaad laaggeschoold werk? Hoe verhoudt de investering in 
human capital van meisjes zich tot de latere arbeidsdeling naar sekse?

31  Ibidem, 26; Simonton, A history of European women’s work, 70-75.

32  De Groot en Schrover, ‘General introduction’.

33  Bijvoorbeeld: Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industrialisa-

tion; Noordegraaf en Van Zanden, ‘Vroegmoderne economische groei’, 397-398; De Vries, 

‘The Industrial Revolution’, 255-258.

34  Zie bijvoorbeeld Pott-Buter, Facts and fairy tales, 54-55.

35  Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’.

36  Brown, ‘A woman’s place’; Pott-Buter, Facts and fairy tales, 306-307.
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De  gevolgen  van  economische  ontwikkelingen  voor  vrouwenarbeid,  alsmede 
de dynamiek van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zullen in hoofdstukken 
3 en 4 aan de orde komen, bij de bespreking van de algemene ontwikkelingen 
in respectievelijk de  textielnijverheid en op de arbeidsmarkt  in de onderzochte 
plaatsen.  De  vorming  van  human capital wordt behandeld  in hoofdstuk 7 over 
opleiding en training.

Institutionele verklaringen
a  Organisatie van de productie: bijvoorbeeld de invloed van gilden en de effec-

ten van het proces van (proto-)industrialisering op de arbeid van vrouwen.37

b  Opkomst van de kapitalistische markteconomie: deze zou hebben geleid  tot 
het verplaatsen van de productie binnen de sfeer van het huishouden naar pro-
ductie buitenshuis, met alle gevolgen van dien voor de arbeid van vrouwen.38

Met name in de hoofdstukken 3 en 5 zullen de institutionele verklaringen tegen 
het licht worden gehouden. Welke invloed hadden de opkomst van een marktge-
richte economie en proto-industrie, de gilden en andere corporatieve instellingen 
op de arbeid van vrouwen? Een behandeling van het industrieel kapitalisme reikt 
buiten de door mij onderzochte periode, omdat deze ontwikkeling in Nederland 
pas in de loop van de negentiende eeuw op grote schaal begon. Wel kijk ik naar 
de centralisatie van de productie, die dikwijls als eerste stap in dit proces wordt 
gezien (rationalisering, de invoering van tijdsdiscipline en groeiend toezicht van 
de werkgever).

Sociaal-culturele verklaringen
a  Levenscyclus en family economy: de fase in de levenscyclus waarin een vrouw 

zich bevond, alsmede haar huwelijkse staat en rol binnen het gezin/huishou-
den, zouden bepalend zijn geweest voor haar deelname op de arbeidsmarkt 
en ook kunnen verklaren waarom vrouwen bepaalde typen werkzaamheden 
verrichtten.

b  Beloning van de arbeid en status: staat het werk dat vrouwen doen altijd onder 
dat van mannen in aanzien en beloning omdat het nu eenmaal door vrouwen 
wordt gedaan? Was er inderdaad sprake van directe loondiscriminatie, en in 
hoeverre kan deze een verklaring bieden voor de arbeidsdeling naar sekse?39

37  Zie bijvoorbeeld Panhuysen, Maatwerk; Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industria-

lisation before industrialisation.

38  Clark, Working life of women; Ogilvie, ‘Women and labour markets’, 28.

39  Pott-Buter geeft aan dat een mogelijke zwakte van deze verklaring is dat loondiscri-

minatie zowel een oorzaak als een effect kan zijn van arbeidsdeling naar sekse. Pott-Buter, 

Facts and fairy tales, 307.
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Deze factoren komen met name aan bod in de hoofdstukken 6 en 8, die respectie-
velijk gaan over spinsters in gezinsverband en over de beloning van spinarbeid.

Figuur 1.1 Een schematische opzet van het boek
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In dit boek wil ik verschillende mogelijke verklaringen voor de arbeidsdeling naar 
sekse uit de literatuur toetsen aan de historische praktijk: de loonarbeid van man-
nen en vrouwen in de textielnijverheid van de Republiek. Het is denkbaar dat de 
specifieke dynamische ontwikkeling van de Republiek eveneens duidelijke ver-
anderingen in de rol van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt met zich heeft 
meegebracht. Wellicht waren er hier bepaalde voorwaarden die elders ontbraken, 
of zal juist blijken dat dit niet per definitie het geval was. Op deze manier wil ik 
met deze casus bijdragen aan inzichten over (het ontbreken van) ontwikkelingen 
in de arbeidsparticipatie van vrouwen en arbeidsdeling naar sekse in andere pre-
industriële samenlevingen.

1.4 Afbakening van het onderzoek en gebruikte bronnen

Geografische afbakening
De geschiedenis van ‘de Republiek’ is er maar al te vaak één van het gewest Hol-
land. Het economische succes van met name Hollandse steden als Amsterdam, 
Rotterdam, Haarlem en Leiden, vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw, 
wordt meestal als pars pro toto gebruikt voor alle delen van de Republiek. Toch 
moeten de grote regionale verschillen binnen het gebied dat wij tegenwoordig als 
Nederland aanduiden, niet uit het oog worden verloren. Zeker wat de geschiedenis 
van de textielnijverheid betreft kan onderzoek naar andere provincies dan Hol-
land, zoals het tegenwoordige Overijssel of Brabant, een completer beeld geven 
van de Nederlandse economie in de zeventiende en achttiende eeuw.40 Bovendien 

40  Recente studies zijn bijvoorbeeld: Trompetter, Agriculture; Van der Heijden, ‘Wevende 

landbouwers’; Van Gurp, Brabantse stoffen.
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kan het bijdragen aan een groter debat over de verschillen en overeenkomsten 
tussen zeegewesten en landgewesten binnen de Republiek. Daarnaast is het, bij 
de geschiedschrijving over werk als spinnen dat vaak als ‘typisch’ proto-industri-
eel wordt beschouwd, van belang om zowel stedelijk als meer ruraal gebied  in 
het onderzoek te betrekken. Een andere reden hiervoor is de verschuiving van de 
textielnijverheid die na 1650 plaatsvond vanuit de Hollandse steden naar de meer 
landelijke gebieden in het zuiden en oosten van de Republiek.

Om deze redenen heb ik ervoor gekozen vier plaatsen te onderzoeken, die geo-
grafisch verspreid liggen: in het westen, zuiden en oosten van de Republiek. Als 
Hollandse stad kan men natuurlijk niet om Leiden heen, omdat dit gedurende 
een groot deel van de zeventiende eeuw verreweg de belangrijkste textiel produ-
cerende stad van Europa was. Sommige gedeelten van het productieproces, waar-
onder het spinnen en weven, werden gaandeweg deze eeuw deels uitbesteed aan 
arbeiders op het platteland, zowel in de directe omgeving als verder weg, uiter-
aard niet altijd naar  tevredenheid van de  textielarbeiders  in Leiden. De  tweede 
stad  in het onderzoek  is het Brabantse  ’s-Hertogenbosch. Hoewel  ’s-Hertogen-
bosch sinds de strijd tegen het Spaanse bewind nooit meer een echte textielstad 
is geweest, was de textielnijverheid toch niet onbelangrijk voor diens inwoners. 
Ondanks de terugval van de textiel in de zeventiende en achttiende eeuw, was in 
1775 nog 16,7 procent van de geregistreerde beroepsbevolking werkzaam in deze 
sector. Naast  ’s-Hertogenbosch kijk  ik naar  een belangrijk Brabants  textielpro-
ducerend dorp dat in de Meierij (het omringende platteland) van deze stad lag: 
Tilburg. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw brachten steeds meer Hol-
landse kooplieden hun wol naar Tilburg om deze daar te laten spinnen en weven. 
Ten slotte strekt het onderzoek zich ook uit tot het oosten van het land. Om ver-
schillende redenen is gekozen voor de Overijsselse stad Zwolle. Dit was een typi-
sche provinciestad, die tot circa 1750 een aanzienlijke linnennijverheid had. Het 
uitgebreide archief en de database over de Zwolse armen die  ik van Hilde van 
Wijngaarden tot mijn beschikking kreeg, droegen bovendien bij aan deze keuze.

Geografisch gezien richt ik mij dus op het gebied van het huidige Nederland. 
Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht beperkt, omdat de waarde van internationaal 
comparatief onderzoek de afgelopen decennia groot is gebleken.41 Er zijn echter 
goede redenen om binnen het gebied van het huidige Nederland te blijven. Zoals 
gezegd kende de Republiek een sterke ontwikkeling in de vroegmoderne periode 
en is het goed denkbaar dat de dynamiek die haar economie en samenleving ken-
merkte, ook grote gevolgen had voor de arbeid van vrouwen en de arbeidsdeling 
naar  sekse.  Omdat  er  nog  weinig  onderzoek  is  gedaan  naar  vrouwenarbeid  in 

41  Voor textielhistorisch onderzoek zie bijvoorbeeld: Harte, The New Draperies; Partha-

sarathi, ‘Rethinking wages’; Heerma van Voss, Hiemstra en Van Nederveen Meerkerk, A 

research companion. 
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Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw, was het van belang een zo vol-
ledig mogelijk beeld te geven van deze casus. Juist omdat er niet veel over bekend 
was, wilde ik zo veel mogelijk weten over vrouwen in de textielnijverheid. Ik wilde 
het belang achterhalen van hun arbeid voor de lokale arbeidsmarkt en (voor zover 
we  daar  in  de  vroegmoderne  tijd  al  van  kunnen  spreken)  nationale  economie, 
maar ook voor de vrouwen als individu, en eventueel hun gezin. Daarbij heb ik 
ervoor gekozen een aantal verschillende gebieden binnen de Republiek te vergelij-
ken. Soms dient deze vergelijking om verschillen en overeenkomsten binnen de 
Republiek te bekijken, maar soms dienen de bronnen uit de diverse gebieden juist 
om elkaar te complementeren.

Uiteraard zal ik, waar dit relevant is, aandacht besteden aan wat er over vrou-
wenarbeid in de textielnijverheid in andere gebieden (met name in Noordwest-
Europa) is geschreven. Ook voor de theorievorming wend ik mij tot alle nuttige en 
inspirerende internationale literatuur. Maar om bovengenoemde redenen zal ik 
mij in het bestek van dit boek niet wagen aan een systematische vergelijking met 
een of meer gebieden buiten de Republiek. Hopelijk is daar in de toekomst, wan-
neer de vroegmoderne vrouwenarbeid  in Nederland beter  in kaart  is gebracht, 
gelegenheid toe.

Periodisering
Het beginpunt  van deze  studie  is  1581,  een moment waarop de Republiek aan 
de vooravond stond van haar grote bloei. Bovendien stamt uit dit  jaar de eerste 
belangrijke bron die ik heb gebruikt voor mijn analyse van de arbeidsmarkt, de 
Leidse volkstelling van 1581. Het onderzoek eindigt in 1810, met weer een volks-
telling, die van de Tilburgse bevolking. Tevens viel dit in de Bataafs-Franse peri-
ode, die het einde van het tijdperk van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
betekende, zowel in politieke als in economische zin – hoewel de definitieve over-
gang naar een geïndustrialiseerde samenleving nog een aantal decennia op zich 
liet wachten.

Voor de zeventiende en achttiende eeuw is allereerst gekozen omdat deze peri-
ode lang genoeg is om zowel de opgaande als neergaande economische conjunc-
tuur  in  het  onderzoek  te  betrekken.  Ten  tweede,  en  belangrijker,  was  het  een 
tijdperk  waarin  zich  veel  veranderingen  voltrokken  in  de  Republiek,  en  vooral 
binnen de  textielnijverheid. De organisatie van de productie wijzigde drastisch 
in deze periode, en dit had invloed op alle stadia van het productieproces. Tege-
lijkertijd  deden  zich  verschuivingen  voor  in  het  belang  van  bepaalde  textielre-
gio’s  (Holland)  ten  opzichte  van  andere  (Brabant  en  Overijssel).  Naast  al  deze 
veranderingen was er in deze periode ook sprake van een belangrijke mate van 
continuïteit.  Het  formele  institutionele  kader  van  de  Republiek,  zoals  de  geo-
grafische grenzen en het politieke  systeem, bleven  in grote  lijnen ongewijzigd 
gedurende deze twee eeuwen. Bovendien vonden er geen fundamentele verande-
ringen plaats in de technieken van het weven en spinnen. In 1776 werd weliswaar 
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de eerste gemechaniseerde spinfabriek in de Noordelijke Nederlanden geopend, 
maar deze ging binnen een aantal jaren failliet. Pas in de negentiende eeuw werd 
de gemechaniseerde productie op grotere schaal doorgevoerd in de Nederlandse 
textielindustrie. Dit onderzoek beperkt zich daarom tot handspinnen, en wel van 
de grondstoffen wol en vlas in het bijzonder. Hiermee komen we aan bij de the-
matische keuzes die zijn gemaakt voor het proefschrift.

Thematische afbakening
Vele grondstoffen, zoals wol, vlas, katoen en hennep, maar ook tabak, en zelfs zil-
ver konden (en kunnen) met de hand worden gesponnen. Omdat het te ver zou 
gaan het spinnen van elk soort van deze vezels  in het onderzoek te betrekken, 
beperk ik mij tot het spinnen van grondstoffen voor de textielnijverheid, en dan in 
het bijzonder wol en vlas. Wollen en linnen stoffen waren de belangrijkste textiel-
producten die in de vroegmoderne Nederlanden werden vervaardigd. Het spin-
nen van katoen gebeurde  in deze periode nog slechts mondjesmaat  in Europa. 
Katoenen garens voerde men doorgaans in vanuit Aziatische gebieden. Deze wer-
den vervolgens verwerkt in stoffen als bombazijn, die voor de helft uit het stevi-
gere linnen bestonden. De productie van pure katoenen stoffen kwam in Europa 
pas echt op met de mechanisatie vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw. 
In de Noordelijke Nederlanden bloeide de productie van katoen pas op vanaf de 
negentiende eeuw. Daarom valt de katoenspinnerij buiten deze studie.

Gebruikte bronnen
De afbakening van het onderzoek is natuurlijk mede bepaald door de beschikbare 
bronnen. Vergeleken met mannen zijn vrouwen betrekkelijk afwezig in het his-
torische archiefmateriaal. Hoe verder men teruggaat in de tijd, des te sterker dit 
waarschijnlijk geldt. In het pre-industriële tijdperk speelden vrouwen slechts bij 
hoge uitzondering een rol in het publieke leven, en nog minder vaak dan mannen 
konden zij zelf schrijven en zo bijvoorbeeld egodocumenten achterlaten.42 Deels 
ben ik daarom gericht op zoek gegaan naar bronnen die informatie over de arbeid 
van vrouwen zouden kunnen bevatten, maar deels was het ook een kwestie van 
opnieuw analyseren van reeds door andere historici gebruikt archiefmateriaal.43

In dit onderzoek heb ik een veelheid aan zeer uiteenlopende typen primaire en 
secondaire bronnen gebruikt, die zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze 
zijn geanalyseerd. In een aantal gevallen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 
databases die door anderen zijn samengesteld. Op basis van de literatuur en de 
iisg-gildendatabase heb ik een reconstructie gemaakt van de verspreiding van de 

42  Zie bijvoorbeeld Hufton, The prospect before her, 1-2; Ogilvie, A bitter living, 4-5.

43  Zie ook Kloek, over de andere aanpak van vrouwen in de historische bronnen, het 

interpreteren van stiltes. Kloek, Wie hij zij, met name 32-39.
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textielnijverheid in de Republiek.44 De verschillende belasting- en volkstellings-
registers die ik heb geanalyseerd leverden dwarsdoorsneden op van de arbeids-
markt  in de onderzochte plaatsen.45 Met behulp  van de bestedingsboeken van 
het Leidse Heilige Geestweeshuis en de leerjongensboeken van de lakenhal kon 
ik een grote database samenstellen over het werk van kinderen in de textielnij-
verheid, zowel jongens als meisjes.46 Door de beschikbare database van Zwolse 
armen te analyseren kon ik onder meer iets te weten komen over de budgetten 
van de allerarmste spinsters en hun gezinnen.47 Ook tal van archieven van werk- 
en spinhuizen boden informatie over spinners en spinsters. De rijke archieven 
van de Leidse Hallen, archieven uit verschillende steden van gilden, juridische 
bronnen, armenzorgarchieven en administraties van kooplieden in textiel lever-
den bovendien belangrijke kwalitatieve gegevens op, die op verscheidene plekken 
in het boek een plaats hebben gekregen.

1.5 Opzet van het boek

In de opzet van het boek komen de hierboven genoemde verschillende mogelijke 
verklaringen systematisch terug (zie ook figuur 1.1). In hoofdstuk 2 behandel ik 
bij wijze van achtergrondinformatie allereerst kort de techniek van het spinnen 
en weven, en plaats deze ontwikkelingen in het licht van een aantal ‘technologi-
sche verklaringen’ voor de arbeidsdeling naar sekse. Vervolgens schetst hoofd-
stuk 3 de ontwikkeling van de  textielnijverheid  in de context van de algemene 
economische conjunctuur in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw. 
In dit hoofdstuk ga  ik nader  in op de ontwikkelingen binnen de verschillende 
regio’s die zijn gekozen voor dit onderzoek. Daarbij maak ik een schatting van 
de aantallen spinarbeid(st)ers die nodig waren voor de productie van textiel. In 

44  Database gilden iisg: vervaardigd en beschikbaar gesteld door Piet Lourens en Jan 

Lucassen.

45  Kapitale  schatting  Tilburg  1665:  vervaardigd  door  Leo  Adriaenssen,  beschikbaar 

op  de  website  van  het  rhct:  http://regionaalarchief.tilburg.nl/index.php?option=com_

nadere_toegang&Itemid=93  (september 2006). Klein Familiegeld Leiden  1674: Peltjes, 

Leidse lasten. Volkstelling Leiden 1749: http://esf.niwi.knaw.nl/esf1999/projects/kohier/ 

(14 augustus 2006); Blokboeken ’s-Hertogenbosch 1775: bewerkt door Lisette Tax en ver-

strekt door Maarten Prak. De overige tellingen heb ik zelf ingevoerd en bewerkt. Zie Bij-

lage 1 voor een uitgebreide uitleg en bronvermelding per kohier.

46  Mede op basis hiervan is in samenwerking met Ariadne Schmidt in 2006 een artikel 

over kinderarbeid verschenen. Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en 

beroep’.

47  Database armenzorg Zwolle: met dank aan Hilde van Wijngaarden.
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hoofdstuk 4 wordt de arbeidsmarkt in de vier verschillende plaatsen geanalyseerd 
op basis van beroepsvermeldingen in de verschillende registers. Hierbij  ligt de 
nadruk op de arbeidsdeling tussen de beide seksen en eventuele ontwikkelingen 
hierin en verschillen  tussen regio’s. Hoofdstukken 3 en 4 bieden zo de brood-
nodige beschrijving van ontwikkelingen in de conjunctuur van de textielnijver-
heid en op de arbeidsmarkt, met name voor wat betreft de arbeid van vrouwen en 
de arbeidsdeling naar sekse. Aan het einde van hoofdstuk 4 kom ik dan ook tot 
een eerste analyse van de invloed die economische conjunctuur en vraag-aanbod 
gerelateerde mechanismen op de arbeidsmarkt kunnen hebben op deze ontwik-
kelingen.

In hoofdstuk 5 beschrijf ik de ontwikkelingen in de organisatie van de textiel-
productie en verschuivingen hierbinnen. Wie bezaten de productiemiddelen, hoe 
was  de  productie  georganiseerd,  welke  veranderingen  vonden  hierin  plaats  en 
welke consequenties hadden deze voor mannen en vrouwen? Hoofdstuk 6 belicht 
vervolgens de positie van de spinster binnen het huishouden, waarbij een onder-
scheid  wordt  gemaakt  tussen  getrouwde  vrouwen,  weduwen  en  ongetrouwde 
vrouwen. Hierbij komen de verhouding tussen spinarbeid en huishoudelijk werk 
aan bod, maar ook de arbeidsdeling binnen het gezin en andere strategieën die 
huishoudens waarbinnen gesponnen werd erop nahielden om het hoofd boven 
water te houden. In hoofdstuk 7 komt het aspect scholing aan bod. Doorgaans 
wordt spinnen als relatief laaggeschoold werk beschouwd. Omdat vrouwen in de 
vroegmoderne tijd weinig carrièreperspectief hadden, zouden zij dit werk gemak-
kelijk en tijdelijk ter hand kunnen nemen. De vraag is in hoeverre dit beeld klopt, 
want er was wel degelijk behoefte aan garen van een hoge kwaliteit en in de acht-
tiende eeuw kwamen er steeds meer klachten dat er een gebrek was aan goede 
spinners. Hoofdstuk 8 gaat dieper in op de kwesties van beloning en status van 
het spinnen, zowel op basis van theoretische noties over sekseverschillen in de 
beloning van arbeid als vanuit mijn eigen empirisch onderzoek. In hoofdstuk 9 
worden  vervolgens  enkele  algemene  conclusies  getrokken,  waarin  de  verschil-
lende verklaringen op waarde worden geschat en mogelijke samenhangen ertus-
sen worden aangebracht.





Hoofdstuk 2

Textiel, techniek en technologie

De relatie tussen technologie, gender en arbeidsdeling tussen mannen en vrou-
wen is niet eenduidig. Het doel van dit hoofdstuk is daarom tweeledig. Enerzijds 
wil het in algemene lijnen de technische ontwikkeling van het handspinnen en 
-weven op lange termijn schetsen, als achtergrondinformatie voor dit boek. Ander-
zijds is het doel zicht te bieden op de complexe verhouding tussen technologie en 
sekseverhoudingen op de arbeidsmarkt. Allereerst behandel  ik daartoe  in para-
graaf 2.1 de theorievorming hierover. Vervolgens zal in de paragrafen 2.2 en 2.3 
het pre-industriële productieproces van wollen en linnen textielgoederen aan bod 
komen, met een nadruk op de technieken van het spinnen en weven, en de techno-
logische ontwikkelingen hierin tot aan de industrialisatie. Bij wijze van besluit zal 
ik ten slotte kijken in hoeverre de arbeidsdeling naar sekse in de textielnijverheid 
in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek te verklaren is vanuit techno-
logische factoren.

2.1 Technologie en gender

From the traditional stereotyped viewpoint, femininity and technology clash. 

Men are traditionally seen as technically competent and creative. Women are 

seen as incompetent – suited only to work with machines that have been made 

and maintained by men.1

Techniek en technologie worden over het algemeen geassocieerd met mannen en 
mannelijkheid, en omgekeerd  identificeren mannen zich door de geschiedenis 
heen met technologie. Onder ‘techniek’ verstaat men meestal de manier waarop 
geproduceerd wordt. Het begrip ‘technologie’ is doorgaans breder en omvat niet 
alleen de toepassing maar ook de kennis over en de verspreiding van bepaalde 
bewerkingen  en  werktuigen.  Technologische  ontwikkeling  is  in  deze  definitie 
dus vooral gerelateerd aan de invoering van nieuwe technieken of werktuigen.

Sheilagh Ogilvie geeft een bredere interpretatie van het begrip ‘technologie’. 
Zij beschouwt verschillen in lichaamskracht en in reproductieve functie tussen 

1  De Groot en Schrover, ‘General introduction’, 1.
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mannen  en  vrouwen,  die  in  het  verleden  ook  dikwijls  werden  aangevoerd  als 
motivatie voor de arbeidsdeling naar sekse, eveneens als ‘technologische verkla-
ringen’.2 Dit is een interessante benadering, omdat verschillen in lichaamskracht 
vaak  worden  aangevoerd  als  argument  waarom  vrouwen  niet  geschikt  zouden 
zijn om bepaalde (of: de meeste) technieken en hulpmiddelen te gebruiken voor 
allerlei  vormen  van  productie.  Biologische  verschillen,  zoals  de  reproductieve 
functie van vrouwen of de (over het algemeen) grotere lichaamskracht van man-
nen, zijn dan ook dikwijls aangevoerd om een bepaalde arbeidsdeling naar sekse 
te legitimeren.

Het is echter de vraag of deze biologische en technologische verschillen een 
afdoende  verklaring  bieden  voor  de  arbeidsdeling  naar  sekse.  De  laatste  jaren 
heeft steeds meer historisch onderzoek immers uitgewezen dat de relatie tussen 
mannen, vrouwen en technologie grotendeels een kwestie van beeldvorming en 
sociale constructie is. De vraag of de techniek en werktuigen moeilijker te beheer-
sen waren, of een bepaalde mate van lichaamskracht vereisten, was eigenlijk van 
ondergeschikt belang. Voor hun  toepassing  in de praktijk waren  de  ideeën  en 
normen over de geschiktheid van specifieke vormen van technologie voor man-
nen en voor vrouwen doorslaggevend. Bepaalde technologieën werden en worden 
geassocieerd met specifieke sociale en gendereigenschappen, al verschillen deze 
associaties per plaats en tijd.3 Technologische vernieuwing werd in het verleden 
dan ook vaak aangegrepen om aan bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
het spinnen, een nieuwe mate van geschooldheid en status te koppelen.4 Deze 
verandering in het aanzien van werkzaamheden leidde dikwijls tot een omdraai-
ing van de sekserollen binnen verschillende vormen van arbeid. Of, zoals Gertjan 
de Groot en Marlou Schrover stellen: ‘technological change facilitates the regen-
dering of work’.5

Grofweg zijn er twee mogelijke manieren waarop technologische vernieuwing 
kan leiden tot een verschuiving in de arbeidsdeling naar sekse. In de eerste plaats 
kan de invoering van nieuwe technologieën gebruikt worden om voormalig hoog-
geschoolde arbeiders te vervangen door laaggeschoolde arbeid. Harry Braverman 
heeft  dit  mechanisme  wel  het  ‘dehumaniseren’  van  arbeid  genoemd.6  Tijdens 
het  proces  van  industrialisatie  zouden  de  werkgevers  het  werk  van  hun  arbei-

2  Ogilvie, A bitter living, 7-8.

3  Berg, The age of manufactures, 260; Phillips en Taylor, ‘Sex and skill’; De Groot and 

Schrover, Women workers; De Groot, Fabricage van verschillen.

4  Zie  bijv.  Bradley,  Men’s work, women’s work,  227;  De  Groot  en  Schrover,  ‘General 

introduction’, 1; Chenut, ‘The gendering of skill’, 77-107; Simonton, A history of European 

women’s work, 3-4.

5  De Groot en Schrover, ‘General introduction’, 2.

6  Braverman, Labor and monopoly capital, 161.
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ders op deze manier hebben ‘ontschoold’ (Engels: deskilling), om meer controle 
op het arbeidsproces te krijgen. Niet voor niets waren het met name geschoolde 
en in een gilde georganiseerde ambachtslieden die op sommige momenten het 
felst protesteerden tegen het doorvoeren van mechanisering. Hiervan zijn tal van 
voorbeelden bekend uit de Britse textielnijverheid aan het einde van de achttiende 
eeuw.7 Braverman schonk weliswaar geen aandacht aan de manier waarop sekse-
verschillen hierin werden gebruikt, maar zijn inspirator Karl Marx heeft dit prin-
cipe wel beschreven. In de praktijk kon ‘ontscholing’ namelijk tevens dienen als 
een motivatie om goed opgeleide, dure mannelijke arbeidskrachten te vervangen 
door laaggeschoolde, goedkope vrouwen.8

In  de  tweede  plaats  konden  technologische  vernieuwingen  juist  ook  leiden 
tot het verdringen van vrouwen uit bepaalde beroepsgroepen. Het gebruik van 
nieuwe machines kon de status van bepaalde werkzaamheden dusdanig verhogen, 
dat het aantrekkelijk werd voor mannen om deze te gaan uitvoeren. De introduc-
tie van spinmachines leidde er bijvoorbeeld in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in veel gebieden toe dat ‘geschoolde’ mannelijke arbeiders machinaal gin-
gen spinnen.9 Tegelijkertijd zorgde het verlies aan werkgelegenheid in het hand-
spinnen ertoe dat veel vrouwen, met name in de linnennijverheid, thuis gingen 
weven. De mannen verlieten de weefgetouwen thuis om te gaan spinnen in de 
fabriek, maar er was nog altijd veel vraag naar handgeweven stoffen, omdat de 
mechanisatie van het weven pas later op gang kwam. Een dergelijke verandering 
in de arbeidsdeling naar sekse vond bijvoorbeeld op grote schaal plaats in Groot-
Brittannië, Frankrijk en Ierland.10

Bij dit alles moet de kanttekening worden geplaatst dat omgekeerd de arbeids-
deling naar sekse de technologische ontwikkeling sterk kan beïnvloeden. Precies 
het gebruik van goedkope (vrouwelijke) arbeidskrachten in bepaalde takken van 
nijverheid, zoals het  spinnen, kan ertoe hebben geleid dat er  lange  tijd weinig 
prikkels bestonden om technologische veranderingen door te voeren. Er zijn zelfs 
tal van aanwijzingen dat het handspinnen lang na de invoering van spinmachi-
nes nog altijd rendabel genoeg was om te concurreren met machinaal gesponnen 
garens. Dit kwam niet alleen doordat de lonen voor het handspinnen relatief zeer 
laag waren, maar ook doordat de kwaliteit van de machinaal verkregen garens, 
zeker de eerste decennia, ver onder die van met de hand gesponnen garens lag.11

7  Berg, The age of manufactures, 260-263; Epstein ‘Craft guilds’, 696.

8  De Groot en Schrover, ‘General introduction’, 7.

9  Berg, The age of manufactures, 255-256.

10  Ibidem, 256; Gullickson, Spinners and weavers,  105; Gray,  ‘Gender and uneven wor-

king-class formation’.

11  Simonton, A history of European women’s work, 75.
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Op  basis  van  bovenstaande  overwegingen  valt  te  betwijfelen  of  technologi-
sche veranderingen de arbeidsdeling naar sekse in de textielnijverheid bevredi-
gend kunnen verklaren. Toch wil ik niet bij voorbaat uitsluiten dat technische en 
technologische vernieuwingen een effect hebben gehad op de arbeidsdeling naar 
sekse in de omgeving en de periode die in dit proefschrift centraal staan. Daarom 
volgt nu eerst een algemeen overzicht van de ontwikkelingen in het handspinnen 
en -weven, om vervolgens meer specifiek in te gaan op het productieproces van 
wollen en linnen textiel in de Republiek in de zeventiende en de achttiende eeuw. 
De  vraag  hierbij  is  in  hoeverre  technologische  veranderingen  invloed  hebben 
gehad op de verdeling van arbeid tussen mannen en vrouwen in deze periode.

2.2 De technologische ontwikkeling van het spinnen en weven

Het  is niet precies bekend wanneer het spinnen en weven zijn ontstaan, maar 
de eerste garens moeten zijn vervaardigd in de prehistorie. De oudste textielpro-
ducten die zijn  teruggevonden dateren van circa vier-  tot drieduizend jaar voor 
Christus en zijn gemaakt van zeer  lang houdbare vezels, vlas of hennep, maar 
vermoedelijk is de techniek van het spinnen nog ouder.12 Wollen vezels zijn uit 
de prehistorie niet teruggevonden, maar dit hoeft niet te betekenen dat men deze 
vorm van textiel toen nog niet kende, aangezien wol nu eenmaal veel sneller ver-
gaat dan plantaardige vezels. Omdat de technieken van de stoffen uit archeologi-
sche vondsten al behoorlijk ver ontwikkeld zijn, kan hieruit niets worden afgeleid 
over de ontwikkeling van het spinnen sinds het vroegste begin.13 Kennelijk ont-
dekte de mens al vroeg dat bepaalde plantenvezels en dierlijke haren op zodanige 
wijze in elkaar konden worden gedraaid, dat zij een draad vormden. Het in elkaar 
vlechten van deze gesponnen draden  leverde een stuk stof op, dat bijvoorbeeld 
kon worden gebruikt voor het bedekken van het lichaam als bescherming tegen 
de kou. Uit vondsten en afbeeldingen blijkt dat men al in de prehistorie gebruik 
maakte van hulpmiddelen voor het spinnen en weven, zoals de handspindel en 
het loodrecht staande weefgetouw.14 Over het algemeen gaat men ervan uit dat 
de textielproductie sinds de prehistorie tot aan de late middeleeuwen grotendeels 
in  handen  van  vrouwen  was.  Kleding  en  textiel  werden  met  name  voor  eigen 
gebruik  vervaardigd,  en dit  viel  onder  het  takenpakket  van  vrouwen,  die door-
gaans zorgden voor het werk in en om het huis.15

12  Bohnsack, Spinnen und Weben, 31, vermoedt in de loop van de jonge steentijd ofwel 

neolithicum (circa 5500 v. Chr).

13  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 5-7.

14  Bohnsack, Spinnen und Weben, 31-32.

15  Zie: Wayland Barber, Women’s work: the first 20,000 years.
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Handspinnen en -weven sinds de prehistorie
Aanvankelijk zal het handspinnen zonder instrumenten hebben plaatsgevonden. 
Geleidelijk aan ontdekte men echter dat men met behulp van een houten stokje 
van 20 tot 40 centimeter, dat men een zwaai gaf, de vezels sneller in elkaar kon 
draaien. Dit stokje wordt ook wel spindel of spil genoemd. Het te spinnen materi-
aal hield men in de handen, waaruit men een eerste begin van de draad maakte. 
Deze werd bevestigd aan het stokje, dat men vervolgens in de hand draaide (de 
‘naakte spil’) of – vaker nog – verticaal naar beneden liet hangen (de ‘hangende 
spil’; afbeelding 2.1).

Door het draaien van het stokje kon men het garen verder spinnen, totdat de spin-
del de grond raakte en het gesponnen garen moest worden opgewonden rond het 
stokje. Daarna begon dit proces opnieuw totdat de spindel te zwaar en te vol werd 
door het daaromheen gewonden garen. De uitvinding van het spilschijfje (in elk 
geval vóór 2500 voor Christus) is een grote verbetering geweest. Door de spil te 
verzwaren met een stenen, houten, benen of metalen schijfje, werd de spil beter 

Afbeelding 2.1 Spinrokken (a) met hangende spil (b) 

en spilschijfje (c)
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draaibaar,  zodat  in  een  kortere  tijd  meer  garen  kon  worden  gesponnen.16  Om 
beide handen vrij te hebben van ongesponnen vezels, vond men het spinrokken 
uit. Dit was een stok met een tandvormig uiteinde, waarop de grondstof geprikt 
werd, en die men vervolgens onder de arm of tussen de ceintuur stak. Een spin-
rokken met een langere stok kon men in de grond steken.17 De draad pakte men 
dan in beide handen en aan het andere uiteinde bevond zich de hangende spil.

Ook voor het weven werden hulpmiddelen ontwikkeld. De oudst bekende tech-
niek voor het weven, stammend uit ongeveer 4500 voor Christus, is het staande 
weefgetouw.  Dit  is  een  tamelijk  eenvoudige  constructie  van  twee  gaffels  met 
daar bovenin een stok, waaraan de kettingdraden zijn bevestigd, die  loodrecht 
naar beneden hangen, doordat er gewichtjes aan bevestigd zijn. Om en om wor-
den  de  kettingdraden  opgetild,  waardoor  twee  groepen  ontstaan.  Als  men  het 
getouw enigszins scheef zet, en men de ene groep draden van de andere scheidt 
door deze over een dwars gelegen staf te leggen, ontstaat een ‘natuurlijk’ vlak. De 
onderste rij draden wordt aan een andere dwarsgelegen staf gehaakt, en wanneer 
men deze staf optilt, komt de achterste rij draden door de voorste. Men maakt een 
‘kunstmatig’ vlak door steeds een nieuwe draad horizontaal door de naar voren 
en achteren bewogen groepen kettingdraden te weven. Deze inslagdraden duwt 
men naar boven aan en zo ontstaat een dicht geweven doek.18 Hoewel de techniek 
en de gebruikte instrumenten bij het weven in de loop der eeuwen zijn verfijnd en 
gespecialiseerd, is het principe van het weven niet noemenswaardig veranderd.

Vanaf de dertiende eeuw vond wel een aanzienlijke verbetering plaats door de 
invoering van de tredeweefstoel. Het weefraam lag in dit getouw horizontaal en 
de kettingdraden werden gescheiden door verticaal geplaatste hangende houten 
raampjes. Deze waren verbonden aan pedalen, zodat men ze met de voeten om 
de beurt kon optillen en laten zakken. In de ruimte die tussen de beide groepen 
kettinggaren ontstond, kon men de inslagdraad inweven. Deze draad was op een 
handspoel gedraaid, die men door de ketting heen wierp en aan de andere kant 
opving. Een groot voordeel van deze manier van weven was dat de wever bij het 
werk kon zitten. Niet alleen waren de werkzaamheden zo minder vermoeiend, 
maar de wever kon ook een gelijkmatiger en dus beter product afleveren.19

16  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 39, 48-50.

17  Zie voor een uitgebreide beschrijving van het spinrokken: Van Gorp, Handspinnen 

(deel 2), Appendix.

18  Bohnsack, Spinnen und Weben, 39-42.

19  Ibidem, 69-78.
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Afbeelding 2.2 Staand 

(boven) en liggend (rechts) 

weefgetouw
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Of er een directe relatie is met de invoering van de tredeweefstoel is niet duide-
lijk, maar wel blijkt dat vanaf de twaalfde eeuw het weven steeds meer door man-
nen gebeurde. Waarschijnlijk werd weven, door de ontwikkeling van de steden in 
Noordwest-Europa en daarmee de groeiende productie van textiel voor de markt, 
steeds meer een zelfstandig  ‘handwerk’ en daarmee wellicht acceptabeler voor 
mannen.20 In ieder geval verdwijnen vanaf deze periode vrouwen achter het weef-
getouw hoe langer hoe meer uit historische bronnen en ook van afbeeldingen.21

De techniek van het spinnen ontwikkelde zich in Europa met name vanaf de 
late middeleeuwen  sterk. Geleidelijk  aan werd de handspindel  vervangen door 
het spinnewiel met handrad. Waarschijnlijk is het handspinnewiel in de eerste 
eeuwen na Christus in India uitgevonden en geleidelijk aan verspreid in buurlan-
den en de Arabische wereld. Het meest aannemelijk is, dat het handspinnewiel 
via het kalifaat in Spanje omstreeks de achtste eeuw in zuidelijk Europa is door-
gedrongen.  De  verdere  verspreiding  in  West-Europa  vond  pas  veel  later  plaats, 
in de  twaalfde eeuw, via Spaanse of  Italiaanse  fusteinwevers die handelden op 
de  jaarmarkten van Champagne. Het handspinnewiel was met name geschikt 

20  Ibidem, 87.

21  Zie ook Sullerot, Geschiedenis en sociologie, 25.

Afbeelding 2.3 Spinnen aan het handrad gebeurt staand en onderbroken, omdat de spinster het garen steeds om de 

spil (rechtsachter) moet wikkelen
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voor het spinnen van korte vezels. Omdat men wegens het draaien aan het rad 
nu nog maar één hand vrij had voor het spinnen, werd een minder glad en losser 
garen gesponnen. Er werden dan ook met name korte wolvezels mee gesponnen, 
die vaak dienden als inslaggaren. Het inslaggaren, dat bij spinnen met de hand-
spindel vaak nauwelijks had verschild van kettinggaren, kreeg door zijn lossere 
samenstelling meer dekkend vermogen en het was beter te vervilten als het op het 
handrad werd gesponnen. Ten opzichte van het spinnen met de handspil leverde 
het  spinnewiel  bovendien  ongeveer  een  verdubbeling  van  de  productiviteit  op. 
Toch bleef het spinnen met de handspindel nog vele eeuwen in zwang, omdat dit 
een veel strakkere en gelijkmatigere draad opleverde, die met name voor het ste-
viger kettinggaren benodigd was.22

Zowel bij het spinnen met de handspindel als bij het spinnen met het handspin-
newiel moet men het spinnen steeds onderbreken. Als namelijk de gesponnen 
draad zo lang is dat de handspindel de grond raakt, of de maximale armwijdte van 
de spinner bereikt is, zodat het handrad niet meer bediend kan worden, moet het 
zojuist gesponnen garen worden opgewonden. Het voortdurend staan maakte de 
werkzaamheden vermoeiend en daardoor kon het spinnen waarschijnlijk slechts 
gedurende een beperkte aaneengesloten tijd worden uitgevoerd.

Met de introductie van het vleugelspinnewiel in Europa in de vijftiende eeuw 
veranderde dit. Dit spinnewiel bestond uit een blok met een drijfwiel, dat soms 
met de hand, maar vaker nog met een pedaal door de voet werd aangedreven. De 
vleugelspindel, die op het spinnewiel bevestigd was, bestond uit een spil met een 
U-vormige vleugel en een spoel, waarop het garen werd gewonden. Doordat de 
spil en de spoel een andere draaisnelheid kregen, was het mogelijk dat het garen 
tegelijkertijd  in elkaar werd gedraaid en op de  spoel werd gewikkeld. Het was 
nu niet langer nodig het garen zelf op te winden en het spinproces te onderbre-
ken. Een ander groot voordeel daarvan was dat de spinner niet meer van het wiel 
hoefde weg te lopen om het garen te verlengen. Het werk kon dus voortaan zittend 
worden gedaan en was daardoor minder vermoeiend.23

Aangezien de spinner nu permanent op één plaats achter het wiel kon zitten, 
lag voetaandrijving van het wiel voor de hand. De spinner had daardoor beide 
handen vrij om een gelijkmatiger en strakker (ketting)garen te draaien. Met het 
vleugelspinnewiel was het noodzakelijk tamelijk lange vezels te gebruiken en een 
sterk garen te draaien, omdat er een vrij grote belasting op het garen ontstond 
door  het  op  de  spoel  te  wikkelen.  Het  vleugelspinnewiel  had  echter  één  groot 
nadeel, namelijk dat de productiviteit ervan  lager  lag dan het spinnen met het 
handrad. Het was zelfs iets minder productief dan het werken met de handspil. 
Dit kwam doordat het wiel veel kleiner was dan dat van het handrad, waardoor er 

22  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 70-71, 82.

23  Bohnsack, Spinnen und Weben, 112-117.
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veel meer omwentelingen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid garen te produce-
ren. De voordelen van het strakke en kwalitatief hoogstaande draad en het onon-
derbroken en minder vermoeiende werk wogen hier echter alleszins tegenop.24

De bovenstaande technologische vernieuwingen in het spinnen leidden, noch 
in de twaalfde, noch in de vijftiende eeuw tot een verandering in de arbeidsde-
ling tussen de seksen: vrouwen sponnen, mannen weefden. Volgens de literatuur 
over de  industrialisering zou zich dan ook pas een drastische omdraaiing van 
de arbeidsrollen hebben voltrokken door de mechanisering van het spinnen en 
de hiermee gepaard gaande centralisatie van de productie. Toch zal in dit proef-
schrift blijken dat al in de zeventiende eeuw, dus lang vóór de mechanisering van 
het spinnen, toen bovendien geen noemenswaardige andere veranderingen in de 
techniek van het spinnen plaatsvonden, in de Noordelijke Nederlanden op grote 
schaal mannen werkten in bepaalde takken van de spinnerij. Deze constatering 
wijst erop dat niet al te veel waarde moet worden gehecht aan puur technologi-
sche verklaringen voor de arbeidsdeling naar sekse.

Industrialisering en mechanisatie
De technologische verbeteringen van het spinnen en weven met de meest ingrij-
pende gevolgen voor de  arbeidsproductiviteit hebben zich pas  sinds de  tweede 
helft van de achttiende eeuw voorgedaan. Met name in Engeland, waar de indus-
trialisering vroeg op gang kwam, werd  in deze periode geëxperimenteerd met 
mechanisatie.  Er  werden  steeds  meer  machines  ontwikkeld  waarmee,  met 
behulp van waterkracht, stoomkracht en later elektriciteit, een verveelvoudiging 
van de productie van gesponnen en geweven stoffen kon worden behaald. Aan-
vankelijk waren er nog veel arbeidskrachten nodig om een machine te bedienen, 
maar  in  de  loop  van  de  tijd  steeds  minder.  De  wijdverspreide  introductie  van 
steeds efficiëntere machines heeft, zeker in Nederland, pas in de negentiende en 
twintigste eeuw plaatsgevonden. Rond 1800 kwamen bijvoorbeeld de eerste spin-
machines pas naar Nederland, en in veel landelijke regio’s, zoals bijvoorbeeld in 
delen van Limburg, spon men nog in de twintigste eeuw met de hand.25 Omdat 
de grootschalige mechanisering van het spinnen in Nederland buiten de periode 
van mijn onderzoek valt, ga ik hier niet al  te diep op de nieuwe technieken en 
technologie in.26 Om echter een besef te krijgen van de arbeidsintensiteit van het 
spinnen in de vroegmoderne tijd, voor de introductie van allerlei spinmachines, 

24  Meertens, Het spinboek, 36; Bohnsack, Spinnen und Weben, 148-149.

25  Van Gorp, Tilburg, 51.

26  Ter illustratie: pas vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw begon de mechani-

satie van het wolspinnen grootschalige vormen aan te nemen in het belangrijkste wollen 

stoffen producerende gebied van ons land, Tilburg. Van Gorp, Tilburg, 83-84.
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is het nuttig om de toename van de productiviteit sinds de handspil weer te geven 
(zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Verschillende spininstrumenten en de toename van de arbeidsproductiviteit, bij middelfijn 

garen (34 Nm)

periode instrument
aantal  

spindels
aantal  

spinners
effectieve productie  

(in gram p.p. per uur) index

ca. 4000 v. Chr. handspindel 1 1 4,2 1

ca. 1100 n. Chr. handrad 1 1 8,1 1,9

15e eeuw vleugelspinnewiel 1 1 3,4 0,8

1767 Hargreaves’ spinning jenny 16 1,5 24 6

1769 Arkwrights spinstoel 16 1,33 34 8

1779 Cromptons mule jenny 16 1,5 32 7,6

1800-1830 mule jenny 216 4-5 420 28

1900 ringspinmachine 1.000 9 1.670 395

1946 ringspinmachine 10.000 50 4.220 1.000

1956 ringspinmachine 10.000 32 6.900 1.640

1965 ringspinmachine 10.000 24 12.000 2.860

Bron: Bohnsack, Spinnen und Weben, 152.

In de  jaren zestig  van de  achttiende eeuw vond de Brit  James Hargreaves  een 
(handgedreven) spininstrument uit voor het spinnen van katoenen inslaggarens. 
Het werktuig, dat hij de spinning jenny noemde, en dat één spinner kon bedienen, 
had in plaats van één, eerst acht en later zestien spillen of spindels. Een aantal 
jaren  later  werd  de  spinning jenny  ook  geschikt  gemaakt  voor  het  spinnen  van 
wol.27 De invoering van spinning jennies leidde niet direct tot centralisatie van de 
productie, omdat het werktuig zo klein was, dat veel spinsters het thuis konden 
gebruiken. De overgang van de huisindustrie naar fabrieksmatige industrie ver-
liep – zeker in Engeland – dus veel geleidelijker dan vaak wordt verondersteld.28 
In Nederland, waar de industrialisatie zoals gezegd nog enkele decennia op zich 
liet wachten, ging de mechanisatie van het spinnen vaker direct met concentratie 
in fabrieken gepaard.

Na  de  invoering  van  de  spinning jenny volgden  de  introductie  van  Richard 
Arkwrights spinstoel en de mule jenny, uitgevonden door Samuel Crompton tus-
sen  1774  en  1779. Deze  mule jenny was  in  staat  veel  fijnere  garens  te  spinnen 
dan de spinning jenny. In de decennia die volgden, brachten verschillende uitvin-
ders verbeteringen aan de mule jenny aan. Een van de meest spectaculaire was 
wel de introductie van een mule jenny die aangedreven werd door waterkracht in 

27  Ibidem, 8.

28  Berg, The age of manufactures, 236-237.
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1790, en enkele  jaren daarna op stoomkracht. Om optimaal gebruik  te maken 
van deze machines, kregen zij steeds meer spindels, en werden de apparaten dus 
steeds  groter.29  En  alhoewel  ook  mule jennies  aanvankelijk  in  de  huisindustrie 
werden gebruikt, leidde de toepassing van water- en stoomkracht meestal tot ver-
plaatsing van de productie naar gecentraliseerde werkplaatsen of fabrieken.30 De 
overschakeling  naar  fabrieksmatige,  niet-handgedreven  productie,  zou  hebben 
geresulteerd in het overgaan van de spinarbeid van vrouwen- op mannenhanden. 
Desalniettemin bleven vrouwen ook betrokken bij het machinaal spinnen, zeker 
op de kleinere mule jennies, in ieder geval tot in de jaren dertig van de negentiende 
eeuw.31

De  eerste  pogingen  om  het  weven  te  mechaniseren  stammen  uit  de  laatste 
jaren van de achttiende eeuw. Grootschalige introductie van het machinaal weven 
liep daarom enkele decennia achter op het spinnen: in Engeland vond deze plaats 
rond 1830, en in Nederland pas na 1850.32 Voor een groot deel kwam deze late 
mechanisatie doordat het lastig was deze aan te passen op eerder ingevoerde tech-
nologische veranderingen in het spinproces. Lange tijd werkten de weefmachi-
nes verre van optimaal, en tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw konden 
handwevers succesvol concurreren met de productie van machinale weefgetou-
wen. 33

2.3 Van grondstof tot eindproduct: het productieproces van textiel in de 
vroegmoderne tijd

Van wol tot stof
Voordat Engeland in de zestiende eeuw de export van wol aan banden legde, ver-
werkte men in de Republiek vooral de zwaardere Engelse wol, hetgeen leidde tot 
zware, dure stoffen. In de zeventiende eeuw schakelde men grotendeels over op 
geïmporteerde wol uit Spanje. Het gebruik van Spaanse en (in mindere mate) bin-
nenlandse wol leverde echter lichtere wollen stoffen op. Dikwijls werd de wol ook 
vermengd met andere grondstoffen, zoals vlas (‘warpen’), katoen (‘fusteinen’), of 
kameelhaar (‘greinen’). Meestal waren de schering- en inslagdraden bij het weven 
van dergelijke gemengde stoffen van een verschillende grondstof.34

29  Van Gorp, Tilburg, 29-32.

30  Berg, The age of manufactures, 237-239.

31  Ibidem, 255-256.

32  Van Gorp, Tilburg, 39.

33  Berg, The age of manufactures, 246-249.

34  Noordegraaf, ‘The new draperies’, 185. Schering is een synoniem voor ketting. 
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De ingekochte wolvezels moesten eerst worden gesorteerd, en werden vervol-
gens gewassen. Dit wassen was nodig omdat ruwe wol nog verontreinigd is met 
het vet en zweet van het schaap, en er bovendien allerlei plantaardige deeltjes en 
modder aan de vacht blijven hangen. Het wassen van de ruwe wol gebeurde in 
een mengsel van water en rottende urine, dat goedkoper en minder schadelijk 
voor de wol was dan zeep.35 Na het wassen sloeg men de wol los (het ‘vlaken’)36 en 
pluisde men deze vervolgens. De pluizer verwijderde de laatste restjes plantende-
len en de klitten uit het materiaal. In tegenstelling tot het wassen en vlaken van 
de wol werd het pluizen vaak door vrouwen gedaan.37

In sommige gevallen werd de wol voor het spinnen geverfd, maar men kon 
ook wachten tot na het spinnen of totdat de stof was geweven en gevold. Meestal 
maakte men de grondstof echter wel alvast vet met een mengsel van olie en water 
(het ‘smouten’), om ervoor te zorgen dat de vezels soepel en glad genoeg waren 
voor het kaarden of kammen en spinnen.38 Daarna volgde het kammen van de 
gewassen wol – in het geval van lange wolvezels – of het kaarden – bij korte wol-
vezels.39 Het kammen of kaarden van de wol was nodig om de wol te ontwarren 
en alle wolvezels min of meer in dezelfde richting te leggen, zodat de wol bij het 
spinnen een gelijkmatiger garen opleverde, zonder allerlei ongewenste verdikkin-
gen of dunne stukken.40 Het kammen, dat in de zestiende eeuw nog een typische 
vrouwenactiviteit was geweest, werd in de zeventiende en achttiende eeuw juist 
meestal door mannen verricht.41 Ook kaarden (of: ‘schrobbelen’) was in deze peri-
ode doorgaans mannenwerk.

Na  deze  voorbewerkingen  was  de  wol  klaar  om  te  spinnen.  De  wever  had 
meestal twee verschillende soorten garen nodig: het strak gedraaide en stevige 
kettinggaren, waarmee het raamwerk voor de te weven stof werd opgezet, en het 
lossere, zachtere inslaggaren dat werd ingeweven om de stof dekkend te maken.42 
Het spinnen gebeurde in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek met 

35  De menselijke urine werd in veel steden opgehaald en bewaard in kruiken. Omdat 

Tilburg  in de achttiende eeuw dé wolstad van Nederland was, kregen de Tilburgers de 

spottende  bijnaam  ‘kruikenzeikers’,  die  nu  vooral  rondom  carnaval  nog  wel  met  trots 

gebruikt wordt. Zie ook: Van Gorp, Tilburg, 19, 22.

36  Het vlaken gebeurde ook wel voordat de wol gewassen werd. Bohnsack, Spinnen und 

Weben, 96.

37  nhda, Volkstelling Leiden 1749; rhct, Volkstellingen,  inv. nrs.  1275-1277. Zie ook 

hoofdstuk 4. 

38  Van Gorp, Tilburg, 15, 26.

39  Korte vezels waren vaak afval van gekamde wol of wol van een mindere kwaliteit.

40  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 35.

41  Kloek, Wie hij zij, 63-65; ral, Gilden, inv. nr. 1374/3.

42  Bohnsack, Spinnen und Weben, 40-42.
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de hand, meestal met behulp van een handrad of vleugelspinnewiel.43 Vooral in 
de  wolnijverheid  zien  we  in  de  Republiek  vanaf  de  zeventiende  eeuw  op  grote 
schaal mannelijke spinners verschijnen. Ondanks het ontbreken van  technolo-
gische vernieuwingen in deze periode, veranderde er dus wel degelijk iets in de 
arbeidsdeling  naar  sekse  binnen  het  spinnen,  hoewel  vrouwelijke  spinsters  in 
tegenstelling  tot bij het weven of wolkammen, nooit geheel werden vervangen 
door mannen. Dit alles komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 4.

Eventueel kon men het garen na het spinnen twijnen of ‘dubbelen’. Dit was het 
in elkaar draaien van twee of meer enkelvoudig gedraaide garens, met als doel er 
een sterker garen van te maken. Ook konden zo bepaalde effecten worden bereikt, 
bijvoorbeeld door garens van verschillende kleuren te twijnen of door garens met 
een verschillende structuur in elkaar te draaien.44 Kettinggaren werd na het spin-

43  Zie: Van Gorp, Handspinnen (deel 1) en Van Gorp, Handspinnen (deel 2).

44  De Baan, Goed garen, 83.

Afbeelding 2.4 Het productieproces 

van wol tot laken in zestien taferelen 

(anoniem), circa 1760, inv.nr. 2292. 

Van links naar rechts: wassen van de 

wol; verven; vlaken; pluizen; kaarden 

of kammen; spinnen; spoelen van het 

inslaggaren en kettingscheren; weven; 

noppen; vollen; ruwen; droogsche-

ren; borstelen; noppen en stoppen; 

vouwen; persen.
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nen met behulp van een spoelrad op een haspel gewonden om er precies gelijke 
strengen van te maken.45

Na  het  spoelen  werden  de  kettingdraden  geschoren  (daarom  heet  kettingga-
ren ook wel ‘scheringgaren’), en vervolgens met een papje van meel, lijm of gom 
gelijmd  om  het  garen  gladder  en  steviger  te  maken.46  Nadat  het  kettinggaren 
gedroogd was, werd het op het weefraam opgezet. Dan kon het weven beginnen: in 
het raamwerk van het kettinggaren (de ‘ketting’ of ‘keten’), reeg men het inslagga-
ren dat op een werpspoel was bevestigd door de kettingdraden heen. Zoals gezegd 
gebeurde het weven sinds de middeleeuwen op een weefgetouw met voetpedalen, 
waardoor de wever het gespannen kettinggaren met zijn voeten zo uit elkaar kon 
bewegen dat hij het inslaggaren op de spoel er tussendoor kon werpen.47

Als het doek eenmaal geweven was, werd de stof genopt en gevold. Het noppen 
hield in dat oneffenheden en knopen in de stof werden verwijderd met behulp van 
een nopijzer en nopschaar. Noppen werd in de zeventiende en achttiende eeuw 
bijna altijd door vrouwen gedaan, in tegenstelling tot de meeste andere eindbe-
werkingen van wollen stoffen, die aan mannen voorbehouden waren. Het vollen 
van de stof gebeurde door met behulp van houten stampers de stof te bewerken. 
Men drenkte het geweven doek vóór het vollen in een mengsel van warm zeepwa-
ter, aarde en urine. Door de stof voortdurend te stampen, met de hand of in spe-
ciale volmolens, kromp deze en werd zij dikker, sterker en zwaarder. Zo ontstond 
er een viltlaag. De gevilte stof werd vervolgens geruwd, hetgeen betekende dat de 
viltlaag van de stof werd losgetrokken tot een haardek.

De meeste wollen stoffen die niet ‘in de wol geverfd’ waren, verfde men na het 
vollen, omdat hiervoor minder verf nodig was dan bij het verven van wol of garen. 
De  stof  werd  ondergedompeld  in  een  kleurstof  die  (meestal)  uit  plantenextract 
bestond, variërend van geel tot zwart. Vaak waren er aparte ververs per kleur: je 
had bijvoorbeeld speciale blauw- rood- en geelververs.48 Na het drogen van de stof 
werd het haardek tot een bepaalde hoogte afgeschoren, het droogscheren.49 Op het 
scheren volgde het stoppen: het wegwerken van gaatjes en oneffenheden met een 

45  Overigens verwart men het spoelrad vaak met het spinnewiel. Beide lijken op elkaar, 

maar op een spoelrad is geen spinrokken bevestigd en het wordt vergezeld van een haspel 

waarop de spoeler het garen overspoelt. Zo is de titel van het schilderij op afbeelding 2.5 

(pag. 51) in de museumcatalogus ‘A wool spinner and his wife’, terwijl de man eigenlijk 

spoelt. 

Zie http://www.philamuseum.org/collections/permanent/102325.html (augustus 2006).

46  Van Gorp, Tilburg, 16. Wegens het papje wordt dit proces ook wel ketting- of ketenpap-

pen genoemd. De Baan, Goed garen, 40.

47  Bohnsack, Spinnen und Weben, 69.

48  De Baan, Goed garen, 84-88.

49  Van Gorp, Tilburg, 16-17.
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stopnaald. Het stoppen was weer een van de weinige taken in deze fase van het 
productieproces van wollen stoffen die meestal door vrouwen werd uitgeoefend. 
Ten slotte werd het doek geperst en was het eindproduct klaar voor de verkoop.50

Van vlas tot linnen
De vlasplant groeit – mits op niet te vochtige of te zware bodem – in principe in 
elk klimaat. De rechte stengel wordt tussen de 50 en 100 centimeter hoog en aan 
de top ervan vormt zich een tak waarvan elke vertakking een helblauwe, en soms 
een witte of rode bloem draagt. De bolronde vrucht van het vlas bevat zaad, waar-
uit oliën kunnen worden gewonnen. De stengels van de plant gebruikte men voor 
de linnennijverheid.51 Slechts twintig procent van de vlasvezels is bruikbaar voor 
het maken van textiel, omdat het grootste deel van de stengel bestaat uit hout en 
merg. De bruikbare delen van de stengel hebben daarentegen zeer soepele vezels 
en zijn daardoor uitermate geschikt om tot textiel te worden verwerkt.52

Het productieproces van vlas tot linnen is zeer bewerkelijk. Omdat linnen een 
geliefd product was  in de vroegmoderne  tijd, bijvoorbeeld voor  (onder)kleding, 
huishoudtextiel en schildersdoeken, werd er toch buitengewoon veel vlas bewerkt. 
Voordat de vrucht rijp was, werd het vlas met wortel en al uit de grond getrok-
ken (‘slijten’). Meteen daarna verwijderde men de zaadbollen (‘repelen’). Vervol-
gens werden de stengels geroot. Het roten hield in dat de stengels in water of op 
bedauwde weiden werden gelegd, om deze te laten rotten, zodat de lijmstoffen in 
de vezels loslieten. Wanneer dit proces voltooid was, werd het product gedroogd 
en gebraakt. Bij het braken brak men de houten holle buis in de vlasstengel in 
stukjes, zodat de vezels gemakkelijker konden worden verwijderd. De volgende 
stap  in het productieproces was het zwingelen. Daarbij  trok men het vlas door 
een spleet in een plank en met een zwingel of stermolen sloeg men de houtdeel-
tjes  uit  de  vezels.  De  binnenste  vezels  waren  het  fijnst  en  daardoor  het  meest 
waardevol. Deze ruwe vezels, ontdaan van hout, werden vervolgens onderworpen 
aan het hekelen. In de meeste gevallen gebeurde het hekelen door vrouwen. Het 
was naast het  spinnen een van de weinige bewerkingen van het vlas die vrou-
wen deden.53 Hekelaarsters haalden de vezels over steeds fijnere kammen, om 
alle onzuiverheden en de korte vezels te verwijderen. Het afval (de korte vezels) 
werd niet weggegooid, maar versponnen tot garen voor grove weefsels zoals zak-

50  Bohnsack, Spinnen und Weben, 96.

51  Van Ysselsteyn, Van linnen en linnenkasten, 7.

52  Meertens, Het spinboek, 88, 90.

53  Overigens speelden vrouwen wel een rol in de teelt van vlas, zoals bij het wieden. Zie 

bijvoorbeeld Lucassen, Naar de kusten, 78-79.
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kengoed of verwerkt als touw. De overgebleven langere vezels werden gerekt, en 
waren dan klaar om te spinnen.54

Voor  het  spinnen  van  vlas  gebruikte  men  in  de  zeventiende  en  achttiende 
eeuw vanwege de lange vezel voornamelijk het vleugelspinnewiel.55 Het  linnen 
kon zowel droog als nat gesponnen worden. Bij het nat spinnen bevochtigde de 
spinner het vlas steeds met wat water of speeksel. Hierdoor werd een gladder en 
dunner garen bereikt. Wanneer nat gesponnen werd, moest het garen eerst dro-
gen in strengen, voordat het verder verwerkt werd.56 De gesponnen linnen draad 

54  Van Ysselsteyn, Van linnen en linnenkasten, 8-10.

55  Van Gorp, Handspinnen (deel 2), 26.

56  Meertens, Het spinboek, 102-104.

Afbeelding 2.5 Een man aan het spoelrad. Rechts van hem de haspel. Door de Leidse schilder Quiringh 

Gerritsz. van Brekelenkam, 1653-1654, cat. 535
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leende zich voor iedere weeftechniek, maar voor fijn linnengoed gebruikte men 
toch meestal de eenvoudige ‘platte binding’. Dit wil zeggen dat de inslagdraden 
om en om in de ketting geweven werden. Zowel geweven als ongeweven was het 
linnen goed te verven,  te beschilderen en te bedrukken zonder dat de verf uit-
liep. Dit maakte linnen, behalve voor kleding en linnengoed, eveneens bijzonder 
geschikt voor gebruik in de schilderkunst.57 Om het linnen vóór het verven van 
zijn natuurlijke kleur te ontdoen, moest het wel eerst gebleekt worden. Voor het 
bleken  werd  het  linnen  garen  of  weefsel  gekookt  en  vervolgens  op  grasvelden 
(bleekvelden) uitgespreid. Blekersmeiden en -knechten keerden de stoffen voort-
durend  om  en  besprenkelden  deze  met  water  of  karnemelk,  zodat  de  linnens 
geleidelijk aan in de zon bleekten.58

Verschillende spintechnieken
Bij het spinnen worden naast elkaar gelegde vezels van een bepaalde grondstof in 
elkaar gedraaid. In de linkerhand neemt men een pluk wol, vlas of katoen, duim 
en wijsvinger van de rechterhand trekken hieruit enkele vezels en beginnen die 
om elkaar te draaien en zo vormt zich een stukje garen. Als men met de rechter-
hand aan het garen trekt, komen weer vezels uit het plukje los. Tegelijkertijd blijft 
de rechterhand draaien. Door een juiste controle met de linkervingers kan men de 
goede verhouding tussen rek en draaiing verkrijgen en een gelijkmatig garen spin-
nen. Omdat de vezels de natuurlijke neiging hebben terug te draaien, moet men 
het gesponnen garenstuk ergens omheen winden. Hierboven is al beschreven dat 
er in de loop van de eeuwen steeds ingewikkelder instrumenten worden gebruikt 
om dit te bewerkstelligen, maar het principe blijft hetzelfde bij spindel, handrad of 
vleugelspinnewiel. Naast draaiing met de hand verkrijgt men extra draaiing door 
het aanslingeren van de handspindel of het drijfwiel van een spinnewiel.59

De lengte, fijnheid, buigzaamheid en sterkte van de vezels hebben alle grote 
invloed  op  de  spinbaarheid  van  de  stof.  Omdat  de  vezelsamenstelling  van  ver-
schillende grondstoffen varieert, moeten deze alle op hun eigen manier worden 
gesponnen (zie tabel 2.2). Voor het spinnen van wol geldt dat er een groot verschil 
is tussen gekaarde wol (korte vezels) en gekamde wol (wol met lange vezels). De 
gekaarde wol werd vroeger vooral verwerkt  tot  inslaggaren en de gekamde wol 
tot kettinggaren. Om die reden had men in de zeventiende en achttiende eeuw 
ook speciale inslagspinners en kettingspinners, die precies wisten hoeveel toeren 

57  Van Ysselsteyn, Van linnen en linnenkasten, 16.

58  Meertens,  Het spinboek,  181-182.  Het  bleken  was  zowel  mannen-  als  vrouwenwerk. 

Lucassen, Naar de kusten, 105-109. Zie aldaar met name de tabel op pagina 106 (noot 100).

59  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 30-31.
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men aan de spindel of het drijfwiel moest geven om het juiste aantal draaiingen 
per meter garen te krijgen.60

Tabel 2.2 Schematisch overzicht geschiktheid van spininstrumenten per grondstof

spininstrument

handspindel
(staand)

handspinnewiel
(staand)

vleugelspinnewiel
(zittend)

gr
on

ds
to

f

wol

  ruwe wol + - - + +

  gekaarde wol + + + -

  gekamde wol + - - + +

vlas + - - + +

katoen + + + -

+ = zeer geschikt; +   = geschikt; -   = minder geschikt; - -  = ongeschikt
Gebaseerd op gegevens uit: Van Gorp, Handspinnen (deel 1); Van Gorp, Handspinnen (deel 2); Meertens, Het 
spinboek.

Voor  inslaggaren was een  losse draaiing vereist en daarom was met name het 
handspinnewiel zonder vleugel voor het spinnen hiervan zeer geschikt. Bij het 
spinnen op dit handrad stond de spinner achter het spinnewiel. Een eerste stukje 
garen werd aan de spil geknoopt en met de rechterhand gaf de spinner een draai 
aan het grote drijfwiel. Door het garen schuin omlaag naar de  spiltop  te  laten 
lopen, ging de draaiing van de spil over op het garen. Met de linkerhand, waarin 
de kaardwol lag, spon men het garen verder door te draaien en steeds met een 
gelijkmatige beweging plukjes wol uit de bundel  te  trekken. Zo werd de draad 
almaar langer en liep men van de spil af. Als men zover gelopen was dat de rech-
terhand  niet  meer  bij  het  drijfwiel  kon  (bij  een  draad  van  ongeveer  2  meter), 
moest men de draad opwinden om de spil en daarna begon de hele handeling 
opnieuw.61

Het wollen ketting- of kamgaren moest juist zeer stevig en glad zijn omdat het 
bij het weven flink werd belast. Daarom werd dit garen strak gedraaid. De beste 
hulpmiddelen hiervoor waren de handspindel of het vleugelspinnewiel, omdat de 
spinner hiermee een stevig en egaal garen kon produceren.62 In de zeventiende 
eeuw werd vooral het vleugelspinnewiel gebruikt voor het spinnen van kamga-
rens. De spinner zat achter het spinnewiel en stak het ondereind van de spinrok-
kenstok achter zijn of haar ceintuur. Ook kon het spinrokken op het spinnewiel 
zelf bevestigd zijn. Op het rokken was een wollen vezelband (variërend van 32-40 

60  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 97.

61  Van Gorp, Tilburg, 35. 

62  Meertens, Het spinboek, 148.
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centimeter in lengte en 125-250 gram in gewicht) geprikt. Deze band was boven 
omgevouwen, zodat beide uiteinden naar beneden hingen. De spinner hield het 
rokken  van  rechts  naar  links  schuin  voor  de  borst.  Vervolgens  werden  enkele 
vezels met de linkerhand uit het rokken getrokken. Een eerste stukje draad werd 
op de spil en om de vleugel bevestigd. Vervolgens draaide men het drijfwiel om 
de rest van de draad te spinnen. Bij een vleugelspinnewiel met handaandrijving 
draaide men het wiel met de rechterhand, maar bij het meer voorkomende vleu-
gelspinnewiel  met  voetpedaal  had  men  beide  handen  vrij  om  te  spinnen.  De 
vezelbundel werd gelijktijdig gerekt, gedraaid en op de  spoel gewonden.63 Het 
spinproces was daardoor continu, en hoefde alleen onderbroken te worden wan-
neer de spoel vol was.

Bij het spinnen van vlas was het belangrijk dat de vezelbundel zodanig op het 
rokken bevestigd was dat de vezel in de volle lengte kon worden gebruikt. De aan-
hechtingspunten van een nieuwe pluk vezels aan het garen waren namelijk altijd 
enigszins zichtbaar, hoe bedreven de spinner ook was. Daarom was het zaak zo 
lang mogelijk te spinnen voordat een nieuwe toevoer van vezels plaatsvond. Het 
vereiste veel ervaring en inspanning om te zorgen dat er een zo regelmatig moge-
lijke  aanhechting van de nieuwe vezels plaatsvond. Vlas kon het beste worden 
gesponnen met het vleugelspinnewiel omdat men evenals bij wollen kamgarens 
beide handen nodig had om het garen zo gelijkmatig mogelijk te krijgen. Bij het 
spinnen wezen de vingertoppen in de richting van het spinrokken en men spon 
altijd naar het wiel toe, om het opstropen en verwarren van de vezelmassa te voor-
komen.64

Lange tijd heeft men in Europa niet op grote schaal fijne katoenen kettingga-
rens kunnen spinnen. Tot aan de mechanisatie van het katoenspinnen was het 
niet mogelijk te concurreren tegen de goedkope handgesponnen garens die uit 
India werden geïmporteerd.65 Wel werd  in sommige streken het  lossere katoe-
nen inslaggaren vervaardigd. Met dit katoenen inslag- en linnen kettinggarens 
was het mogelijk gemengde linnen-katoenen stoffen (bombazijnen) te maken. In 
West-Europa spon men katoenen inslaggaren vóór de uitvinding van de spinning 
jenny aan het einde van de achttiende eeuw op het handspinnewiel.66 Deze katoe-
nen draad werd voornamelijk in Zwitserland vervaardigd. In andere West-Euro-
pese landen zoals Duitsland en Frankrijk kwamen katoenspinners sinds de late 

63  Van Gorp, Handspinnen (deel 2), 52-54.

64  Meertens, Het spinboek, 101-102.

65  Oudere historiografie, zoals bijv. Boot, ‘Silezische en andere linnengarens’ (deel 2), 

41-42 wijt dit aan de  lage  lonen  in India. Maar een zeker zo belangrijke rol speelde de 

relatief veel hogere productiviteit van de Indiase handspinners van katoen. Parthasarathi, 

‘Rethinking wages’, 79-109.

66  Zie Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 94-96.
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middeleeuwen weliswaar op kleine schaal voor, maar de katoenspinnerij kwam 
in deze landen pas goed op gang in de loop van de achttiende eeuw.67 Ook Enge-
land voerde tot 1730 à 1740 nog nauwelijks ruwe katoen in, omdat het moeilijk te 
verspinnen was. Vooral het spinnen van katoenen kettinggaren was zeer arbeids-
intensief. De eerste handspinnewielen met meer dan één spoel waren dan ook 
met name bedoeld om het katoenspinnen te bevorderen. Na de mechanisatie van 
het spinnen kon de katoenspinnerij een hoge vlucht nemen en werd de arbeids-
productiviteit bijzonder opgevoerd (zie tabel 2.1).

2.4 Besluit. De zin en onzin van technologische verklaringen

Onderzoek naar de ontwikkeling van het spinnen en weven laat zien dat inno-
vaties in technieken en mechanisatie in de geschiedenis dikwijls hebben geleid 
tot veranderingen in de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen in de textiel. 
Er bestond in de Nederlandse textielnijverheid een vrij sterke arbeidsdeling naar 
sekse, zoals we verderop in dit boek nog zullen zien, maar er vonden wel degelijk 
verschuivingen plaats  in deze verhoudingen gedurende de vroegmoderne peri-
ode.  Dit  uitte  zich  met  name  in  een  sterk  toenemend  aantal  mannelijke  spin-
ners  in  de  zeventiende  eeuw.  In  dit  hoofdstuk  hebben  we  echter  kunnen  zien 
dat de  technologie van het handspinnen  in de Republiek  in de zeventiende en 
achttiende eeuw niet is veranderd. Waar eerder wel veranderingen in de techniek 
plaatshadden, zoals bij de invoering van het handspinnewiel in de twaalfde, en de 
komst van het vleugelspinnewiel in de vijftiende eeuw, hadden deze daarentegen 
niet geleid tot dergelijke verschuivingen in de arbeidsdeling naar sekse. Een eer-
ste conclusie moet dus zijn dat technologie weliswaar invloed kon hebben, maar 
dat het niet volstaat als enige verklaring voor veranderingen in de arbeidsdeling 
tussen mannen en vrouwen.68

Een ander voorbeeld hiervan is de arbeidsdeling binnen het handweven. Het 
zou kunnen dat de  introductie  van de  tredeweefstoel  in de  late middeleeuwen 
heeft geleid tot een overname van het weven door mannen. Soms wordt wel aan-
gevoerd dat deze nieuwe technologie  te zwaar of  ingewikkeld zou zijn geweest 
voor  vrouwen.  Dit  valt  echter  sterk  te  betwijfelen.  Vergeleken  met  het  staande 
getouw, dat vrouwen sinds de prehistorie hanteerden, was de arbeid op de trede-
weefstoel minder  inspannend, omdat men kon zitten bij het werk. De vlakken 
van het weefsel kon men bovendien vanaf toen eenvoudig bedienen met behulp 
van het pedaal. Volgens Almut Bohnsack waren een gelijktijdige bewegingscoör-

67  Zie ook: Lindner, Spinnen und Weben, 41-49.

68  Zie ook De Groot en Schrover, ‘General introduction’, 1-2; Ogilvie, A bitter living, 13, 

326. 
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dinatie en een gelijkmatig fabrikaat gemakkelijker te bereiken met de tredeweef-
stoel dan met het ongeveer in dezelfde periode ingevoerde handspinnewiel, dat 
wel hoofdzakelijk door vrouwen  in gebruik bleef.69 Bovendien  is elders aange-
toond dat vrouwen in de negentiende eeuw op grote schaal gingen handweven, 
toen mannen massaal naar de fabrieken gingen om machinaal te spinnen.70

Het  gebruik  van  bepaalde  technieken,  instrumenten  en  technologieën 
is  dus  vooral  cultureel  bepaald  en  niet  zozeer  gebaseerd  op  daadwerkelijke 
(on)geschiktheid van mannen of vrouwen voor bepaalde werkzaamheden. Ook 
lichaamskracht  is  zelden  een  sluitend  argument  voor  de  arbeidsdeling  naar 
sekse, al is het in het verleden wel vaak gebruikt als legitimatie om mannen voor 
bepaalde werkzaamheden  in  te zetten en vrouwen hiervan uit  te sluiten. Deze 
legitimatie is gebaseerd op twee vooronderstellingen, namelijk dat mannen altijd 
sterker zijn dan vrouwen, en dat iedere vorm van werk dat mannen doen grote 
lichaamskracht vereist. Beide veronderstellingen gaan uiteraard lang niet op.71

Naast in de vorm van technische innovaties kunnen technologische verande-
ringen ook tot uiting komen in wijzigingen in de organisatie van de productie. 
In de pre-industriële periode was het dan ook vooral in de opzet en organisatie 
van de textielproductie waarin zich wijzigingen voltrokken. Ook in de Republiek 
vonden dergelijke ontwikkelingen juist in de zeventiende en achttiende eeuw op 
grote schaal plaats. De invloed van de veranderingen in de organisatie van de tex-
tielproductie op de arbeidsdeling naar sekse zullen verderop in dit boek nog uit-
gebreid aan de orde komen.

69  Bohnsack, Spinnen und Weben, 79.

70  Gullickson,  Spinners and weavers,  61.  Ook  in  Nederland  kwam  dit  voor.  De  Groot, 

Fabricage van verschillen, 194.

71  De Groot en Schrover, ‘General introduction’, 3.



Hoofdstuk 3

Textielnijverheid en conjunctuur in de Republiek

Een  overzicht  van  de  conjuncturele  ontwikkelingen  in  de  vroegmoderne  tex-
tielnijverheid is in het kader van dit boek om twee redenen interessant en zelfs 
noodzakelijk. Ten eerste bestaan er in de internationale literatuur debatten over 
het verband  tussen de positie van werkende vrouwen en ontwikkelingen  in de 
conjunctuur. De meningen over de effecten van conjuncturele veranderingen op 
vrouwenarbeid zijn zeer verdeeld, en daarom is het relevant hier meer duidelijk-
heid over te bieden. Ten tweede dient een algemeen overzicht van de conjunctuur 
in de Nederlandse textielnijverheid als context voor de rest van dit boek. De ont-
wikkelingen in de case studies die in dit boek centraal staan, zijn immers niet los 
te zien van veranderingen op het ‘nationale’ en internationale niveau.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk komen verschillende debatten over de 
relatie tussen vrouwenarbeid en economische ontwikkeling aan bod. De nadruk 
ligt hierbij op de  literatuur over pre-industriële en  industrialiserende samenle-
vingen.  Paragraaf  3.2  geeft  vervolgens  een  algemeen  overzicht  van  de  ontwik-
kelingen  in  de  wol-  en  linnennijverheid  in  de  Noordelijke  Nederlanden  in  de 
zeventiende en achttiende eeuw. Allereerst zal de productie van deze stoffen vóór 
de zeventiende eeuw kort behandeld worden. Dan volgt een algemene beschrij-
ving van de wol- en linnennijverheid in de zeventiende en achttiende eeuw. Het 
betreft een globaal overzicht van de ontwikkelingen en verschuivingen die gedu-
rende deze twee eeuwen in de gehele Republiek plaatsvonden. In paragraaf 3.3 
wordt specifiek  ingegaan op de ontwikkelingen  in de plaatsen die  in dit proef-
schrift centraal staan. Op basis van productiegegevens over geweven stoffen volgt 
in paragraaf 3.4 een indicatie van de vraag naar garens en de hiervoor benodigde 
spinarbeid in deze gebieden. Hierbij zullen ook import- en exportgegevens aan 
bod komen, voor zover deze voorhanden zijn. In de concluderende paragraaf zal 
ten slotte de vraag worden gesteld wat gegevens over de vraag naar spinarbeid ons 
kunnen vertellen over de relatie tussen vrouwenarbeid en economische ontwik-
keling in de vroegmoderne tijd.

3.1 Vrouwenarbeid en economische ontwikkeling in de vroegmoderne tijd

Over de relatie tussen economische ontwikkeling en de arbeid van vrouwen in 
de pre-industriële periode bestaat weinig overeenstemming onder historici. De 
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eerste generatie historici van vrouwenarbeid, met name Alice Clark en Ivy Pinch-
beck, beschouwde de pre-industriële periode als een ‘gouden tijdperk’ voor wer-
kende  vrouwen.1  Ook  latere  feministische  historici,  zoals  Louise  Tilly  en  Joan 
Scott, gingen ervan uit dat vrouwen vóór de industrialisatie volop mogelijkheden 
hadden gehad op de arbeidsmarkt.2 Omdat een groot deel van de pre-industri-
ele productie plaatsvond binnen de sfeer van het huishouden, zouden vrouwen 
hierin een groot aandeel hebben gehad. De komst van kapitalistische productie-
verhoudingen en industrialisering, met andere woorden moderne economische 
groei, zou hierin verandering hebben gebracht.3

Het werk van deze historici was sterk politiek geladen. Door de gunstige posi-
tie van werkende vrouwen in het verleden te benadrukken, konden zij verwijzen 
naar een ‘goede oude tijd’ waarin vrouwenarbeid floreerde, een situatie die dus 
ook in het heden te bereiken zou zijn.4 Als reactie hierop beweerden historici als 
Judith Bennett en Peter Earle dat er juist opvallend veel continuïteit bestond in 
de positie van werkende vrouwen door de eeuwen heen, ook voor en na de indus-
trialisatie.5 Zij  leggen de nadruk op de institutionele invloeden die het verschil 
uitmaakten tussen het werk dat mannen en vrouwen deden. Ongeacht de eco-
nomische ontwikkeling, bleef het werk van vrouwen volgens hen altijd onderge-
schikt, lager in status en slechter betaald dan dat van mannen.6

Ook  binnen  de  meer  economisch-historisch  georiënteerde  literatuur  zijn  de 
meningen verdeeld. Enerzijds zijn er de meer optimistische historici, die menen 
dat  pre-industriële  economische  groei  gepaard  ging  met  meer  mogelijkheden 
voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Leo Noordegraaf en Jan Luiten van Zanden 
betogen  in hun artikel over vroegmoderne economische groei  in de Republiek 
dat deze leidde tot een grote vraag naar laaggeschoolde en goedkope arbeid, die 
hoogstwaarschijnlijk de  ‘inschakeling van vrouwen en kinderen in de vroegka-
pitalistische Hollandse economie’ tot gevolg had. Tegelijkertijd stellen zij dat de 
enorme inzet van vrouwen (en kinderen) op de vroegmoderne arbeidsmarkt op 
zijn beurt weer zal hebben geleid  tot economische groei, omdat hun bijdragen 

1  Clark,  Working life of women  [eerste  druk  1919];  Pinchbeck,  Women workers  [eerste 

druk 1930].

2  Tilly en Scott, Women, work and the family [eerste druk 1979]. Zie ook Wiesner, ‘Spin-

sters and seamstresses’; Howell, Women, production, and patriarchy.

3  Tilly en Scott, Women, work and the family, 12, 60, 104, 144-145.

4  Zie ook Bennett, ‘Women’s history’, 270; Kloek, Wie hij zij, 26.

5  Bennett, ‘Women’s history’; Earle, ‘The female labour market’.

6  Bennett,  ‘Women’s history’, 278-279; Middleton, ‘The familiar fate’; Honeyman en 

Goodman, ‘Women’s work’. Zie paragraaf 1.1 voor een uitgebreidere behandeling van dit 

debat.
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aan het gezinsinkomen een hogere levensstandaard mogelijk maakten.7 Dit argu-
ment lijkt sterk op de these van Jan de Vries, die meent dat er in de zeventiende en 
achttiende eeuw, dus voorafgaand aan de ‘Industriële Revolutie’ in bepaalde delen 
van  (West-)Europa een  industrious revolution plaatsvond. Volgens De Vries gin-
gen pre-industriële huishoudens hun tijd en gezinsarbeid anders verdelen, om 
hun consumptiemogelijkheden te vergroten. Een belangrijke factor hierin was de 
inschakeling van (getrouwde) vrouwen en kinderen  in het arbeidsproces. Deze 
industrious revolution leidde tot vormen van pre-industriële economische groei die 
los stonden van het proces van mechanisatie.8

Er is echter ook een omgekeerde redenering mogelijk, die uitgaat van culturele 
en institutionele factoren. Deze argumentatie luidt dat economische groei juist 
leidt  tot een afgenomen noodzaak voor (getrouwde) vrouwen om te werken, en 
daardoor als gevolg heeft dat hun aandeel op de arbeidsmarkt daalt. Voor de pre-
industriële periode wordt wel beweerd dat dit met name gold voor de economi-
sche bloeitijd van de Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Door 
de economische voorspoed zou voor grote (met name middenklasse) groepen in 
de samenleving het inkomen van de man hebben volstaan, en hoefde zijn vrouw 
niet meer te werken. Hiermee samenhangend zou dit gezinstype in de Republiek 
al vroeger dan elders het ideaalbeeld zijn geworden. Na de zeventiende eeuw, toen 
het economisch slechter ging, zou dit ‘huiselijkheidsideaal’ hardnekkig zijn blij-
ven voortbestaan, waardoor niet de economie, maar cultuur en mentaliteit door-
slaggevend waren voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.9 Dit in 
tegenstelling tot andere Europese landen, waar het huiselijkheidsideaal pas in de 
negentiende eeuw vaste voet aan de grond zou hebben gekregen.10

Uit het overzicht van deze debatten blijkt een aantal zaken. Ten eerste bestaat er 
onder historici verdeeldheid over de relatie tussen economische ontwikkeling en 
de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ten tweede lijkt deze relatie twee kan-
ten op te werken: er is invloed van economische groei op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, maar andersom beïnvloedt de mate waarin vrouwen werken tevens de 
economische ontwikkeling. Ten derde blijkt dat economische verklaringen alleen 
wellicht niet altijd afdoende zijn om de mate van deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces te bepalen. Ook institutionele en culturele invloeden, die altijd ook 
gekleurd zijn door de heersende gendernormen, spelen hierin een rol. Deze facto-
ren zullen in andere hoofdstukken in ruime mate aan bod komen. Dit hoofdstuk 
concentreert zich op economische ontwikkelingen op de (middel)lange termijn, 
en dan specifiek op de conjunctuur in de textielnijverheid van de Republiek.

7  Noordegraaf en Van Zanden, ‘Vroegmoderne economische groei’, 397-398.

8  De Vries, ‘The Industrial Revolution’, 255-258.

9  Zie bijvoorbeeld Pott-Buter, Facts and fairy tales, 54-55.

10  Schama, The embarrassment of riches, 407; Pott-Buter, Facts and fairy tales, 48.
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3.2 Conjuncturele ontwikkelingen in de textielnijverheid tot 1800

In hun overzichtswerk van de vroegmoderne Noord-Nederlandse economie stel-
len Jan de Vries en Ad van der Woude dat de interesse van sociaal-economische 
historici voor de nijverheidssector de laatste decennia gering is geweest.11 Dit blijkt 
ook het geval te zijn voor de textielnijverheid. De meeste algemene kennis over 
de Hollandse textielproductie is nog altijd gebaseerd op het lijvige werk van N.W. 
Posthumus over de Leidse lakennijverheid, dat hij voltooide in 1939. Ook De Vries 
en Van der Woude baseren hun beschrijving van de textielnijverheid voorname-
lijk op Posthumus. Verder verscheen er wel een aantal lokale studies, maar deze 
verstrekken vaak fragmentarische en bovendien weinig kwantitatieve gegevens.12 
Onze kennis over de textielproductie blijft daarmee gebaseerd op de ruim zestig 
jaar geleden voltooide Leidse geschiedenis. Het proefschrift van Herman Kaptein 
(1998) heeft weliswaar een aanvulling op en bijstelling van het bestaande beeld 
van de textielnijverheid en -productie geleverd, maar zijn werk beperkt zich tot 
de provincie Holland en behandelt de periode vóór 1600.13 Voor de zeventiende 
en achttiende eeuw ontbreekt een recent overzichtswerk en daarmee belangrijke 
kennis over de textielnijverheid in de Republiek als geheel en over de interactie 
tussen de verschillende textielcentra.

Toch is er wel behoefte aan een vollediger beeld. Hoewel verschillende regio’s 
andere vormen van specialisatie kenden, vormde de textielindustrie althans voor 
een gedeelte van de vroegmoderne periode bijna overal de belangrijkste tak van 
nijverheid. Kaptein stelde al vast dat de textielnijverheid in andere Hollandse plaat-
sen vóór 1600 belangrijker is geweest dan de meeste historici tot dan toe dachten, 
omdat zij te sterk gericht waren op de beschikbare Leidse gegevens.14 Ook over de 
zeventiende en achttiende eeuw is bekend dat de textielnijverheid zowel in steden 
als op het platteland van de Republiek een zeer aanzienlijke plaats innam. Rond 
1750 werkte  15  tot 25 procent van de mannelijke beroepsbevolking op het plat-
teland in de textiel.15 Een overzicht van ‘de’ textielproductie in ‘de’ Republiek in 
de zeventiende en achttiende eeuw is dus wenselijk. Helaas zijn de beschikbare 

11  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 322. 

12  Zie bijvoorbeeld: Rotterdam: Te Lintum, ‘De textielindustrie in oud-Rotterdam’; Den 

Haag: Van Gelder,  ‘De “draperye” van Den Haag’; Naarden: De Vranckrijcker,  ‘De  tex-

tielindustrie  van  Naarden’.  Recentere  studies  zijn  er  voor  Gouda:  Geselschap,  ‘Gouda’; 

Alkmaar: Noordegraaf, ‘Textielnijverheid in Alkmaar’; Amersfoort: Brusse en Windhorst, 

‘Tot welvaren van de stadt’; Twente: Trompetter, Agriculture, en Tilburg: Van Gurp, Bra-

bantse stoffen.

13  Zie: Kaptein, De Hollandse textielnijverheid.

14  Ibidem, 243-247.

15  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 322-323.
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bronnen voor andere steden meestal niet zo talrijk en volledig als voor Leiden. 
Nationale (productie)statistieken met betrekking tot de textielnijverheid van vóór 
1800 zijn er niet in Nederland. Om in grote lijnen toch zicht te krijgen op ontwik-
kelingen in de wol- en linnennijverheid in de gehele Republiek, maak ik in deze 
paragraaf niet alleen gebruik van de bestaande literatuur, maar ook van een mijns 
inziens zeer geschikte indicator: de gegevens over de verspreiding van gilden.16

De voorgeschiedenis – textielnijverheid vóór 1600
Met  het  ontstaan  van  de  kloosters,  ridderhoven  en  later  steden  verdween  het 
autarkische karakter van de textielproductie in Noordwest-Europa. Omdat grotere 
aantallen  mensen bij  elkaar  gingen  samenleven en  verzorgd moesten  worden, 
lagen uitwisseling van goederen en producten en specialisatie en arbeidsdeling 
voor de hand. Textielproducten, na voedingsmiddelen een van de meest elemen-
taire levensbehoeften van de mens, namen een belangrijke plaats in binnen de 
nijverheid en handel.17

De oriëntatie op de markt ging – vooral  in stedelijke gebieden – samen met 
een  overname  van  sommige  deelbewerkingen  van  de  textiel  door  mannelijke 
ambachtslieden. Vanaf de dertiende eeuw richtten zij de eerste ambachtsgilden 
op. Deze gilden waren door de lokale overheid erkende organisaties van beroeps-
genoten, zoals wevers of droogscheerders, die zich verenigden om hun economi-
sche belangen te waarborgen en te bevorderen. Zij stelden hierbij vaak strenge 
regels op voor de productie en bepaalden dat alleen meesters van het gilde het vak 
mochten uitoefenen binnen de stad.18 De gildenmeesters hadden een eigen werk-
plaats, kochten hun eigen grondstoffen in, en waren eigenaars van het eindpro-
duct, dat zij of hun vrouwen vervolgens zelf op de markt brachten. Zij mochten 
knechten in dienst hebben en leerlingen, die na verloop van tijd, onder bepaalde 
voorwaarden zoals bijvoorbeeld het afleggen van een meesterproef, tot het gilde 
werden toegelaten. Dit geïnstitutionaliseerde leerlingschap sloot vrouwen meestal 
van deelname aan de productie uit, al konden zij in sommige gevallen na de dood 
van  hun  man  als  meestersweduwe  het  ambacht  voortzetten.  Alleen  bepaalde 
deelbewerkingen, zoals kammen, kaarden en spinnen van de wol, of het heke-
len van vlas, werden overgelaten aan  (meestal niet-georganiseerde)  vrouwelijke 
arbeiders.19

16  Op basis van de database gilden iisg.

17  Bohnsack, Spinnen und Weben, 84-88.

18  Lourens en Lucassen, ‘De oprichting en ontwikkeling’, 43-44.

19  Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’, 191-193.
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In  de  twaalfde  en  dertiende  eeuw  zorgde  de  sterke  opkomst  van  de  steden  in 
de Lage Landen, en dan vooral de Zuidelijke Nederlanden, voor een opbloei van 
de  textielnijverheid.  Zowel  de  laken-  als  de  linnenproductie  raakten  wijd  ver-
spreid en steden als Ieper, Brugge en Gent ontwikkelden zich tot textielcentra. 
De Vlaamse producten vonden aftrek in geheel Noordwest-Europa.20 In Noord-
Nederlandse steden produceerde men daarentegen hoofdzakelijk voor de lokale 
of regionale afzetmarkt. De onvoldoende ontwikkelde economische structuur van 
de Noordelijke Nederlanden in deze periode verhinderde dat er een exportgeori-
enteerde textielnijverheid kon ontstaan.21 In de loop van de veertiende eeuw ver-
anderde dit echter. Verschuivingen in de landbouw lagen hieraan ten grondslag. 
Door de inklinking van het veen en verhoging van de zeespiegel moesten boeren 
in de kustprovincies overschakelen van akkerbouw op veehouderij. Enerzijds had 
dit een commercialisering van de agrarische sector tot gevolg, waardoor het nut 
en de noodzaak van (overzeese) handel toenamen. Anderzijds leidde dit tot een 
overschot aan arbeidskrachten op het platteland, die hun heil zochten in de ste-
den.22  Daarbij  wakkerde  de  natuurlijke  bevolkingstoename  na  1350  het  proces 
van verstedelijking aan, waarmee de nijverheid, scheepvaart en de buitenlandse 
handel verder opbloeiden. Vooral in steden ontwikkelden enkele nijverheidssec-
toren, waaronder de textiel, zich tot exportindustrieën.23 Zo ontstond in Zeeland 
een succesvolle lakenweverij in Middelburg en Zierikzee. Brabantse steden met 
een belangrijke laken- en linnennijverheid waren ’s-Hertogenbosch en Breda, ter-
wijl in Overijssel vooral Deventer, Kampen en Zwolle textielcentra werden. Maar 
de belangrijkste textielproducerende steden lagen in Holland: Dordrecht, Delft, 
Gouda, Haarlem en vooral Leiden.24

De opkomst van Leiden als textielcentrum hing samen met het teruggelopen 
belang van de Vlaamse textielsteden in de veertiende eeuw.25 De Leidse lakennij-
verheid (of: draperie) breidde zich tussen 1350 en 1480 fors uit en domineerde de 
stedelijke economie volkomen.26 Wel wisselden groei en crisis elkaar af in de vijf-
tiende eeuw. Maatregelen van de Engelse overheid met betrekking tot de uitvoer 
van wol zorgden voor schaarste aan en daardoor hoge prijzen van deze grondstof. 
Daarbij zorgden oorlogen en pestepidemieën regelmatig voor de terugval van de 

20  Van Houtte, Economische geschiedenis, 34-38.

21  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 32, 35-37.

22  Van Zanden, Arbeid, 42-43.

23  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 37-38.

24  Posthumus, De geschiedenis (deel 1), 18-37; Kappelhof, ‘Enige aspecten’, 8.

25  Overigens waren de Vlaamse textielsteden samen nog altijd marktleider rond 1400. 

Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 52.

26  Brand, ‘Crisis, beleid en differentiatie’, 53-54. Later in dit hoofdstuk ga ik uitgebreider 

in op de Leidse lakennijverheid.
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Hollandse draperie.27 In de  loop van de  jaren veertig herstelde de productie  in 
deze steden zich weer enigszins, en tussen 1450 en 1470 kende de Hollandse tex-
tielproductie als geheel een gematigde groei.28

Traditioneel wordt de zestiende eeuw beschouwd als een periode van achteruit-
gang in de Hollandse textielnijverheid. De opkomst van de draperie van lichtere 
stoffen in Vlaanderen en de concurrentie vanuit Engeland zouden de ‘oude dra-
perie’, en daarmee de totale productie van textiel in de Noord-Nederlandse steden, 
hebben geminimaliseerd. Daar kwam nog eens bij dat de textielproductie op het 
platteland belangrijker was geworden.29 Om hun productie  te beschermen  lie-
ten de Hollandse steden in 1531 de ‘Order op de Buitennering’ uitvaardigen, die 
alle nijverheid op het platteland verbood. Maar in de praktijk had deze verorde-
ning niet het gewenste effect, omdat zij alleen gold voor nieuwe vestigingen van 
industriële activiteit. Bovendien werkte de landadel tegen, omdat hij vreesde dat 
zijn belastinginkomsten zouden teruglopen met het verval van de plattelandspro-
ductie.30 De Hollandse draperie bevond zich rond 1500 inderdaad in een crisis, 
maar dit gold vooral voor de productie van zware wollen stoffen. In het verdere 
verloop van de zestiende eeuw ontstond juist een opbloei van nieuwe vormen van 
textielnijverheid, waarbinnen lichtere stoffen werden geproduceerd. Omdat men 
in steden als Amsterdam, Haarlem, Gouda en Leiden zowel oude als nieuwe stof-
fen produceerde, beleefde de textielnijverheid hier weliswaar depressie, maar ook 
bloei in de zestiende eeuw.

Deze nuancering van de vermeende algehele crisis in de zestiende eeuw plaatst 
latere ontwikkelingen in een nieuw perspectief. De ‘plotselinge’ opbloei van de 
Hollandse nijverheid en de migratie  van  textielondernemers  en  -arbeiders  aan 
het einde van de zestiende eeuw lijken meer voor de hand liggend en minder dis-
continu dan eerder gedacht.31 De geloofsvervolging van protestanten in de Zuide-
lijke Nederlanden had al in de jaren zestig van de zestiende eeuw een stroom van 
emigranten (onder wie veel textielarbeiders) naar Engeland en de Duitse grens-
streken op gang gebracht. Met de oorlogsperikelen als gevolg van de Nederlandse 
Opstand groeide dit aantal nog eens. Een groot aantal van hen vestigde zich vanaf 
het einde van de jaren zeventig in de Noord-Nederlandse steden, en met name 
in Amsterdam, Haarlem, Middelburg en Leiden. De migranten die naar Leiden 
trokken kwamen veelal uit het huidige Frans-Belgische grensgebied, een traditi-
onele textielregio. Met hen verplaatste ook de productie van typisch Zuid-Neder-
landse  lichtere  wollen  stoffen  zich  naar  Leiden.  In  andere  steden  zoals  Delft, 

27  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 57-60.

28  Ibidem, 83-84.

29  Zie bijvoorbeeld: Fruin, Informacie, 234.

30  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 327, 331-333.

31  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 244-245.
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Gouda, Amersfoort en Utrecht kwam de nieuwe lakennijverheid ook wel van de 
grond, maar Leiden werd het onbetwiste centrum.32

Een ‘nationale’ textielgeschiedenis, 1600-1800. De weversgilden in kaart gebracht
Waar het al moeilijk is om een geaggregeerd beeld van de textielnijverheid in de 
vroegmoderne periode te krijgen, geldt dit helemaal voor het spinnen. Over deze 
deelbewerking is over het algemeen weinig informatie te vinden,33 en kwantita-
tieve gegevens ontbreken al helemaal. Systematische nijverheidsenquêtes of han-
delsstatistieken zijn er pas vanaf het einde van de achttiende eeuw. Zoals gezegd 
zijn er voor de zeventiende en achttiende eeuw ook geen nationale reeksen voor 
wat betreft de textielproductie in het algemeen. De beste bronnen voor historisch 
onderzoek naar de vroegmoderne textielnijverheid vormen lokale archieven van 
gilden en neringen.34 Spinnen was echter in de meeste gevallen niet georgani-
seerd in een gilde, en over het algemeen ook nauwelijks op een andere manier 
gereguleerd. Het ontbreken van institutionele bronnen maakt het moeilijk infor-
matie over spinarbeiders te achterhalen.

In tegenstelling tot het spinnen was het weven meestal wél georganiseerd bin-
nen een gilde of, zoals in Leiden, in neringen. Gegevens over de verspreiding van 
gilden van wol- en  linnenwevers kunnen daarom iets zeggen over de algemene 
ontwikkelingen  binnen  de  textielnijverheid  in  de  Republiek.35  Het  bestaan  van 
weversgilden in een bepaalde stad wijst immers op een georganiseerde textielpro-
ductie voor de markt. In grote lijnen wordt uit het patroon van ontstaan en ophef-
fen van de gilden de conjunctuur van die nijverheid zichtbaar. Overigens zegt de 
aanwezigheid van een gilde niet altijd  iets over de staat waarin de  textielnijver-
heid zich op een bepaald moment bevindt. Waar mogelijk moet dus gezocht wor-
den naar aanvullende informatie over de gilden, zoals hun ledenaantallen. Hierbij 
moet wel rekening worden gehouden met een vertragende factor. Het instellen en 
opheffen van instituties is immers minder flexibel dan de economische conjunc-
tuur. Aangezien gilden doorgaans in steden werden opgericht,36 zegt hun aan- of 
afwezigheid in een bepaald gebied bovendien weinig over de plattelandsproductie. 
Daarom is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen naar de textielnij-

32  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 334-336; Kaptein, De Hollandse tex-

tielnijverheid, 187-188.

33  Zie bijvoorbeeld: Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 18.

34  In hoofdstuk 5 ga ik dieper in op het verschil tussen de gilden en neringen.

35  Het onderstaande is grotendeels ontleend aan door mij bewerkte gegevens uit de gil-

dendatabase van het iisg. Met dank aan Piet Lourens voor het verstrekken van de data.

36  Zie ook Lourens en Lucassen,  ‘De oprichting en ontwikkeling’, 44. Op deze  regel 

waren overigens uitzonderingen,  zoals het  linnenweversgilde  in Winterswijk  laat  zien. 

Mastboom, ‘Guild or union?’, 58-61.
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verheid op het platteland. Toch lijkt de verspreiding van gilden in kleinere plaat-
sen (zoals bijvoorbeeld in de Achterhoek en Twente) wel een indicatie te zijn voor 
de aanwezigheid van plattelandsnijverheid. Dit kan samenhangen met het feit dat 
de gilden in deze stadjes juist werden opgericht om de eigen textielnijverheid te 
beschermen tegen de opkomst van de productie op het platteland. Zo krijgen we 
toch een globale indruk van (de verschuivingen in) de belangrijkste productiecen-
tra van wollen en linnen stoffen in de zeventiende en achttiende eeuw.

Met behulp van de informatie over de verspreiding en de opheffing van wevers-
gilden breng  ik de belangrijkste gebieden waar geweven werd  in kaart voor de 
peiljaren  1600,  1660,  1740  en  1780.  Het  jaar  1600  markeert  de  beginperiode 
die in dit proefschrift onderzocht wordt. De jaren 1660 en 1740 vormen omslag-
punten  in  de  algemene  economische  conjunctuur.  1780  is  het  laatste  peiljaar; 
een datum vóór de Franse tijd (1795-1813), waarin gilden werden verboden en de 
opheffing ervan dus politiek en niet conjunctureel bepaald was.

Tabel 3.1 Aantal wol- en linnenweversgilden en hun verspreiding over de Republiek, 1600-1780

 1600 1660 1740 1780

aantal steden met weversgilden 56 70 52 45

totaal aantal weversgilden 71 86 62 54

   wolweven 24 23 15 14

   linnenweven 35 48 39 33

   wol- en linnenweven 3 3 1 1

   bombazijnweven 1 2 2 2

   onbekend 8 10 5 4

totaal aantal gilden 857 1.280 1.467 1.527

percentage weversgilden op totaal 8,3% 6,7% 4,2% 3,5%

verdeling per provincie

Groningen 2 2 2 2

Friesland 5 6 2 1

Drenthe 0 1 1 1

Gelderland 12 19 16 15

Overijssel 5 11 10 9

Utrecht 3 3 1 1

Holland 18 19 10 8

Zeeland 10 9 5 3

Brabant 7 7 7 7

Limburg 9 9 8 7

Bron: Database Gilden iisg, 6 maart 2006

Tabel 3.1 laat de ontwikkeling zien van het aantal weversgilden in de Republiek 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Terwijl het totaal aantal gilden in de zeven-
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tiende eeuw snel en in de achttiende eeuw gematigd steeg, vertoonden de wevers-
gilden een andere ontwikkeling: lichte groei in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, daarna – met name tussen 1660 en 1740 – een snelle afname en tot aan 
1780 lichte daling. In 1600 telde de Republiek voor zover bekend 71 weversgil-
den, verdeeld over 56 verschillende steden. Er waren 24 wolweversgilden en 35 
linnenweversgilden, drie gilden waren zowel voor wol- als linnenwevers, en één 
voor bombazijnwevers. Van de overige acht gilden is onbekend welke grondstof 
men weefde. De verspreiding van de textielgilden door de Republiek rond 1600 
was onevenwichtig.  In het noordoosten van het  land,  in de provincies Gronin-
gen, Friesland, Drenthe en Overijssel, waren  in  totaal  slechts zeven weversgil-
den te vinden. Dit is niet verwonderlijk, omdat dit in hoofdzaak een dunbevolkt 
agrarisch gebied was, waar weinig grote steden waren. Van de gilden die in deze 
provincies rond 1600 bestonden, valt op dat deze zich concentreren rond de Zui-
derzee. Ook elders in de Republiek lijken de gilden voornamelijk aanwezig langs 
waterwegen als zee en rivieren. Deels kwam dit doordat gilden overwegend ste-
delijke instituties waren, en veel steden gevestigd waren op plaatsen waar goede 
waterverbindingen bestonden. Daarnaast  zal het ontstaan van  textielnijverheid 
als exportindustrie meer kans hebben gehad in steden en plaatsen die een gun-
stige natuurlijke infrastructuur kenden.

De provincie Holland telde aan het begin van de zeventiende eeuw de meeste 
weversgilden. Iedere grote stad  in dit gewest had wel een wol- en/of  linnenwe-
versgilde. Tussen 1600 en 1660 groeide het aantal Hollandse weversgilden licht. 
Er verdwenen twee wolweversgilden, die van Brielle en Naarden, waar de eens 
bloeiende lakennijverheid was vervallen.37 Er kwamen echter ook drie Hollandse 
weversgilden bij, namelijk een linnenweversgilde in Enkhuizen en wolweversgil-
den in Edam en Hoorn. Het was dus, ondanks de Leidse concurrentie, nog moge-
lijk een wolnijverheid van betekenis te vestigen in andere plaatsen. Dit gebeurde 
vooral  aan  de  kusten  van  de  Zuiderzee.  Ook  in  het  westen  van  Overijssel,  in 
Hasselt en Zwolle, werden twee nieuwe wolweversgilden opgericht. De grootste 
veranderingen in deze periode vonden plaats in de provincies Overijssel en Gel-
derland. Hier verrezen tussen 1600 en 1660 in totaal dertien nieuwe weversgil-
den, bijna een verdubbeling. Dit waren vooral linnenweversgilden, waarmee de 
opkomst van het oosten van de Republiek als textiel (linnen) producerende regio 
wordt geïllustreerd.

Een  ontwikkeling  die  al  in  de  jaren  dertig  van de  zeventiende  eeuw  begon, 
maar definitief doorzette na 1650, is de verplaatsing van de textielnijverheid van-
uit de steden in de kustprovincies naar plattelandsstreken in het oosten en zuiden 
van de Republiek. Waar de landgewesten tot in de jaren dertig nog veel schade 
en onrust ondervonden van de oorlog met Spanje, was hierna, en vooral sinds de 

37  Van Zanden, Arbeid, 130.
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Vrede van Münster (1648), de rust wedergekeerd. Op basis van de gildenversprei-
ding in tabel 3.1 (pag. 66) en figuur 3.1 is het vertrek van de textielnijverheid uit 
de steden goed te volgen. Vooral in Holland en Zeeland nam het aantal weversgil-
den drastisch af. In 1740 was het aantal weversgilden in deze beide gewesten al 
bijna gehalveerd ten opzichte van het peiljaar 1660. In 1780 was het aantal gilden 
nog eens met ruim een kwart verminderd. In de steden in het oosten en zuiden 
van het land bleef het aantal weversgilden daarentegen nagenoeg gelijk. Ook hier 
kwamen in deze periode weinig gilden bij, maar dit hing samen met het feit dat 
de textielproductie zich in de oostelijke en zuidelijke provincies met name op het 
platteland uitbreidde, en gilden waren – zoals eerder gezegd – hoofdzakelijk een 
stedelijk fenomeen.

Opvallend is verder dat rond 1700 in de meer ‘centraal’ gelegen provincies Hol-
land en Utrecht juist enkele gilden voor deelbewerkers in de wol ontstonden: een 
wolkammersgilde in de steden Leiden en Utrecht, en in die laatste stad zelfs een 
wolspinnersgilde.38  Deze  gilden  hadden  bijna  uitsluitend  mannelijke  leden,  al 
konden weduwen van kammers of spinners ook lid worden. Zowel het kammen 
als spinnen van wol, werkzaamheden die in de zestiende eeuw nog voornamelijk 

38  De stad Groningen kende vanaf 1764 de ‘Societeit van wolkammersknechte’. Omdat 

het niet duidelijk is of het hier om een echt gilde ging, heb ik het buiten beschouwing gela-

ten. Database gilden iisg. 
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Figuur 3.1 Verspreiding van de weversgilden over de Republiek, 1600 en 1780
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door vrouwen werden uitgevoerd,39 werden in ieder geval  in deze steden gedu-
rende de zeventiende eeuw veel gebruikelijker beroepen voor mannen. Daarmee 
ontstond kennelijk ook de behoefte om deze beroepen te organiseren in een gilde. 
In de volgende twee hoofdstukken kom ik hierop nog terug, maar in elk geval is 
het ontstaan van deze gilden historisch gezien een opmerkelijk verschijnsel, dat 
nauw samenhangt met de verandering in arbeidsdeling naar sekse binnen de tex-
tiel in deze periode.40

Ontwikkelingen in de wolnijverheid 1600-1800
Al  aan het  einde  van de zestiende eeuw was de dominante positie  van Leiden 
in de lakenproductie onbetwist. In Holland waren veel wolweversgilden al vóór 
1600 verdwenen: in Den Haag bijvoorbeeld al in 1545 en in Amsterdam in 1576. 
De Haagse draperie beleefde  toen al enige decennia achteruitgang en zou ook 
niet meer herleven.41 Ook in Amsterdam was het wolweven in de laatste helft van 
de zestiende eeuw een marginaal verschijnsel geworden.42 De wolweversgilden in 
Rotterdam en Dordrecht bleven wel bestaan, maar werden uitgebreid voor andere 
deelbewerkers binnen de wolnijverheid, zoals droogscheerders.43 In Leiden was 
het lakenweversgilde overigens ook al in 1561 opgeheven. Toch werd de productie 
van wollen stoffen hier vanaf het begin van de jaren 1580 wel corporatief georga-
niseerd, namelijk binnen de  ‘neringen’. Deze neringen, die alle deelbewerkers 
van een bepaald soort  stof onder zich verenigden, bleven gedurende de zeven-
tiende en de achttiende eeuw voortbestaan.44

Tabel 3.2 laat alle wolwevers- of drapeniersgilden zien die tussen 1600 en 1800 
werden opgeheven. Opvallend is dat de opgeheven wolweversgilden in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw meestal in of tegen de grens van de provincies Hol-

39  Voor Leiden is dit zeker het geval, Kloek, Wie hij zij, 63-65. Ook voor Utrecht kan dit, 

althans voor het spinnen en misschien ook voor het kammen, gevoeglijk worden aange-

nomen. Klinkenberg, ‘Meesters’, 27.

40  Overigens is er ook één Frans spinnersgilde bekend: Hafter, ‘The cost of inventiven-

ess’.

41  Van Gelder, ‘De “draperye” van Den Haag’, 274-278.

42  Van Dillen, Bronnen (deel 1), xvi.

43  Het Dordrechtse gilde was een wolwevers-, droogscheerders- en lakenbereidersgilde. 

In Rotterdam was er het gilde van de laken-, zij- en looihal. Het weven van lakens bleef 

hier weliswaar bestaan tot in de achttiende eeuw (zie Te Lintum, ‘De textielindustrie in 

oud-Rotterdam’), maar deze activiteit was verwaarloosbaar vergeleken bij die van de afwer-

king van elders geweven lakens. 

44  Zie Posthumus, De geschiedenis,  335-352; Enkele hallen bleven  tot het begin van de 

negentiende eeuw voortbestaan. Ibidem, 470, 1032. Voor de organisatie van de productie 

in Leiden zie hoofdstuk 5.
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land en Utrecht lagen. In de provincie Utrecht verdwenen zelfs alle drapeniers-
gilden in deze periode. Het waren vooral de middelgrote en kleine plaatsen in dit 
gebied die leden onder de suprematie van Leiden in de vroege zeventiende eeuw. 
In Rotterdam en Amsterdam, was het wolweven weliswaar ook vrijwel verdwe-
nen, maar hier waren genoeg kapitaalkrachtige ondernemers aanwezig om het 
over een andere boeg te gooien: het bereiden en verhandelen van elders geweven 
lakens. Uiteraard speelde de centrale handelsfunctie van beide havensteden hier-
bij een katalyserende rol.

Tabel 3.2 Opgeheven wolweversgilden in de Republiek, 1600-1798

plaats soort gilde opgericht
laatste  
vermelding

’s-Hertogenbosch wolwevers- en drapeniersgilde 1421 1610

Amersfoort wolleweversgilde of drapiersgilde 1436 1620

Woerden weversgilde 1483 1637

Brielle wevers- en spoeldersgilde 1598 1648

Naarden drapeniersgilde 1603 1651

Wijk bij Duurstede lakenweversgilde 1645 1660

Venlo wolweversgilde 1500 1661

Weesp wevers- of wolleweversgilde 1608 1665

Rotterdam wolweversgilde 1427 1668

Workum linnen- en wollenweversambacht 1589 1685

Arnhem weversgilde 1591 1686

Edam lakendrapiersgilde 1640 1698

Harderwijk wolweversgilde 1434 1700

Zwolle drapiersgilde 1626 1723

Alkmaar linnen- en wolweversgilde 1514 1732

Sneek wolweversgilde 1488 1764

Hoorn weversgilde 1657 1767

Dordrecht wolwevers-, droogscheerders- en lakenbereidersgilde 1341 1781

Groningen wollenweversgilde 1436 1792

Roermond gewantmakersambacht 1465 1796

Goes St.Severijns- of wevers- en hoedenmakersgilde 1449 1798

Maastricht gewantmakersambacht 1276 1798

Eindhoven St.Michielsgilde (wolwevers) 1419 1798

Zierikzee St.Severus- of wolweversgilde 1423 1798

Zutphen lakenmakers- of drapierweversgilde 1445 1798

Kampen drapeniers- of wolweversgilde (en volders) 1467 1798

Tiel weversgilde 1482 1798

Lochem wol- en linnenweversgilde 1551 1798

Hasselt lakenmakersgilde 1655 1798

Bron: Database Gilden iisg, 6 maart 2006
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Textielondernemers in de kleinere plaatsen beschikten daarentegen niet over de 
infrastructuur en het kapitaal om een zelfde omschakeling te maken. De eens 
bloeiende lakennijverheid in de kleine stad Amersfoort, bijvoorbeeld, verkeerde 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw in een crisis.45 De Utrechtse wolnij-
verheid, die tussen 1580 en ongeveer 1610 nog een grote impuls had gehad met 
de komst van nieuwe wolbewerkers uit de Zuidelijke Nederlanden, kreeg in de 
drie decennia daarna  te maken met  stagnatie  en  verval. Tussen  1641  en  1660 
lijkt de Utrechtse lakenproductie weer te zijn opgeleefd, maar deze bloeiperiode 
was slechts van korte duur.46 Ook in Haarlem was het al vóór 1600 bergafwaarts 
gegaan met de  lakennijverheid. De nieuwe draperie van lichtere wollen stoffen 
kwam hier maar nauwelijks van de grond. Wel ontstond na 1580 een bloeiende 
linnennijverheid in deze stad.47

Steden in Brabant en Limburg hadden aan het begin van de zeventiende eeuw 
minder  last van concurrentie uit Leiden. Voor de Generaliteitsgebieden golden 
restricties om met Holland te handelen: producten uit deze streken werden extra 
belast.48 Daarom richtte deze  regio  zich meer op de markten  in de Zuidelijke 
Nederlanden en de Duitse landen, waarmee de relatief kleine wolnijverheid zich 
redelijk wist te handhaven. Alleen ’s-Hertogenbosch had economisch zeer te lij-
den van zijn inferieure positie. Verderop in dit hoofdstuk zal deze stad nog uit-
gebreider aan bod komen, maar kort gezegd was de Bossche lakennijverheid op 
sterven na dood in de zeventiende eeuw. Pogingen om deze nieuw leven in te bla-
zen mislukten stuk voor stuk.49

De grotere Hollandse steden richtten zich zoals gezegd op het afwerken van 
en de handel in lakens. Amsterdamse ververs, lakenbereiders en handelaren had-
den een stevige positie verworven op deze markt.50 Hun gewicht blijkt ook op 
politiek niveau. Sinds het begin van de zeventiende eeuw voerde Amsterdam een 
sterke lobby voor de invoer van lakens uit Tilburg, zonder de gebruikelijke belas-
ting (licenten) die hierop werd geheven. Het ging om ruwe, nog niet geverfde of 
geschoren lakens, die in Hollandse steden (vooral in Amsterdam en Rotterdam) 
hun eindbewerking moesten krijgen.51 Textielproducerende steden als Leiden en 
Haarlem, maar ook ’s-Hertogenbosch, waren niet gelukkig met deze ontwikke-
ling. Zij pleitten herhaaldelijk bij de Staten-Generaal voor een belasting op het 

45  Brusse en Windhorst, ‘Tot welvaren van de stadt’, 10-11.

46  Klinkenberg, ‘Meesters’, 13-14.

47  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 194-196.

48  Zie:  Kappelhof,  ‘Laverend’;  Van  Gurp,  ‘De  Tilburgse  lakenhandel’  en  Van  Gurp, 

‘Proto-industrialisatie’.

49  Zie bijvoorbeeld Kappelhof, ‘Laverend’, 71; gaht, Oud Archief, inv. nr. 3478.

50  Zie Van Dillen, Bronnen (deel 1), xix-xx; Noordegraaf, ‘The new draperies’, 183.

51  Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’, 54.
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Tilburgse laken, zoals bijvoorbeeld in 1638. Aanvankelijk leken deze steden suc-
ces te boeken, want op 22 september van dat jaar stelden de Staten-Generaal een 
licent van drie gulden vast voor ieder laken dat uit de Meierij afkomstig was. De 
stad Den Bosch had hierop overigens vrijstelling bedongen, omdat zij vreesde dat 
‘hare neeringe soude comen te cesseren’.52 Drie weken later wist de coalitie van 
Hollandse kooplieden en Tilburgse dorpsbestuurders de Staten echter zodanig 
te overtuigen dat zij hun resolutie van 22 september weer introkken.53 De invoer 
van Tilburgse lakens in Holland bleef gedurende de hele zeventiende eeuw een 
heikel  punt. De Staten-Generaal  bleven zwalken  in hun besluitvorming, maar 
in 1651 kwam het tot een (zij het voorlopige) oplossing, die inhield dat een aantal 
Tilburgse lakenkopers zich opwierp om de licenten af te kopen ter bevordering 
van hun handel.54

De Hollandse  lakenwevers verloren het uiteindelijk van de Amsterdamse en 
Rotterdamse lakenkooplieden en Tilburg. In november 1687 werd het overwicht 
van de Hollandse kooplieden definitief bezegeld met de ‘Concessie van Tilburg’. 
Deze overeenkomst bepaalde dat Tilburg als enige in de Meierij vrij van licenten 
lakens mocht verhandelen met Holland. Wel verbonden de Staten-Generaal hier-
aan een aantal belangrijke voorwaarden. De Tilburgse lakenkopers en -drapiers 
mochten geen wol laten spinnen of weven buiten de Heerlijkheid van Tilburg en 
Goirle. Ook mochten zij alleen ongevolde en ongeverfde (ofwel ‘witte’) lakens uit-
voeren.55 Deze krachtsverhoudingen leidden ertoe dat de Tilburgse productie van 
wollen stoffen vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw sterk opkwam. De 
groei hield aan tot in het begin van de achttiende eeuw. Hierna ondervond ook 
Tilburg de gevolgen van de algehele economische crisis in de Republiek.56

De Leidse wolnijverheid leed echter het meest onder de neergaande trend, die 
hier al in het laatste kwart van de zeventiende eeuw inzette. Door de concurrentie 
uit Tilburg, maar vooral ook vanuit het buitenland, daalde de vraag naar Leidse 
wollen stoffen snel.57 In de eerste helft van de achttiende eeuw nam de produc-
tie vervolgens versneld af.58 Het verval van de wolweverij in de gehele Republiek 
blijkt tevens uit het aantal gilden dat in de periode 1660-1795 werd opgeheven (zie 
tabel 3.2, pag. 70). Veertien wolweversgilden verdwenen in deze periode. Tussen 
1796 en 1798 voerde de Bataafse Republiek een wet in om alle gildenorganisaties 

52  rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 108bis.

53  rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 108.

54  Van Gurp, Brabantse stoffen, 50-51.

55  Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 16. Zie ook: rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 1b, 31-10-

1687.

56  Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’, 65-66.

57  Posthumus, De geschiedenis, 931.

58  Ibidem, 1096.
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af te schaffen. In tegenstelling tot veel andere gilden, werden de meeste van deze 
opgeheven wolweversgilden echter niet opnieuw opgericht na 1811.59 In heel Hol-
land was er in 1780 slechts één lakendrapeniersgilde over, dat van Haarlem. Hier 
was weliswaar geen wolnijverheid van een enorme omvang aanwezig, maar het 
ledental van 26 drapeniers in 1797 duidt er toch op dat Haarlem – naast Leiden 
– een van de weinige Hollandse steden was waar in de gehele achttiende eeuw 
nog een wolweverij van enige betekenis bestond.60

De terugloop van de lakennijverheid in Holland lag in de eerste plaats aan de 
toegenomen buitenlandse concurrentie, van met name Engeland en de Zuidelijke 
Nederlanden. Daar kwam bij dat de afzetmogelijkheden sterk waren afgenomen. 
In de zeventiende eeuw had Engeland er met protectionistische maatregelen voor 
gezorgd dat de Hollandse lakens daar nauwelijks meer werden geïmporteerd. In 
de achttiende eeuw voerden andere  landen, zoals Rusland, Zweden en Oosten-
rijk, hoge invoerrechten in op Hollandse wollen stoffen.61 Maar ook de hierboven 
beschreven opkomst van de plattelandsnijverheid binnen de Republiek zelf droeg 
een steentje bij aan het verval. In de eerste helft van de achttiende eeuw, toen er 
lange tijd vrede heerste binnen Europa, ontwikkelde de buitenlandse lakenpro-
ductie zich vervolgens zodanig gunstig dat in de Hollandse steden, maar in min-
dere mate ook op het platteland, de productiecijfers dramatisch terugliepen.62

Ontwikkelingen in de linnennijverheid 1600-1800
Aan het einde van de zestiende eeuw werd Haarlem het centrum van de linnen-
industrie. De natuurlijke omgeving van deze stad was uitermate geschikt voor het 
bleken van linnen door de aanwezigheid van grote graslanden en de beschikbaar-
heid van zuiver duinwater en karnemelk, die gebruikt werden voor het bleken en 
het ontkalken.63 Met de komst van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden 
nam  het  weven  van  linnen  een  hoge  vlucht  binnen  de  stad.  Eigentijdse  Haar-
lemse bronnen vermelden de aanwezigheid  van  respectievelijk 4.000 en 3.350 
getouwen  in  1610 en  1643. Deze getouwen zouden werk hebben verschaft  aan 
12.000 mannen, vrouwen en kinderen. Dit komt neer op ongeveer een derde van 
de gehele bevolking van Haarlem in die tijd.64 Hoewel deze schattingen aan de 

59  Lourens en Lucassen, ‘De oprichting en ontwikkeling’, 57-58.

60  Database gilden iisg.

61  Hovy, Het voorstel van 1751, 147.

62  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 341-343.

63  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 82.

64  Rond  1600  zou  Haarlem  30.000  inwoners  hebben  geteld.  In  1630  was  het  aantal 

inwoners van de stad gestegen  tot  39.455. Van Dillen,  ‘Summiere staat’,  173; De Vries, 

European urbanization, 271.
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hoge kant liggen,65 mogen we aannemen dat in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw  vele  duizenden  Haarlemmers  hun  brood  verdienden  in  de  linnennijver-
heid. Vlas, maar ook reeds gesponnen linnen garens, werden aangevoerd vanuit 
Silezië, Moravië, Bohemen en Noord-Frankrijk en verder verwerkt  in Haarlem. 
Het  vervoeren  van  het  garen  vanuit  deze  streken  naar  de  stad  was  goedkoper 
dan het te laten spinnen in Holland zelf, waar de lonen relatief hoog waren. Het 
garen dat Haarlem binnenkwam, werd deels doorgevoerd naar andere plaatsen. 
Zo werd Haarlem tevens een stapelmarkt voor linnen garens. Na 1650 raakte de 
stad deze functie geleidelijk aan kwijt.66

Op het platteland van Noord-Brabant had men zich al  in de zestiende eeuw 
toegelegd op de productie van linnengoed. Verschillende kleinere plaatsen, zoals 
Eindhoven  en  Helmond,  bezaten  omstreeks  1600  een  bloeiende  linnennijver-
heid. In Helmond waren in deze periode bijvoorbeeld ruim 700 weefgetouwen 
voor lijnwaad in gebruik. De Nederlandse Opstand bracht de linnenwevers van 
Helmond en omstreken echter in de problemen. Het aantal getouwen daalde sterk 
in een periode van zestig jaar, maar rond 1650 waren er nog altijd 196 getouwen 
aanwezig.67 Dit was weliswaar een relatief grote achteruitgang, maar in absolute 
zin bleef de Brabantse linnenproductie belangrijk. In 1665 werkte 27 procent van 
de Helmondse gezinshoofden als wever. De  linnenproductie  in Helmond bleef 
op een hoog niveau tot 1740; daarna verdween de nijverheid hier vrijwel geheel.68 
Ook Eindhoven had onder de Opstand  te  lijden, maar  in  tegenstelling  tot Hel-
mond leefde de linnenproductie hier na de crisis niet op. Dit dorp kreeg daaren-
tegen een lokale handelsfunctie. Eindhovense kooplieden verhandelden vanaf de 
tweede helft van de zeventiende eeuw linnen stoffen die in de gehele omgeving, 
en met name in Helmond, waren vervaardigd.69

De  streken  in  het  oosten  van  de  Republiek  profiteerden  van  het  Brabantse 
verval. Zowel het platteland als de steden van Twente produceerden linnen voor 
supraregionale markten. Helaas zijn er geen ‘harde’ productiegegevens beschik-
baar voor de eerste helft van de zeventiende eeuw. De literatuur suggereert dat de 
echte opbloei pas in de tweede helft van die eeuw plaatsvond, toen de contacten 
tussen Twente en Amsterdam sterk waren toegenomen.70 Als men de oprichting 
van nieuwe gilden als  indicatie voor de opbloei van de  textielnijverheid neemt, 
moet dit beeld echter worden bijgesteld. Tabel 3.3 laat zien dat er na 1600 twin-

65  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 55.

66  Van Ysselsteyn, Van linnen en linnenkasten, 44; Mulder, ‘De Haarlemse textielnijver-

heid’, 64.

67  Heeren, ‘Uit de geschiedenis’, 145-146.

68  Van Gurp, Brabantse stoffen, 100-102.

69  Ibidem, 88-91.

70  Trompetter, ‘De linnennijverheid’, 48-49.
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tig nieuwe linnenweversgilden werden opgericht, waarvan de meeste (namelijk 
veertien) in de provincies Gelderland en Overijssel, en met name in Twente en 
de Achterhoek. Het ontstaan ervan zal een reactie zijn geweest op toegenomen 
textielnijverheid op het Twentse en Achterhoekse platteland. Deze concurrentie 
blijkt ook uit allerlei stedelijke bepalingen uit deze periode die de plattelandspro-
ductie van linnen in dit gebied verbieden.71 Dit alles duidt op een groeispurt die 
eerder zal hebben plaatsgevonden dan de tweede helft van de zeventiende eeuw. 
De opkomst van de  linnennijverheid  in deze periode is ook niet verwonderlijk, 
omdat we hierboven hebben kunnen zien dat de productie in het zuiden van de 
Republiek juist toen sterk was afgenomen.

Tabel 3.3 Nieuw opgerichte linnenweversgilden sinds 1600

plaats provincie opgericht

Gennep Limburg 1600

Harderwijk Gelderland 1600

Vollenhove Overijssel 1605

Enkhuizen Holland 1614

Oldenzaal Overijssel 1614

Elburg Gelderland 1615

Hasselt Overijssel 1620

Doetinchem Gelderland 1626

Eibergen Gelderland 1629

Medemblik Holland 1630

Meppel Drenthe 1632

Groenlo Gelderland 1636

Ootmarsum Overijssel 1636

Bergh Gelderland 1641

Enschede Overijssel 1641

Zevenaar Gelderland 1641

Roosendaal Brabant 1650

Franeker Friesland 1656

Doesburg Gelderland 1661

Rijssen Overijssel 1667

Bron: Database gilden iisg, 6 maart 2006

Binnen  de  linnennijverheid  zette  de  verschuiving  van  de  productie  vanuit  de 
kuststreken naar de landgewesten zich na 1650 voort. Haarlem raakte zijn func-
tie als productiecentrum van geweven  linnen stoffen kort daarna geheel kwijt, 
niet alleen als gevolg van de concurrentie van het binnenlandse platteland, maar 

71  Trompetter, Agriculture, 48.
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ook uit het buitenland (Silezië, Vlaanderen). Wel wist de  linnenblekerij zich in 
deze stad tot ver in de achttiende eeuw te handhaven, totdat aan het einde van die 
eeuw de Amsterdamse stapelmarkt voor linnen instortte.72 In andere steden, die 
aan het begin van de zeventiende eeuw nog een linnennijverheid van belang ken-
den, zoals Leiden, Den Bosch en Utrecht, zakte deze eveneens geheel in.73

Tabel 3.4 Opgeheven linnenweversgilden in de Republiek 1609-1795

plaats provincie laatste vermelding

Vollenhove Overijssel 1609

Brouwershaven Zeeland 1649

Groenlo Gelderland 1668

Medemblik Holland 1687

Hulst Zeeland 1687

Hoorn Holland 1700

Hasselt Overijssel 1706

Bergh Gelderland 1715

Enkhuizen Holland 1716

Franeker Friesland 1718

Middelburg Zeeland 1725

Utrecht Utrecht 1731

Dordrecht Holland 1739

Bergen op Zoom Brabant 1743

Leiden Holland 1748

Zierikzee Zeeland 1749

Venlo Limburg 1750

Oldenzaal Overijssel 1753

Aardenburg Zeeland 1771

Amsterdam Holland 1780

’s-Hertogenbosch Brabant 1781

Gennep Limburg 1781

’s-Gravenhage Holland 1783

Enschede Overijssel 1786

Horst Limburg 1789

Eibergen Gelderland 1793

Gouda Holland 1794

Bron: Database gilden iisg, 6 maart 2006

72  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 56.

73  Voor Utrecht: Klinkenberg, ‘Meesters’, 16-17; voor Den Bosch: gaht, Gilden, inv. nrs. 

300-304.
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Ook in de Overijsselse stad Zwolle boette de linnenweverij ernstig aan betekenis 
in. In 1785 waren er nog 32 wevers in de stad, slechts een vijfde van het aantal 
dat Zwolle in de hoogtijdagen rond 1650 kende.74 Buiten de steden was er echter 
vanaf 1670 sprake van een sterke opkomst van de linnenproductie. Recent onder-
zoek van Cor Trompetter heeft uitgewezen dat het Twentse platteland een typisch 
proto-industriële  structuur  kende,  waarbinnen  de  plattelandsnijverheid  plaats-
vond naast de agrarische productie. Het bijzondere van Twente is dat dit systeem 
ruim anderhalve eeuw heeft kunnen bestaan, waardoor er op het platteland geen 
volledige afhankelijkheid van de textielnijverheid ontstond.75 De verplaatsing van 
de  linnenweverij naar het platteland  in de  landgewesten  is  terug  te zien  in de 
opheffing van linnenweversgilden (zie tabel 3.4).

Vooral  in  de  provincies  Holland  en  Zeeland  was  de  afname  groot.  In  1660 
waren er nog veertien Hollandse en drie Zeeuwse linnenweversgilden geweest. 
In  1783  bedroegen  deze  aantallen  respectievelijk  vijf  en  nul.  Ter  vergelijking: 
in  deze  hele  periode  werden  slechts  drie  Brabantse,  drie  Achterhoekse  en  één 
Twents gilde opgeheven. Het zuiden en oosten van Nederland waren nu defini-
tief de textielproducerende centra geworden die zij tot ver in de twintigste eeuw 
zouden blijven.

Ondanks de onvolledigheid van de historische gegevens over productie en orga-
nisatie in de textielnijverheid, komt een duidelijk algemeen beeld naar voren voor 
de gehele Republiek in deze periode. Op basis van gegevens over de verspreiding 
van de gilden is gebleken dat al voor 1650, dus vroeger dan in de meeste literatuur 
wordt aangegeven, sprake blijkt te zijn van een opkomst van de weefproductie in 
de meer ‘perifere’ en landelijke gebieden van de Republiek, met name in de regio’s 
Brabant, Twente en de Achterhoek. De echte bloei van deze gebieden en de uitein-
delijke verschuiving van grote delen van de productie vond echter in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw plaats. Deze verplaatsing van de (Hollandse) ste-
den naar het (Brabantse en Twentse) platteland kon niet worden tegengehouden 
door  overheidsmaatregelen.  Uiteindelijk  prevaleerden  de  handelsbelangen  van 
steden als Amsterdam en Rotterdam boven de belangen van textielproducerende 
steden als Leiden, Haarlem en Den Bosch. Ook in deze steden legde men zich 
daarom steeds meer toe op het afwerken, verven en verhandelen van reeds gewe-
ven stoffen. Hierdoor verscherpte de arbeidsdeling tussen stad en platteland, met 
een  nadruk  op  de  ‘basisproductie’  op  het  platteland  in  de  landgewesten  en  de 
eindbewerking van en handel in stoffen in de Hollandse steden.

74  Database gilden iisg.

75  Trompetter, Agriculture, 144-150; Zie ook Mastboom, ‘Guild or union?’.
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3.3 De textielnijverheid in Leiden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle 1600-1800

In de algemene schets van de ontwikkeling van de textielnijverheid zijn de regio’s 
die in dit onderzoek centraal staan al kort aan bod gekomen. Deze paragraaf gaat 
systematischer  in  op  de  ontwikkelingen  in  de  productie  van  wollen  en  linnen 
stoffen binnen de aparte gebieden. Als eerste behandel ik Leiden, dat al aan het 
einde van de zestiende eeuw zijn leidende positie als textielcentrum bekleedde. 
Daarna wordt  achtereenvolgens de productie  in Den Bosch, Tilburg en Zwolle 
besproken.

Ontwikkelingen in de Leidse wol- en linnennijverheid
In het  laatste kwart  van de zestiende eeuw vestigden vele  vluchtelingen uit de 
Zuidelijke Nederlanden zich  in Leiden. De stad verwelkomde de  immigranten 
hartelijk, omdat het slecht ging met de plaatselijke economie. Door het aantrek-
ken van wevers vanuit het Zuid-Nederlandse Hondschoote en omgeving hoopte 
het stadsbestuur de textielnijverheid een impuls te geven. In 1581 was al tien pro-
cent van de mannelijke Leidse bevolking afkomstig uit Vlaanderen, en er zouden 

Afbeelding 3.2 Het spinnen, het scheren van de ketting en het weven, met uitzicht op de Leidse lakenmarkt. 

Door Isaac Claesz. van Swanenburg, 1594-1596
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nog velen naar de stad trekken.76 Met de komst van migranten veranderde ook de 
inrichting van deze tak van nijverheid. De oude Leidse lakendraperie was vrijwel 
geheel verdwenen, maar de productie van lichtere wollen stoffen nam een hoge 
vlucht. Vooral de productie van saaien sloeg aan in Leiden. In 1586 werd de saai-
nijverheid zelfs uitgeroepen tot ‘hoofdnering’ van de stad. Saaien werden gewe-
ven  van  goedkopere  grove  kamwol  en  werden  minder  lang  gevold  dan  andere 
lakense  stoffen,  waardoor  de  stof  lichter  werd.77  De  succesvolle  saaiproductie, 
maar ook de weverij van andere lichte stoffen, zoals baaien, rassen en fusteinen,78 
maakten dat de Leidse textielnijverheid een enorme opbloei beleefde. De produc-
ten vonden een uitstekende afzet op de Amsterdamse stapelmarkt. Daar kwam 
bij dat de buitenlandse concurrentie in deze periode zeer beperkt was. Gedurende 
verscheidene decennia zou de stad hét centrum van de Europese textielproductie 
blijven.79

Figuur 3.2 Ontwikkeling productie wollen stoffen, Leiden 1600-1800

Bron: Posthumus, De geschiedenis, 129, 1099

De textielproductie nam explosief toe in de laatste vijftien jaar van de zestiende 
eeuw: van een totale wollen stoffen productie van 27.000 stuks in 1584 naar bijna 

76  De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 78. Een uitgebreide analyse van deze migratie 

geven Lucassen en De Vries, ‘Leiden als middelpunt’.

77  Posthumus, De geschiedenis, 105-108.

78  Baai: een grof geweven wollen weefsel; ras: los geweven stof van getwijnde, meestal 

grove, wol; fustein: een gemengde stof van wol met linnen of katoen.

79  De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 84.
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50.000 stuks  in 1594. Een groot deel van deze productie was bestemd voor de 
export, die veelal via Amsterdam verliep. Het voornaamste exportartikel uit Lei-
den rond 1600 waren de saaien. Ook produceerden de Leidse drapeniers voor de 
binnenlandse  markt:  de  kwalitatief  hogere  herensaaien  en  greinen.80  De  peri-
ode 1594-1630 stond in het teken van krachtige ontwikkeling, al vertoonde deze 
wel degelijk fluctuaties en kleine crises. Deze opgaande conjunctuur had wel tot 
gevolg  dat  de  kosten  van  levensonderhoud  in  dezelfde  periode  fors  stegen  (66 
procent in de periode 1580-1620). De weinige gegevens die bekend zijn over de 
loonontwikkeling, laten eveneens een flinke stijging zien.81

Na 1630 nam de internationale onrust af, en verschenen er naast Leiden andere 
textielproducerende gebieden op het wereldtoneel. In Engeland was men ook over-
gestapt op het weven van saaien. Wegens lagere grondstof- en arbeidskosten op 
het Engelse platteland was de concurrentie voor Leiden groot. Als reactie hierop 
schakelden de Leidse drapeniers over op de productie van duurdere stoffen, lichte 
lakens van kaardwol. Omdat de grondstoffen en de bereiding bij deze lakenpro-
ductie  een  relatief  groot deel  van de  totale kosten vormden, waren de  arbeids-
kosten naar verhouding lager dan bij de saaiproductie. Door de oriëntatie op een 
ander marktsegment kon Leiden ondanks de hogere stedelijke lonen toch blijven 
concurreren met het Engelse platteland.82 In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw leefde echter ook de Franse wolnijverheid weer op, en daarnaast werd op het 
Duitse platteland steeds meer geweven voor de buitenlandse markt.83 Ook in de 
Republiek zelf was de concurrentie toegenomen, omdat op het Brabantse platte-
land steeds meer wol werd gesponnen en geweven, zoals we hierboven al zagen.

Leiden wist zijn positie als textielcentrum van Europa ondanks de toegenomen 
competitie nog wel enige decennia  te handhaven. De stad bereikte het hoogte-
punt van de productie  in 1664.84 Daarna verloor Leiden echter al snel zijn  lei-
dende positie  in de wolnijverheid. De lakenproductie viel drastisch terug vanaf 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw, om in de achttiende eeuw alleen maar 
verder  te dalen. Vanaf  1700 nam de  totale productie van wollen stoffen af  van 
ruim  85.000  via  54.000  in  1750  tot  nog  geen  30.000  in  1800.85  Met  het  ver-
val van de  textielnijverheid daalde het  inwonersaantal van Leiden sterk:  tussen 
1700 en 1800 halveerde het bijna. Bovendien zakten allerlei andere takken van 
nijverheid, die sinds het einde van de zestiende eeuw een impuls van de bloei-
ende textielindustrie hadden gekregen, in. Al deze ontwikkelingen hadden grote 

80  Posthumus, De geschiedenis, 116, 121-122.

81  Van Zanden, ‘The revolt’, 623.

82  De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 84.

83  De Vries, The economy, 103; De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 86.

84  Posthumus, De geschiedenis, 931.

85  Ibidem, 1099.
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werkloosheid en armoede tot gevolg.86 Rond 1750 werkte desondanks nog bijna 
de helft van alle hoofden van huishoudens in de Leidse textielnijverheid. De baai- 
en greinnering bleven namelijk op een redelijk niveau. Zo kon het dat Leiden ook 
in de achttiende eeuw in aantallen vervaardigde wollen stoffen het belangrijkste 
productiecentrum van de Republiek bleef. Maar deze positie zou niet lang meer 
standhouden: aan het begin van de negentiende eeuw was het percentage Leidse 
gezinshoofden in de textiel gedaald tot ongeveer 25 procent.87

Over de ontwikkeling van de  linnennijverheid  in Leiden  is aanzienlijk min-
der bekend. Het lijkt erop dat de linnenweverij aan het begin van de zeventiende 
eeuw nog volop aanwezig was in de stad. Uit de volkstelling van 1581 blijkt dat er 
in die tijd 145 linnenwevers in de stad hun beroep uitoefenden. Met ruim 35 pro-
cent vormden zij op dat moment zelfs de grootste beroepsgroep binnen de gehele 
textielnijverheid  in  Leiden.88  Het  belang  van  de  Leidse  linnenproductie  wordt 
nog wel eens vergeten, omdat de wolnijverheid natuurlijk vele malen belangrij-
ker was. Bovendien vermeldt Posthumus weinig meer over de linnennijverheid 
in Leiden dan dat deze ‘niet tot noemenswaardige ontwikkeling’ is gekomen.89 
Mijns  inziens doet deze uitspraak echter geen recht aan het  feit dat de stad  in 
1602 maar liefst 133 meester linnenwevers telde. Met de opkomst van de wolnij-
verheid  en  de  groeiende  werkgelegenheid  in  deze  sector  nam  dit  aantal  zowel 
in absolute als in relatieve zin snel af. De opkomst van de linnenweverij op het 
omringende platteland van Leiden speelde mogelijk ook een rol in dit verval. In 
1651 dienden de deken en hoofdmannen van het linnenweversgilde een verzoek 
in bij het Leidse gerecht. Zij wilden de ordonnantie van 1598, waarin het weven 
op het platteland was verboden, vernieuwen. Kennelijk hielden de plattelandswe-
vers zich niet aan dit verbod, want de linnenwevers uit Leiden klaagden:

hoe sulcx is dat de meeste neringe ende hantwerck vande Linde weverije uijt 

dese Stadt ten platte landen ende ommeleggende dorpen seer groote naedele 

van hun Supplianten, mitsgaders alle de andere Gildebroederen respective-

lijk,  dewelcke  in dese benaeuden  ende dieren  tijt  daer  door  soe  langer  hoe 

meerder werden ten achteren gestelt, dat oock versscheijdene Gildebroederen 

met hun Vrouw en arme kinderen haer geensints en cunnen generen (...).90

86  De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 87.

87  Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 93.

88  ral, saii, inv. nr. 1289. Zie ook Bijlage 1, Volkstelling 1581.

89  Posthumus, De geschiedenis, 282.

90  ral, Gilden, inv. nr. 763.
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De smeekbede lijkt weinig te hebben geholpen, want het linnenweversgilde telde 
rond 1660 nog slechts ongeveer twintig leden.91 Toch bestond er nog altijd een 
markt voor vlas in Leiden, want in 1663 richtten de vlasverkopers en hekelaarsters 
van vlas een eigen gilde op binnen de stad. In 1684 kregen de leden van dit gilde 
zelfs toestemming van het gerecht om vlas dat buiten de stad gehekeld was, in 
te kopen.92 Hoe het ook zij, in ieder geval zal deze vraag naar gehekeld vlas niet 
overweldigend zijn geweest. De linnenweverij werd een marginale tak van nijver-
heid  in Leiden. Ter  illustratie:  in 1749 was het aantal  linnenwevers gedaald tot 
vier.93 In 1788 telde het linnenweversgilde nog één lid.94

Figuur 3.3 en tabel 3.5 geven de geschatte productie van linnen stukken in Lei-
den weer. De grafiek geeft een indicatie van de trend in de Leidse linnenproductie 
over de gehele periode. De productiecijfers zijn berekend op basis van sporadi-
sche gegevens over het aantal meester linnenwevers in de stad. Uitgegaan wordt 
van een gemiddelde  jaarproductie  van  twaalf  stukken  linnen van vijftig el per 
getouw.95 Omdat een  linnenwever gemiddeld  twee getouwen gaande hield  (bij-
voorbeeld door een knecht of leerjongen in dienst te hebben), bedroeg de produc-
tie 24 stukken linnen per wever per jaar.

Figuur 3.3 Ontwikkeling productie linnen stoffen, Leiden 1600-1788

Gebaseerd op: Database Gilden iisg

91  Database gilden iisg.

92  ral, Gilden, inv. nr. 1233.

93  nhda, Volkstelling Leiden 1749.

94  Database gilden iisg.

95  Gebaseerd op: Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 165, noot 14.
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Tabel 3.5 Ontwikkeling productie linnen stoffen, Leiden 1600-1788

jaar aantal wevers geschatte jaarproductie 

1602 133 3.192

1660 40 960

1749 4 96

1788 1 24

Gebaseerd op: Database Gilden iisg

Ontwikkelingen in de textielnijverheid van Den Bosch
In de veertiende en vijftiende eeuw had de stad ’s-Hertogenbosch een bloeiende 
textielnijverheid  gekend.  De  wollen  stoffenindustrie  raakte  echter  al  vanaf  het 
begin van de zestiende eeuw in verval door de buitenlandse concurrentie. Er bleef 
wel enige  lakennijverheid bestaan, maar het was vooral de  linnenindustrie die 
in de zestiende eeuw opbloeide in Den Bosch. Samen met de metaalnijverheid 
werd dit de belangrijkste tak van nijverheid in de stad.96 De onlusten rondom de 
Opstand die in de tweede helft van de zestiende eeuw uitbraken, betekenden een 
flinke  terugslag  voor  de  Bossche  economie,  die  de  neergaande  conjunctuur  in 
deze periode nog eens versterkte. De stad viel in 1579 in Spaanse handen en werd 
pas  in 1629 ingenomen door de Staatse  troepen. In de  tussenliggende periode 
vaardigde Holland allerlei handelsembargo’s uit op Bossche nijverheidsproduc-
ten en ook na 1629 had de stad op de grens van het Generaliteitsgebied een onbe-
langrijke positie op het gebied van handel en nijverheid binnen de Republiek.97 
Met het wegvallen van Antwerpen als stapelmarkt en wegens de handelsbeper-
kingen met Holland oriënteerde Den Bosch zich vanaf ongeveer 1600 daarom in 
commercieel opzicht vooral op Aken, Luik en Keulen. Ook regionaal bleef de stad 
het belangrijkste handelscentrum voor transacties met de omliggende plaatsen 
in de Meierij. Terwijl de handel zich nog enigszins kon handhaven, raakte de Bos-
sche nijverheid, en dan met name de productie van exportgoederen zoals textiel, 
steeds verder in verval. Pas vanaf 1745 zouden de economie als geheel, en vooral 
ook de textielnijverheid in de stad, weer tijdelijk opleven.98

Aan het begin van de zeventiende eeuw was er niets over van de ooit bloeiende 
lakenproductie in Den Bosch. Wolwevers klaagden rond 1600 steen en been over 
de slechte toestand waarin de lakennijverheid zich bevond. Er waren volgens hen 
vele ‘meesters ende bijsondere die scamele [die] wel ten halve tijde ledich moeten 
gaen ende egeen werk en hebben’. Volgens de meesterwevers moesten de autori-
teiten de Bossche vollers, lakenbereiders en lakenkopers verplichten jaarlijks een 

96  Posthumus, De geschiedenis, 22; Kappelhof, ‘Enige aspecten’, 9; Prak, ‘Een verbazende 

menigte’, 17.

97  Prak, ‘Een verbazende menigte’, 23-24.

98  Kappelhof, ‘Laverend’, 66-72.
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vast aantal in Den Bosch geweven stukken af te nemen. Nu gaven zij namelijk te 
pas en te onpas wol uit op het platteland, die zij daar lieten verwerken tot ruwe 
lakens. Ook pleitten de wevers voor het oprichten van enkele volmolens binnen 
de stad, een technische innovatie die de weverij volgens hen zou kunnen redden. 
Hun pleidooien maakten echter geen indruk bij het stadsbestuur, dat vooralsnog 
huiverig was om deze nieuwe techniek binnen de stad te introduceren.99 Enkele 
jaren later kwam er toch een volmolen in de stad, maar deze zorgde niet voor de 
gehoopte stimulans van de lakennijverheid. Ook de lakenhal die in 1631 met het-
zelfde doel was opgericht, werd rond 1640 alweer opgeheven omdat de handel van 
in Den Bosch geweven lakens niet van de grond kwam.100

Ook later in de zeventiende eeuw werden er pogingen ondernomen om de wol-
weverij te doen herleven. In 1661 namen de bestuurders van de stad het initiatief 
tot het oprichten van een spinhuis. Hun doel was tweeledig: het verlichten van 
de armenzorg door arme kinderen tewerk te stellen, en ‘het wolspinnen in dese 
stadt (...) soecken te brengen, ende aen te queecken’.101 Joachim van Willemstadt, 
een wever uit Gorinchem, zou binnen Den Bosch een draperie moeten oprichten 
en opzichter worden van de werkende kinderen. In mei 1664 begon hij hiermee, 
maar in augustus 1665 moest hij zijn activiteiten alweer staken, omdat deze niet 
voordelig,  maar  juist  nadelig  bleken  te  zijn  voor  de  financiële  gesteldheid  van 
het armenweeshuis. Toch werd Van Willemstadt in januari 1666 wederom inge-
schakeld ‘om het voors. ambacht vande drapperije in dese stadt soo veel moge-
lijck soude sijn te stabilieren, ende in treijn te brengen’. Het stadsbestuur stelde 
een contract op met de rechten en plichten van Van Willemstadt. Zij besloten de 
wolspinnerij niet langer direct aan het weeshuis te koppelen, maar dat Van Wil-
lemstadt ernaast wel zijn eigen atelier mocht inrichten, waarbij hij gebruik mocht 
maken van de gereedschappen van het weeshuis. Ook mocht hij de weeskinde-
ren voor zich laten werken, op voorwaarde dat hij hen ‘soodanich loon sal moeten 
betalen als sij bij andere luijden sullen connen winnen’. Door deze herintroduc-
tie van de draperie in Den Bosch hoopte het stadsbestuur de wolnijverheid een 
impuls te geven en tegelijkertijd de armenzorg te ontlasten, zonder dat het wees-
huis hier direct in hoefde te investeren. In ruil daarvoor kreeg Van Willemstadt 
enkele bijzondere voorrechten. Het stadsbestuur verleende hem het burgerrecht 
en hij werd bovendien vrijgesteld van de biljettering van de militie en het ijsbijten, 
verplichtingen voor iedere burger van Den Bosch.102

99  gaht,  Oud  Archief,  inv.  nr.  3478.  Waarschijnlijk  was  het  stadsbestuur  bang  voor 

onrust onder de vollers, die het teloorgaan van hun vaardigheid vreesden.

100 Kappelhof, ‘Laverend’, 71.

101  gaht, Oud Archief, inv. nr. 303, resolutiën 18-06-1661.

102  gaht, Oud Archief, inv. nr. 305, resolutiën 30-01-1666. De biljettering was een soort 

trekking onder de burgers van Den Bosch. De ingelote burgers waren verplicht gedurende 
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Waarschijnlijk  is  ook deze poging op niets uitgelopen. Er  zijn  althans geen 
sporen  terug  te vinden van een opbloeiende  lakenproductie. Het was uiteraard 
ook niet gemakkelijk om op te boksen tegen de productie van wollen stoffen die 
steeds belangrijker werd in Tilburg, een van de dorpen in de Bossche Meierij. De 
stad ging zich daarom vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw toeleggen 
op de eindbewerkingen van en de handel in lakens die in Tilburg waren gewe-
ven.103  De  productie  van  wollen  stoffen  in  Den  Bosch  zelf  bleef  gedurende  de 
achttiende eeuw onbelangrijk. In de belastingkohieren van 1742 staan slechts één 
lakenwever en één lakenweversknecht vermeld. Ook aan het begin van de negen-
tiende eeuw waren er minder dan tien wolwevers in de stad.104

De Bossche linnenweverij was daarentegen nog zeer belangrijk  in de zeven-
tiende eeuw. Figuur 3.4  laat echter zien dat het belang van deze  industrie wel 
zienderogen afnam in de periode 1600-1680. Het aantal geweven linnen stukken 
is geschat op basis van informatie over de toetreding van nieuwe linnenwevers 
tot het Bossche gilde in deze jaren. Als men weer uitgaat van twee getouwen per 
wever en een gemiddelde jaarproductie van twaalf stukken, krijgt men het onder-
staande beeld. Omdat het grove schattingen zijn, moet de lijn als een trendlijn 
worden beschouwd.

In 1582 waren er 165 linnenwevers in Den Bosch, en rond 1600 was dit aan-
tal afgenomen tot ongeveer 145. Deze daling van 12 procent is aanzienlijk, maar 
niet spectaculair, aangezien minstens een kwart van de inwoners Den Bosch in 
de roerige oorlogsperiode 1585-1595 had verlaten.105 Ondanks deze uittocht traden 
in deze twintig jaar maar liefst 190 nieuwe meesters en 357 knechten toe tot het 
gilde. De algehele teruggang van de stedelijke economie, en daarmee het vermin-
deren van de afzetmogelijkheden voor Bossche producten, leidde er echter toe dat 
het aantal linnenwevers na 1600 toch snel begon te dalen. Tussen 1610 en 1630 
stabiliseerde het ledental zich enigszins, maar daarna volgde een nieuwe inzin-
king, veroorzaakt door het beleg van 1629. Tussen 1650 en 1680 traden er steeds 
minder nieuwe meesters toe tot het gilde. Na 1680 werd het relatieve verval min-

een bepaalde tijd huisvesting te bieden aan een soldaat van het bij de stad gelegen garni-

zoen. Het ijsbijten bestond uit de plicht in de winter wakken in het ijs te hakken om de 

watervoorziening in de stad op peil te houden. Prak, Republikeinse veelheid, 69.

103  Zie ook: Kappelhof, ‘Laverend’, 71.

104  In 1810: negen wevers; in 1812: vier wevers. Jansen, De industriële ontwikkeling, 312. 

Overigens kende Den Bosch aan het begin van de negentiende eeuw een enorme opkomst 

van garentwijnderijen. Hier werden zowel wollen als linnen garens gesponnen en getwijnd 

om vervolgens te worden gebruikt als brei-, naai- en stopgaren. Zie: gaht, Oud Archief, 

inv. nr. [3084]. Over deze soorten garens volgt later meer, in de paragraaf over de vraag 

naar garen. Zie voor 1742: gaht, Oud Archief, inv. nrs. 3311-3319.

105  Kappelhof, ‘Laverend’, 55.
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der groot, maar er was toen nog weinig over van deze eens zo bloeiende tak van 
nijverheid. In 1742 waren er nog slechts negen linnenwevers in de stad. Dit aantal 
bleef in ieder geval tot 1775 stabiel, toen er tien wevers in Den Bosch geregistreerd 
stonden, van wie er overigens drie steun ontvingen van de armenzorg.106

Figuur 3.4 Schatting van de productie van geweven linnen stukken in Den Bosch, 1582-1775

Gebaseerd op: GAHt, Gilden, inv. nrs. 300-304

Ontwikkelingen in de Tilburgse textielnijverheid
Omstreeks 1600 produceerde Tilburg voornamelijk  lakens voor eigen gebruik. 
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) nam de handel met Holland waar-
schijnlijk  toe, maar omdat Tilburg eerst  in vijandelijk en na 1629  in Generali-
teitsgebied  lag, bleven de handelsbelemmeringen  nog  lange  tijd bestaan. Toch 
lieten Hollandse lakenkopers in de jaren dertig van de zeventiende eeuw al flink 
wat lakens in Tilburg vervaardigen. Uit officiële registraties blijkt bijvoorbeeld dat 
er in 1636 ongeveer zevenhonderd lakens vanuit het dorp werden uitgevoerd. In 
de praktijk zullen dit meer lakens zijn geweest, want er zal heel wat gesmokkeld 
zijn om het licent van drie gulden per laken, het verplichte uitvoerrecht tussen 
Brabant  en  Holland,  te  ontduiken.  Het  Tilburgse  dorpsbestuur  had  de  Staten-
Generaal  al  verschillende malen verzocht om afschaffing van deze  licenten.107 
Het jarenlange getouwtrek om deze afschaffing is hierboven al beschreven. Met 

106 gaht, Gilden, inv. nrs. 300-304; gaht, Oud Archief, inv. nrs. 3311-3319, 3328-3338 en 

6816.

107  rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 108bis.
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het totstandkomen van de ‘Concessie van Tilburg’ verloren de Hollandse laken-
wevers het uiteindelijk in 1687 van de Amsterdamse en Rotterdamse lakenkoop-
lieden en Tilburg.108

Volgens Van Gurp waren er  in  1638 ongeveer driehonderd Tilburgse getou-
wen in werking. Met een gemiddelde van vijftien lakens per getouw per jaar zou 
de productie in dit jaar dus moeten liggen op 4.500 lakens per jaar. Tussen 1660 
en 1675 zouden er 370 getouwen zijn geweest, wat met dezelfde berekening op 
een productiecijfer van ruim 5.500 lakens uitkomt.109 Dit lijken mij hoge gemid-
delden. Waarschijnlijk heeft Van Gurp het aantal getouwen van linnenwevers en 
wolwevers bij elkaar opgeteld.110 Er waren in 1665 immers 82 linnenwevers in Til-
burg, tegenover 135 wolwevers. Voor wol kom ik zo op lagere productiecijfers uit, 
namelijk ongeveer 3.000 in 1638 en 4.000 in 1665.111

Over  de  productie  in  de  achttiende  eeuw  is  bijzonder  weinig  bekend.  Bijna 
zeker is dat deze ten opzichte van de zeventiende eeuw sterk was afgenomen.112 
Er zijn echter aanwijzingen dat de depressie in Tilburg minder sterk is geweest 
dan in Leiden.113 En in de laatste helft van de achttiende eeuw leefde de wolwe-
verij in Tilburg weer sterk op. In de volkstelling van 1810 stonden maar liefst 533 
volwassen personen als ‘wever’ (of weefster: acht van hen waren vrouw) vermeld; 
meer dan in Leiden rond diezelfde tijd.114 Hieruit valt op te maken dat Tilburg 
aan het begin van de negentiende eeuw de  leidende positie  in de Nederlandse 
wolnijverheid definitief had overgenomen. Nog lange tijd bleef de wolnijverheid 
het belangrijkste middel van bestaan voor veel Tilburgers. In 1767 werd er zelfs 
een lakenweversgilde opgericht, dat tot het einde van de negentiende eeuw zou 
blijven bestaan.115

108 Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 16. Zie ook: rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 1b, 31-10-

1687.

109 Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 26. 

110  Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’, 60-61.

111  Als  elke wever  twee getouwen bewerkte met behulp  van knechten of  gezinsleden, 

komen we uit op een productiecijfer van rond de 4.000 lakens in 1665. rhct, Dorpsbe-

stuur, inv. nr. 180-I.

112  Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 29.

113  Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’, 65-66.

114  Vergelijk rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277 met Tjalsma, ‘Leidse textielarbei-

ders’, 96.

115  Gilden op het platteland, en zeker textielgilden, vormden een grote uitzondering. Zie 

database gilden iisg.
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Ontwikkelingen in de wol- en linnennijverheid van Zwolle
Over de textielnijverheid in Zwolle in de zeventiende en achttiende eeuw weten we 
weinig. Er zijn aanwijzingen dat de wolnijverheid in Zwolle aan het begin van de 
zeventiende eeuw nog aanzienlijk was. Men weefde hier vooral duffels, een dikke 
langharige soort wollen stof, gebruikt voor dekens en winterjassen. Na 1670 was 
er weinig overgebleven van de wollen stoffenindustrie als gevolg van concurren-
tie van het Engelse laken en de opkomst van de Duitse wolweverij. Na 1723 zijn er 
geen sporen meer van het bestaan van het Zwolse drapeniersgilde of ‘wolampt’ te 
vinden.116 De volkstelling van 1712 vermeldt slechts twee wevers expliciet als wol-
wever en die van 1742 maakt totaal geen melding van drapeniers of wolwevers.117 
Dit betekent natuurlijk niet dat er geen enkele wolwever in de stad aanwezig was. 
Ook linnenwevers werden niet altijd expliciet als zodanig opgegeven; op het totaal 
van 174 wevers is slechts van 22 wevers bekend dat zij  linnen weefden, de rest 
wordt gewoon ‘wever’ genoemd. Toch valt uit schaarse gegevens uit de archieven 
en literatuur op te maken dat de meeste van hen linnenwevers waren.118 Aan het 
begin van de negentiende eeuw lijkt de wolnijverheid in Zwolle weer enigszins 
te zijn opgeleefd: er zijn in 1810 twintig weverijen in de stad, die in dat jaar meer 
dan 2.000 stukken – wederom met name duffels – weven.119

Alles wijst  erop dat ook de Zwolse  linnennijverheid, die  redelijk  stabiel was 
geweest tot in de eerste helft van de achttiende eeuw, begon terug te lopen vanaf 
ongeveer 1730. Klachten van het bestuur van het  linnenweversgilde bevestigen 
dit beeld.120 Deze daling is niet verwonderlijk, gezien de opkomst van de linnen-
nijverheid op het Twentse platteland, die hierboven al beschreven werd. In 1785 
waren er nog slechts 32 linnenwevers over in Zwolle, terwijl dit aantal in 1742 nog 
meer dan 170 was geweest. Dit betekent dat van alle hoofden van huishoudens in 
1742 ongeveer zes procent linnenwever was, terwijl dit percentage aan het einde 
van de achttiende eeuw nog slechts één procent bedroeg. Ook de productie zal 
hiermee in ruim veertig jaar met meer dan tachtig procent zijn afgenomen.

Figuur  3.5 geeft  een  schatting weer  van de  linnenproductie  in Zwolle  in de 
achttiende eeuw, berekend volgens de methode die hierboven voor Den Bosch 
is gebruikt. De linnenweverij in Zwolle werd weliswaar concurrentie aangedaan 
door het platteland van Overijssel en Brabant, maar kon zich tot ongeveer 1750 
redelijk handhaven. Daarna ging het snel bergafwaarts met de linnenindustrie in 

116  Slicher van Bath, Een samenleving, 200; Database gilden iisg.

117  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 268; hco, Stadsarchief, inv. nrs. 426-429.

118  Slicher van Bath, Een samenleving, 200-201; De Vries, Geschiedenis van Zwolle (deel 2), 

99.

119  Jansen, De industriële ontwikkeling, 311.

120 hco, Stadsarchief, inv. nr. 8054.
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de stad, al kon ten minste één procent van de Zwolse gezinnen met spinnen of 
weven in het onderhoud voorzien.

Figuur 3.5 Schatting van de productie van geweven linnen stukken te Zwolle, 1639-1795

Gebaseerd op: hco, Linnenweversgilde, inv. nr. 1

3.4 De wol- en linnennijverheid en de maximale vraag naar spinners

In de vorige paragraaf is een beeld geschetst van de productie van wollen en lin-
nen stoffen in de onderzochte regio’s. Hoe groot was nu de behoefte aan garen 
op basis van deze productiegegevens? En in hoeverre konden lokale spinners en 
spinsters hierin voorzien? Om deze vragen stapsgewijs te kunnen beantwoorden, 
zal ik in deze paragraaf eerst een schatting geven van het benodigde garen. Ver-
volgens zullen gegevens over de import en export van garen in de analyse worden 
betrokken. Werden er, voor zover bekend, garens van buiten ingevoerd, of niet? 
Werden er garens geëxporteerd naar andere textiel producerende regio’s of niet? 
Zo  ja,  om  welke  hoeveelheden  gaat  het?  Het  meenemen  van  schattingen  over 
import- en export in de berekeningen leidt tot de netto vraag naar lokaal geprodu-
ceerd garen. Hiermee zijn we aanbeland bij de kern van dit proefschrift: het spin-
nen en de arbeiders die dit voor hun rekening namen.

De vraag naar garen op basis van de productie
De  hoeveelheid  garen  die  een  spinner  of  spinster  in  de  zeventiende  eeuw  per 
tijdseenheid kon produceren was afhankelijk van vele factoren. Ten eerste maakte 
het uit of het garen fijn of grof was. Het produceren van fijn garen is arbeidsin-
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tensiever omdat het strakker moet worden gedraaid; het duurt dus langer voordat 
dezelfde hoeveelheid garen is gesponnen dan bij grover garen. De fijnheid van 
het garen hangt natuurlijk af van de grondstof die gebruikt wordt (zie ook tabel 
3.6). Het grofst zijn hennep- en jutegarens, waarvan men vooral touw, netten en 
draagzakken maakte. Vervolgens is er wollen kaardgaren, dat weer een stuk gro-
ver is dan wollen kamgaren. Nog fijner is vlas en daarna katoen. Daarnaast hangt 
de dikte van de draad af van het aantal draaiingen dat aan het garen werd mee-
gegeven. De eenheid voor de garendikte is het metrisch nummer (Nm). Dit geeft 
de lengte aan van een stuk garen dat één gram weegt. Garen met een metrisch 
nummer van Nm 24 wil bijvoorbeeld zeggen dat 24 meter van dat garen 1 gram 
weegt.121 Hoe hoger het metrisch nummer, des te fijner het garen.

Tabel 3.6 Spingrens van verschillende soorten grondstoffen

grondstof
spingrens  

(maximaal te spinnen draad in meters per gram)

zeer fijn natuurzijde 750 Nm

de fijnste katoensoort 250 Nm

chappezijdegaren 200 Nm

natgesponnen linnen uit Belgisch vlas 120 Nm

kamgaren uit de fijnste wol 100 Nm

kaardgaren uit fijne wol 24 Nm

hennepgaren 15 Nm

jutegaren 12 Nm

Bron: Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 13.

Ten  tweede  hing  de  productiviteit  samen  met  het  instrument  dat  bij  spinnen 
werd gebruikt. Tabel 2.1 heeft laten zien dat spinnen met het handspinnewiel in 
dezelfde tijdsspanne ongeveer twee maal zoveel garen opleverde als met de spin-
del bij een zelfde garendikte. Bij het vleugelspinnewiel was de opbrengst van een 
zelfde garendikte lager dan het handrad en zelfs dan de handspindel. Maar omdat 
men  aan  het  vleugelspinnewiel  zat  in  plaats  van  stond,  was  het  arbeidsproces 
minder vermoeiend en kon het dus langer worden volgehouden. Een ander voor-
deel was het continue spinproces doordat het garen tegelijkertijd werd gesponnen 
en opgespoeld, hetgeen gelijkmatiger garen opleverde. Men hoefde, als men erva-
ren was op het vleugelspinnewiel, het spinnen dus ook minder vaak te onderbre-
ken om fouten te herstellen.

Een  derde  factor  die  de  arbeidsproductiviteit  beïnvloedde  was  de  arbeidstijd 
gedurende  welke  werd  gesponnen.  Het  is  moeilijk  een  precieze  schatting  te 
maken van de tijd die per dag aan het spinnen werd besteed. De meeste historici 

121  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 13.
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zijn van mening dat vrouwen niet de hele dag achter het spinnewiel zaten, maar 
dat zij het in de verloren avonduren of tussen het huishouden en opvoeden door 
deden.122 De tijd die spinsters besteedden achter het spinnewiel zal ook in sterke 
mate hebben gevarieerd. In de hierna volgende berekeningen zullen gemiddel-
den van acht en twaalf uur per dag worden opgevoerd. Waarschijnlijk kwam de 
gemiddelde arbeidstijd, wegens de noodzaak voor het onderbreken van het spin-
proces, eerder in de buurt van acht dan van twaalf uur. Het was echter niet onge-
bruikelijk dat spinners langere dagen maakten, bijvoorbeeld van veertien uur.123

Ook  los  van  de  arbeidsproductiviteit  levert  het  schatten  van  de  benodigde 
hoeveelheid garen methodologische problemen op. Ten eerste zijn de schaarse 
gegevens over het aantal geproduceerde stukken die in de vorige paragraaf zijn 
gepresenteerd, op zichzelf al schattingen die dikwijls weer zijn afgeleid van het 
aantal wevers. Ten tweede zeggen gegevens over het aantal vervaardigde stukken 
nog altijd niets over de grootte van deze stukken. Dit maakt de berekeningen zeer 
onzeker. Het geval van Leiden illustreert dit. Voor deze stad bestaan wel degelijk 
betrouwbare  opgaven  over  het  aantal  geweven  stukken,  die  Posthumus  uit  de 
dienstboeken heeft overgenomen. Maar de grootte van een afzonderlijk stuk vari-
eerde nogal. Als wij alleen al kijken naar de toegestane lengte en breedte van hele 
witte lakens in Leiden, biedt dit bijvoorbeeld de volgende afmetingen:

De ketens van de heele witte laeckenen met breede lijsten sullen lang mogen 

zijn: de 2300 ende 2400  [draden kettinggaren – EvNM]  17  smith, de 2500 

tot 3000 incluys 18 smith, boven de 3000: 19 à 20 smith;124 de ketens van 

de heele witte laeckens met smalle lijsten: van 2300 ende 2400 18 smith, de 

2500 tot 3000 incluys 19 à 20 smith, boven de 3000 tot 3400 incluys 21 à 22 

smith (...).125

Daarnaast werden er behalve lakens in Leiden ook andere wollen stoffen, zoals 
baaien, saaien, greinen,  fusteinen, rassen en dekens vervaardigd. Nu zijn deze 
stukken  wel  apart  van  elkaar  geadministreerd,  maar  binnen  de  verschillende 
neringen bestonden weer tal van soorten verschillende baaien, rassen en saaien, 
die niet nader gespecificeerd zijn. Alle soorten stoffen kenden weer andere ver-
houdingen in de benodigde hoeveelheid garen.

122  Bohnsack, Spinnen und Weben, 99.

123  Hierbij  denk  ik bijvoorbeeld  aan  tal  van  voorbeelden  van  spinnende  kinderen,  die 

geacht werden van 7 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds te werken. ral, Hallen, inv. nr. 

127a-j.

124  De smith (ook wel smet genoemd) is een lengtemaat. Eén smith of smet is 5,5 el ofwel 

ca. 3,8 meter.

125  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 427.
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Desondanks kan ik op basis van de gegevens die we hebben, zoals offertes van 
kooplieden en specificaties van de Hallen, voorzichtig stellen dat een ‘gemiddeld’ 
stuk dat in Leiden werd vervaardigd achttien smet (ca. 68,4 m.) lang was en dat 
een getouw gebruikelijk twee meter breed was. Nu kon een stof dichter of min-
der dicht geweven zijn, maar het gemiddeld aantal kettingdraden kan wel gesteld 
worden op  2.600  (dus  1.300  per  meter).126 Het  aantal  inslagdraden  per  meter 
was 1.500. Zo komen we tot de volgende berekening van benodigd garen voor een 
gemiddeld Leids stuk geweven stof:

aantal meters kettinggaren = 2.600 draden x 68,4 m.  =  177.840 m.

aantal meters inslaggaren = 1.500 draden x 2 m. x 68,4 m. = 205.200 m.

Deze schatting is eerder aan de hoge dan aan de lage kant, omdat het hier gaat om 
tamelijk dicht geweven stof, maar het extra garen dat nodig is voor het opzetten 
van de ketting, het garen dat verloren gaat bij het afknopen en het onbruikbare 
garen zullen dit verschil ongeveer compenseren.

Het  is bekend dat de gebruikelijke  lengte van een geweven stuk uit Tilburg 
vijftien smet was (57 meter). De breedte varieerde ook wel, maar standaard was 
een getouw van twee meter. De gemiddelde dichtheid van de geweven stof week 
niet zozeer af van die van de Leidse wollen stoffen, 2.600 draden kettinggaren en 
1.500 draden inslaggaren waren gebruikelijke aantallen.127 De berekening wordt 
dan als volgt voor een Tilburgs geweven laken:

aantal meters kettinggaren  =  2.600 draden x 57 m. = 148.200 m.

aantal meters inslaggaren  =  1.500 draden x 2 m. x 57 m. = 171.000 m.

Voor linnen wijken de gegevens iets af. Linnen garen is dikwijls iets fijner gespon-
nen dan wollen garen, en bovendien zijn ketting- en  inslaggaren meestal even 
fijn.  Een  weefgetouw  voor  linnen  was  in  de  regel  echter  smaller  dan  dat  voor 
laken, namelijk ruim een meter breed. De lengte varieerde nogal. Op basis van 
een aantal verspreide gegevens in de literatuur kom ik tot de volgende formule 
voor het gemiddelde linnen stuk:128

aantal meters kettinggaren =  1.920 draden x 50 m. =  96.000 m.

aantal meters inslaggaren =  1.600 draden x 50 m. x 1,2 m. =  96.000 m.

126 Gebaseerd op:  Ibidem, no. 427 en Posthumus, De geschiedenis,  237. Deze gegevens 

worden bevestigd door Van Gorp, Tilburg, 35-36.

127  Zie: Van Gorp, Tilburg, 36. 

128  Gebaseerd op: Bohnsack, Spinnen und Weben, 57; Van Bel, De linnenhandel, 10, 85; 

Zimmermann, ‘Der schlesische Garn- und Leinenhandel’, 169-171.
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Met behulp van deze formule komen we tot de onderstaande tabellen 3.7 en 3.8, 
die respectievelijk de vraag naar wollen en linnen garens weergeven.

Tabel 3.7 Vraag naar wollen garens en wolspinners in Leiden, Tilburg en Den Bosch, 1600-1810

jaar plaats
aantal  

stukken
kettinggaren  
in 1000 m.

inslaggaren  
in 1000 m.

schatting aantal  
spinners  

(12 u. p.d.)

schatting aantal 
spinners  
(8 u. p.d.)

1581 Leiden 820* 145.829 168.264 210 315

1600 Leiden 58.657 10.431.561 12.036.416 15.800 23.700

1640 Leiden 89.467 15.910.811 18.358.628 24.100 36.200

1640 Tilburg 3.000 444.600 513.000 775 1.160

1660 Leiden 127.493 22.673.355 26.161.564 34.400 51.600

1665 Tilburg 4.000 592.800 684.500 900 1.350

1750 Leiden 53.947 9.593.934 11.069.924 14.500 21.750

1780 Leiden 41.260 7.337.678 8.466.552 11.100 16.650

1810 Leiden 23.636 4.203.426 4.850.107 6.380 9.570

1810 Den Bosch 256 37.939 43.776 58 87

1810 Tilburg 10.210 1.513.122 1.745.910 2.300 3.440

* Absoluut minimum, gebaseerd op schattingen van Posthumus, De geschiedenis, 129.

De  laatste  twee  kolommen  geven  aan  hoeveel  spinners  er  nodig  moeten  zijn 
geweest bij gemiddeld twaalf spinuren per dag, en bij gemiddeld acht spinuren 
per  dag,  met  310  werkdagen  per  jaar.129  Omdat  veel  (getrouwde)  vrouwen  het 
spinnen naast andere – bijvoorbeeld huishoudelijke – taken zullen hebben uitge-
voerd, is een twaalfurige werkdag wellicht een hoog gemiddelde, en daarom lijkt 
een berekening van de achturige werkdag betrouwbaarder. Het gaat er hier enkel 
om een grove schatting te geven van het benodigde aantal spinners.

Een wolspinner kon per uur ongeveer 300 meter redelijk fijn kettinggaren en 
500 meter inslaggaren spinnen.130 Dit lijken betrouwbare gemiddelden. Aan het 
einde  van  de  achttiende  eeuw  bijvoorbeeld,  konden  de  beste  kinderen  van  het 
Leidse werkhuis zo’n 22 streng (= 3.734 meter) per werkdag spinnen. Volwasse-
nen sponnen zeker niet minder, zo blijkt uit andere bronnen.131 Aangezien zich in 

129 Uitgaande van De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 709, werkte men in 

de zeventiende en achttiende eeuw gebruikelijk 310 dagen per jaar.

130  Zie: Van Gorp, Tilburg, 35-36.

131  Uit  verschillende  bronnen  blijkt  dat  de  werkdagen  voor  spinners  bijzonder  lang 

waren. Bij sommige bazen werkten spinners in de zeventiende eeuw wel 14 tot 16 uur per 

dag! ral, Hallen, inv. nrs. 127a-j, verschillende vermeldingen. De werkdag van de kinde-

ren in het werkhuis aan het einde van de achttiende eeuw varieerde nog altijd van 8 tot 10 

uur (afhankelijk van zomer- of wintertijd). ral, Werkhuis, inv. nr. 1, diverse vermeldin-
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de zeventiende en achttiende eeuw geen noemenswaardige veranderingen in de 
techniek van het spinnen voordeden, ben ik voor de gehele periode van een zelfde 
gemiddelde arbeidsproductiviteit uitgegaan.

De arbeidsproductiviteit bij het spinnen van  linnen garens  ligt  lager dan bij 
wollen garens. Dit hangt samen met twee zaken. Ten eerste was voor de meeste 
linnen  stoffen  fijner  garen  nodig  dan  bij  wol,  waardoor  het  langer  duurde  om 
dezelfde hoeveelheid garen te produceren. Ten tweede kon vlas alleen op het vleu-
gelspinnewiel of de handspil worden gesponnen, die zoals gezegd een lagere pro-
ductiviteit kenden dan het handspinnewiel. Gemiddeld kon men ongeveer 160 
meter linnen garen per uur produceren.132

Tabel 3.8 Vraag naar linnen garens en vlasspinners in Leiden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle, 1600-

1812

jaar plaats
aantal  

stukken

ketting- en  
inslaggaren  
in 1000 m.

schatting  
aantal spinners  

(12 u. p.d.)

schatting  
aantal spinners  

(8 u. p.d.) 

1600 Leiden 3.192 612.864 1.030 1.540

1600 Den Bosch 3.504 672.768 1.130 1.700

1640 Zwolle 3.936 755.712 1.270 1.900

1660 Leiden 960 184.320 310 465

1660 Den Bosch 1.704 334.080 560 840

1665 Tilburg 1.992 382.464 640 960

1710 Zwolle 3.795 728.640 1.220 1.840

1742 Den Bosch 336 64.512 110 160

1742 Zwolle 4.176 801.792 1.350 2.020

1750 Leiden 96 18.432 30 45

1775 Den Bosch 240 46.080 75 115

1790 Leiden 24 4.608 8 12

1795 Zwolle 768 147.456 250 370

1812 Zwolle 312 59.904 100 150

 

Om te weten of de  regionale  arbeidsmarkt  in  alle gevallen kon voorzien  in de 
benodigde spinkracht, volgt in het volgende hoofdstuk een analyse van de arbeids-
markt van Leiden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle in de vroegmoderne tijd. Maar 
naast  eigen productie  is  er  ook nog een andere mogelijkheid  om aan garen  te 
komen, namelijk de invoer van wollen en linnen garens vanuit andere gebieden. 
Daarnaast is het mogelijk dat garens juist werden uitgevoerd om ze elders te ver-

gen. Dat volwassenen een zelfde of hogere arbeidsproductiviteit behaalden, blijkt onder 

andere uit: ral, Hallen, inv. nrs. 216-221 en Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 496. 

132  Bohnsack, Spinnen und Weben, 122.
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werken tot geweven of gebreide stof. Deze import en export kunnen wij uiteraard 
niet buiten beschouwing laten.

Invoer en uitvoer van garen
Al aan het begin van de zeventiende eeuw, toen de textielnijverheid in de Repu-
bliek een hoge vlucht nam, bestond er een grote behoefte aan zowel wollen als lin-
nen garens. Dit leidde dikwijls tot tekorten. Helaas zijn er weinig bronnen waaruit 
blijkt hoe groot de tekorten precies waren. Wel wordt duidelijk dat terwijl de Sta-
ten Generaal er alles aan deden om het weven en afwerken van lakens, maar ook 
voorbewerkingen van de wol zoals het kammen en kaarden, te beschermen, dit 
bij het spinnen niet het geval was. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende passage 
uit een resolutie van april 1623, die in juni 1630 nog eens werd herhaald:

Ende  bij  soo  verre  yemant  eenige  parthyen  vande  voorsz  inlantsche  fijne 

wolle, eerst ende alvooren hier te lande ghekamt ende bereyt wesende, naer de 

voorschreve des Vijants ofte neutrale landen sal willen vervoeren, ofte doen 

vervoeren ofte doen voeren ofte brengen, dat ’t selve mede niet toegelaten en 

sal werden, dan onder suffisante cautie te stellen inde steden daer zij woon-

achtich zijn, dat ’t garen, ’t welck vande voorsz alhier ghecamde ende bereyde 

wolle, buyten  ’s  landts sal werden ghesponnen, wederom hier  te  landen sal 

werden gebracht, omme totte manufacturen daer van te maecken (...).133

Het was dus toegestaan wol, mits die in de Republiek was voorbewerkt, uit te voe-
ren om elders te laten spinnen. Voorwaarde was wel dat ditzelfde garen weer werd 
ingevoerd om hier te laten weven en bereiden. Het ging niet alleen om garen uit 
spingebieden in Brabant, zoals bijvoorbeeld Tilburg, maar ook uit gebieden die 
buiten de Republiek lagen. Dit blijkt uit de term ‘neutrale landen’ en uit het feit 
dat de bepaling in 1630 werd herhaald, nadat Den Bosch en zijn ommelanden al 
tot de Generaliteit van de Republiek behoorden. Kennelijk wogen de transactie- 
en transportkosten zelfs over langere afstand op tegen de loonkosten van het wol-
spinnen in Hollandse steden en het omliggende platteland.

Het verschilde van gebied tot gebied of garens vooral werden ingevoerd of in de 
eigen regio werd gesponnen. Bovenstaande resolutie uit 1623 werd uitgevaardigd 
naar aanleiding van een verzoek van Leidse wolwerkers. Vooral in Leiden lijkt het 
gebrek aan spinkracht groot te zijn geweest. Zoals uit tabel 3.7 blijkt, was er in 
deze stad jaarlijks behoefte aan de spinkracht van enkele tienduizenden personen 
gedurende de hele zeventiende en achttiende eeuw. In deze vraag kan moeilijk 
alleen door de Leidse bevolking zelf zijn voldaan. Volgens mijn eigen berekenin-
gen zoals die in de tabel vermeld staan, waren er rond 1660, toen de Leidse wollen 

133  Groot Placaet-Boek, kol. 1072 e.v.
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stoffenproductie zijn hoogtepunt naderde, 35.000 tot 48.000 wolspinners nodig. 
Leiden telde in deze periode op zijn hoogst 70.000 inwoners, van wie ongeveer de 
helft in alle deelbewerkingen van de textiel werkzaam was. Een aanzienlijk deel 
van de spinners moet dus haast wel buiten de stad en misschien ook wel buiten 
de  Republiek  actief  zijn  geweest.  Posthumus  bevestigt  dit  gebrek  aan  arbeids-
krachten in Leiden. Hij gaat ervan uit dat er in totaal tussen de 40.000 en 45.000 
textielarbeiders waren die een bijdrage leverden aan de Leidse nijverheid. Zeker 
vijf- tot tienduizend van hen woonden niet in Leiden zelf. Posthumus neemt aan 
dat dit voornamelijk spinners waren.134

Er zijn weinig gegevens over ingevoerd garen, maar Brugmans’ statistiek van 
de in- en uitvoer in Amsterdam in het jaar 1667-1668 geeft een indicatie. In dit 
jaar werd meer dan een miljoen pond wollen garens ingevoerd, terwijl slechts iets 
meer dan 3.000 pond wollen weefgarens bestemd was voor de export.135 Het is 
dus aannemelijk dat het grootste deel hiervan voor de binnenlandse weefproduc-
tie is gebruikt. Twee jaar eerder, in 1665, was echter alleen al in Leiden ongeveer 
tweemaal zo veel garen nodig voor de weefproductie.136 Zelfs als wij het aantal 
benodigde wolspinners in tabel 3.7 zouden halveren, waren er nog altijd vele dui-
zenden  spinners  in  en  om  Leiden  vereist.  Ook  volgens  Posthumus  werden  de 
garens  voor de  belangrijkste  Leidse  neringen  in  en  om  deze  stad  zelf  gespon-
nen.137

In Tilburg was het, aldus bepaald in de ‘Concessie’, in ieder geval tot ver in de 
achttiende eeuw verboden om garens buiten de Heerlijkheid te laten spinnen.138 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit in het geheel niet gebeurde, want in 1684 
maakt  het  dorpsbestuur  van  Tilburg  melding  van  veelvuldige  overtreding  van 
dit  verbod.139  Overtredingen  werden  streng  bestraft:  inname  van  de  grondstof 
en een geldboete van twaalf gulden. Ik heb in de rechterlijke archieven van na 
deze datum geen aanwijzingen gevonden voor systematische overtreding van dit 
verbod. Ook is er geen bewijs dat reeds gesponnen garens op grote schaal van-
uit Tilburg naar elders werden geëxporteerd. Dit zou ook niet logisch zijn, aan-
gezien Tilburg juist zijn Concessie had verkregen omdat het spinnen en weven 
daar plaatsvond voor de lakenververs en -bereiders uit steden als Amsterdam en 
Rotterdam. Het garen was in Tilburg zelf dus hard nodig. Zeker in de achttiende 
eeuw, toen de Tilburgse kooplieden steeds minder in commissie werkten en meer 

134  Posthumus, De geschiedenis, 520-521.

135  Brugmans, Statistiek, 144.

136  Zie tabel 3.7, de meters zijn omgerekend in ponden op basis van het metrisch num-

mer voor kaardwollen garens, Nm 24.

137  Posthumus, De geschiedenis, 521.

138  Van Gurp, Brabantse stoffen, 52.

139  rhct, Dorpsbestuur, inv. nr. 1a, 04-05-1684.



 Textielnijverheid en conjunctuur in de Republiek | 97

voor zichzelf lieten weven, was het in hun belang het garen binnen de Heerlijk-
heid te houden.140

Linnen garens werden al vroeg in de zeventiende eeuw grotendeels ingevoerd 
vanuit het buitenland. Voor een deel had dit te maken met schaarste aan grond-
stoffen. In Zeeland en delen van Holland was de bodem weliswaar zeer geschikt 
voor de verbouw van vlas, maar dit was niet genoeg om de opkomende linnen-
nijverheid van grondstoffen te voorzien. Bovendien kon het vlas in de Duitse en 
Silezische gebieden veel goedkoper worden gesponnen, omdat de arbeidskosten 
hier veel  lager lagen dan in de Republiek. De handel vond met name op Haar-
lem plaats, waardoor  linnen garens in de Amsterdamse en Rotterdamse in- en 
uitvoerstatistieken nauwelijks zijn terug te vinden.141 Precieze cijfers zijn er niet, 
maar in Haarlem en Twente, waar de linnenweverij in de zeventiende eeuw het 
meest ontwikkeld was, werden op grote schaal Silezische, Boheemse en andere 
buitenlandse garens ingevoerd.142

De vlasspinnerij op het Brabantse platteland was in de zeventiende eeuw vooral 
gericht op Den Bosch. In deze stad zelf waren dus minder vlasspinners nodig dan 
de garenbehoefte op het eerste gezicht zou doen vermoeden. Vanaf 1680 nam de 
linnenweverij op het Brabantse platteland echter sterk in belang toe en was het 
garen met name bestemd voor meer agrarische weverscentra zoals Eindhoven en 
Helmond. De lonen waren hier lager dan in steden als Haarlem en Den Bosch. 
Hiermee stortte de toch al afnemende Bossche en Haarlemse linnenweversacti-
viteit definitief in, zoals hierboven al is beschreven. Haarlem bleef overigens wel 
een rol behouden: juist veel fabrikeurs en handelaren uit deze stad besteedden de 
productie in de achttiende eeuw uit aan wevers in Helmond.143 Voor Zwolle heb 
ik geen gegevens gevonden met betrekking tot de invoer van linnen garens. Maar 
als wij het aantal benodigde spinners rond 1750 vergelijken met het bevolkings-
aantal van de stad, zou meer dan tien procent van de gehele bevolking hebben 
moeten spinnen om hieraan te kunnen voldoen. Dit is aan de hoge kant, en er zal 
dus in tijden van hoogconjunctuur wellicht wat garen zijn ingevoerd.144

Al met al was het invoersaldo van wollen en linnen garens gedurende de zeven-
tiende en achttiende eeuw positief. Bijna de helft van de wollen garens, en wel-
licht een groter deel  van de  linnen garens, werd geïmporteerd. Dit  veranderde 
rond 1800. Aan het begin van de negentiende eeuw was de schaarste aan wollen 
garens langzaam aan teruggelopen. Voor deze periode zijn de eerste invoersta-

140 Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 16. 

141  Brugmans, Statistiek; Posthumus, ‘Statistiek’; Van Nierop, ‘Uit de bakermat’ (deel 3).

142  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 64; Boot, ‘Silezische en andere linnenga-

rens’ (deel 1), 6.

143  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 74; Van Gurp, Brabantse stoffen, 101.

144 Van Heuven-Bruggeman, ‘Een rekest’, 74.
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tistieken voorhanden. In 1810 was minder dan tien procent van het wollen garen 
dat in Nederland werd gebruikt voor het weven ingevoerd.145 Dit betekent dus dat 
op dat moment meer dan negentig procent van de wol die bestemd was voor de 
weefproductie in ons land zelf werd gesponnen. Het teruggelopen belang van de 
wolweverij zal hierbij de grootste  rol hebben gespeeld. Daarnaast zal de bezet-
ting door de Fransen, waardoor Nederland vanaf circa 1795 steeds meer op eigen 
grondstoffen was aangewezen, ertoe hebben geleid dat het invoersaldo in vijftien 
jaar fors was gedaald. Er zijn helaas geen import- en exportgegevens van linnen 
garens voor het begin van de negentiende eeuw, maar het ligt voor de hand dat 
ook het invoersaldo van linnen garens sterk daalde tijdens de Franse tijd. Met de 
mechanisatie die in dit stadium steeds meer doordrong in de Nederlandse textiel-
nijverheid, kwamen vooral de katoenspinnerij en -weverij sterk op in Brabant en 
Overijssel. Vanaf 1830 verdrong deze tak van nijverheid de linnenindustrie gelei-
delijk aan.146

3.5 Besluit. Enkele eerste conclusies over conjunctuur en vrouwenarbeid

Dit hoofdstuk heeft in de eerste plaats een overzicht geboden van de algemene 
ontwikkelingen in de textielnijverheid in de Republiek in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. In grote lijnen zijn er twee perioden te onderscheiden. Van ongeveer 
1580 tot 1650 waren de steden Leiden en Haarlem de onbetwiste productiecentra 
van respectievelijk wollen en linnen geweven stoffen in de Republiek. In andere 
Hollandse steden was aanvankelijk nog wel sprake van enige weefproductie, maar 
de dominantie van Leiden en Haarlem leidde er al snel toe dat ondernemers zich 
in  de  overige  steden  gingen  toeleggen  op  de  eindbewerking  van  en  handel  in 
laken en linnen.

Uit  meer  gedetailleerd  onderzoek  naar  de  productie  in  de  door  mij  geselec-
teerde textielproducerende gebieden blijkt overigens wel dat de achteruitgang van 
Leiden in absolute zin weliswaar zeer groot was, maar dat de stad gedurende de 
hele  zeventiende en achttiende eeuw  relatief  gezien de grootste producent  van 
geweven wollen stoffen bleef. Een vergelijking van de productiecijfers tussen Lei-
den en Tilburg illustreert dit. De kwalitatief hoge lakenproductie verdween naar 
het Brabantse platteland, maar de productie van baaien en greinen handhaafde 
zich tot het eind van de achttiende eeuw in Leiden en zorgde ervoor dat de textiel-
nijverheid verreweg de grootste werkgever bleef in de stad.

De ontwikkelingen in de wol- en linnennijverheid binnen de Republiek in het 
algemeen vormen de context voor de ontwikkelingen in de verschillende deelbe-

145  Jansen, De industriële ontwikkeling, 332.

146 Ibidem, 134-140.
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werkingen in de textiel, waarvan met name het spinnen aan bod komt in dit proef-
schrift. Uiteindelijk zijn economische verschuivingen immers altijd van invloed 
op de vraag naar arbeidskrachten. Door de algemene productiecijfers van wollen 
en linnen stukken in de vier onderzochte regio’s te gebruiken in de berekening 
van de maximale vraag naar garen, heb ik een schatting kunnen maken van de 
vraag  naar  spinarbeid  in  deze  gebieden.  We  hebben  globaal  kunnen  zien  dat, 
vooral in tijden van hoogconjunctuur, het aantal benodigde spinners waarschijn-
lijk zo groot was dat er garen moest worden ingevoerd vanuit andere – soms zeer 
ver weg gelegen – streken. Maar de berekeningen in dit hoofdstuk hebben aan-
getoond dat hoe belangrijk de import van garens, zeker voor de linnennijverheid, 
ook was, er los van deze invoer nog altijd een zeer aanzienlijke vraag bestond naar 
spinarbeiders uit het binnenland.

Als we ervan uitgaan dat juist spinarbeid in de pre-industriële periode in de 
meeste gevallen werd verricht door vrouwen, kan dit ons  iets vertellen over de 
relatie tussen economische ontwikkeling en vrouwenarbeid. In periodes van eco-
nomische  hoogconjunctuur  zou,  in  ieder  geval  waar  het  gebieden  met  export-
nijverheid betrof, de arbeidsparticipatie van vrouwen wel eens positief kunnen 
zijn beïnvloed. Op het eerste gezicht  lijk  ik mij daarmee te kunnen aansluiten 
bij de hypothese waarvan Noordegraaf en Van Zanden uitgaan. Het is echter niet 
genoeg om op basis van de hier beschreven algemene ontwikkelingen aannames 
te  doen  over  de  relatie  tussen  de  economische  conjunctuur  en  de  arbeidsdeel-
name van vrouwen. Wij hebben meer gegevens nodig over wat er nu daadwer-
kelijk  gebeurde  op  de  arbeidsmarkt  in  Leiden,  Den  Bosch,  Tilburg  en  Zwolle. 
Daarom gaat het volgende hoofdstuk in op het aanbod van mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt en de verschuivingen die daarin optraden. Er zal aandacht 
worden besteed aan algemene ontwikkelingen en verschuivingen tussen secto-
ren, en de relatie tot de economische conjunctuur, maar de kern van de analyse 
betreft  de  textielsector.  De  in  dit  hoofdstuk  behandelde  vraag  naar  spinarbeid 
betreft uiteraard een bepaald segment van de arbeidsmarkt, namelijk de relatief 
laaggeschoolde, slecht betaalde loonarbeid. Een gunstige economische conjunc-
tuur deed ook andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de handel, opbloeien. Ook in 
de handel bestonden er  immers van oudsher verhoudingsgewijs veel mogelijk-
heden voor vrouwen om economisch actief te zijn.147 Hoewel ontwikkelingen in 
andere sectoren grotendeels buiten het bestek van dit boek vallen, zullen zij, waar 
dit relevant is voor veranderingen in de textiel, aan bod komen in het volgende 
hoofdstuk.

147  Binnen het bredere iisg-onderzoeksproject verschijnt een proefschrift over de handel 

dat veel uitgebreider op vrouwenarbeid in deze sector zal ingaan. Van den Heuvel, Female 

traders in the Dutch Republic.





Hoofdstuk 4

Spinners en spinsters op de vroegmoderne 
arbeidsmarkt

De kennis over de economische conjunctuur en de ontwikkeling van de textiel-
nijverheid over een lange periode verklaart nog niet afdoende waarom mannen 
het weven op zich zouden hebben genomen en vrouwen het spinnen. Bovendien 
is het maar de vraag of deze arbeidsdeling zo onveranderlijk was. Daarom zal ik 
in dit hoofdstuk specifieker ingaan op de vraag en het aanbod van arbeiders op de 
vroegmoderne arbeidsmarkt in de onderzochte regio’s, de verschuivingen hierin 
en de mogelijke gevolgen voor arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen binnen 
de textielnijverheid. Twee aspecten zullen daarbij worden belicht: veranderingen 
in de arbeidsparticipatie van vrouwen en de arbeidsdeling naar sekse en eventu-
ele verschuivingen hierin.

Een  belangrijk  uitgangspunt  voor  deze  arbeidsmarktanalyse  vormen  theo-
rieën over de segmentatie van de arbeidsmarkt, waarop ik zal ingaan in de vol-
gende  paragraaf.  In  paragraaf  4.2  volgt  de  analyse  van  de  arbeidsmarkt  in  de 
vier onderzochte gebieden op verschillende momenten in de vroegmoderne peri-
ode. In grote lijnen ga ik in op de arbeidsdeling naar sekse en de veranderingen 
hierin, waarbij ik uiteraard vooral de ontwikkelingen binnen de textielnijverheid 
zal beschrijven. Op basis van de beschikbare bronnen over de arbeidsmarkt in de 
verschillende plaatsen wordt een indruk gegeven van het aanbod van spinners. 
Het zal blijken dat de officiële bevolkings- en belastingregisters dikwijls niet toe-
reikend zijn om te komen tot een betrouwbaar zicht op het aanbod van spinners, 
omdat getrouwde vrouwen, kinderen en arme lieden hierin niet of onderverte-
genwoordigd  zijn.1  Omdat  deze  groepen  wel  van  groot  belang  waren  voor  het 
arbeidsaanbod in de textielnijverheid,  is aanvullend bronnenmateriaal voor het 
onderzoek gebruikt. De analyse hiervan komt aan bod in paragraaf 4.3. In deze 
paragraaf worden vraag en aanbod van spinners vervolgens naast elkaar gezet en 
zal een analyse worden gegeven van het belang van vraag en aanbod op de vroeg-
moderne arbeidsmarkt voor de arbeidsdeling naar sekse in de textielnijverheid. 
Voortbouwend  op  wat  in  hoofdstuk  3  gezegd  is  over  de  economische  conjunc-
tuur, volgen ten slotte enkele concluderende opmerkingen over de mate waarin 
de arbeidsmarkt in de Republiek gesegmenteerd was en de rol die economische 
ontwikkelingen speelden in de (veranderingen in) arbeidsdeling naar sekse.

1  Zie ook: Hill, ‘Women, work and the census’, 78-94; Ogilvie, A bitter living, 23.
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4.1 Een gesegmenteerde arbeidsmarkt?

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat met name de eerste generaties vrouwen-
historici veranderingen in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in verband 
brachten met de opkomst van het industrieel kapitalisme. In de periode daaraan 
voorafgaand zouden werkende vrouwen volgens hen meer mogelijkheden heb-
ben gehad.2 Daarentegen waren er tegelijkertijd enkele historici die stelden dat 
patriarchale verhoudingen er ook in de pre-industriële periode al voor zorgden 
dat vrouwen een ondergeschikte positie hadden op de arbeidsmarkt.3 Een klein 
aantal van hen maakte gebruik van theorieën over de segmentatie van de arbeids-
markt (ook wel de ‘duale arbeidsmarkt’ genoemd).4 Deze theorieën kwamen op 
binnen de arbeidssociologie in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, en waren 
vooral bedoeld voor het verklaren van verschillen tussen etnische groepen of tus-
sen de seksen op de hedendaagse arbeidsmarkt.5

Volgens de segmentatietheorie  is de arbeidsmarkt verdeeld  in twee segmen-
ten: een ‘kern’ en een ‘periferie’, die zeer verschillende karakteristieken bevatten. 
De kern van de arbeidsmarkt omvat met name productieve, kapitaalintensieve en 
winstgevende  bedrijfstakken.  Hierbinnen  vinden  we  beroepen  die  meestal  als 
hooggeschoold te boek staan, met goede carrièrevooruitzichten, hoge beloning, 
en een sterke mate van arbeidsorganisatie. De periferie bestaat daarentegen uit 
bedrijfstakken met kleinschalige bedrijven, die doorgaans weinig productief en 
arbeidsintensief zijn. Arbeid in de periferie wordt daarom gekenmerkt door een 
grote onzekerheid, weinig mogelijkheden om op te klimmen binnen de sector, 
lage scholing en lonen, en een geringe organisatie van arbeiders.6 De arbeid van 
mannen is doorgaans geconcentreerd binnen de kern van de arbeidsmarkt, ter-
wijl we vrouwen meestal in beroepen in de periferie terugvinden.

2  Zie paragraaf 3.1.

3  Zie bijvoorbeeld Hartmann,  ‘Capitalism, patriarchy and  job segregation’,  138; Mid-

dleton, ‘The familiar fate’, 27, 39; Bradley, Men’s work, women’s work, 66; Honeyman en 

Goodman, ‘Women’s work’, 624.

4  Middleton,  ‘The familiar fate’, 23; Honeyman en Goodman,  ‘Women’s work’, 609-

614.

5  Bijvoorbeeld Bonacich, ‘A theory of ethnic antagonism’; Reich, Gordon en Edwards, 

‘A theory of labor market segmentation’; Semyonov en Lewin-Epstein, ‘Segregation and 

competition’; Beck, Horan en Tolbert, ‘Stratification’. Zie voor een uitgebreidere beschrij-

ving  van  deze  sociologische  theorieën:  Van  Nederveen  Meerkerk,  ‘Segmentation’,  191-

195.

6  Beck,  Horan  en  Tolbert,  ‘Stratification’,  706-706;  Van  Nederveen  Meerkerk,  ‘Seg-

mentation’, 192-193.
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Hoewel in de vroegmoderne tijd de meeste beroepen kleinschalig en arbeids-
intensief waren, zijn sommige historici van mening dat de theorie van de geseg-
menteerde arbeidsmarkt ook op de pre-industriële periode van toepassing is. Op 
de vroegmoderne arbeidsmarkt bestond immers eveneens een duidelijke tweede-
ling in typen werk. Aan de ene kant waren er de relatief hooggeschoolde, goed 
beloonde en georganiseerde vormen van arbeid, bijvoorbeeld in veel door gilden 
gereguleerde  ambachten,  waarin  met  name  mannen  werkten.  Aan  de  andere 
kant was er het ongeorganiseerde, slecht betaalde en laaggeschoolde, vaak onre-
gelmatige werk dat meestal door vrouwen werd uitgevoerd. In die zin kende de 
pre-industriële arbeidsmarkt evengoed een duale structuur, die zich onder meer 
uitte in een sterke arbeidsdeling naar sekse.7

De theorie van de gesegmenteerde arbeidsmarkt heeft vooral een grote beschrij-
vende waarde, maar ook zijn er wel enkele pogingen tot verklaring ervan gedaan. 
Heidi Hartmann probeerde in 1976 als een van de eersten een verband te leggen 
tussen de wisselwerking tussen patriarchale krachten, de opkomst van het kapi-
talisme in de pre-industriële periode en de arbeidsdeling naar sekse. Zij betoogde 
dat  lang voor de komst van het kapitalisme in de meeste samenlevingen patri-
archale structuren waren ontstaan, waarbinnen mannen vrouwen – en dus ook 
hun arbeid – controleerden.8 De opkomst van loonarbeid en kapitalistische pro-
ductieverhoudingen bouwden vanaf de zestiende eeuw voort op dit patriarchaat. 
Kapitalistische ondernemers hadden baat bij de reeds bestaande segmentatie op 
de  arbeidsmarkt  omdat  zij  daarmee  grote  aantallen  goedkope  arbeiders  (vrou-
wen, maar ook kinderen) konden inschakelen. Niet alleen de ‘grote bazen’, maar 
vooral ook de gewone mannelijke arbeiders zouden profijt hebben gehad van het 
handhaven van de gesegmenteerde arbeidsmarkt. Zij konden, omdat zij dikwijls 
beter georganiseerd waren, vrouwen effectief weren uit vele beroepen. Manne-
lijke arbeiders eisten de beter betaalde en hoger geschoolde beroepen voor zich 
op. Op deze manier werkten kapitalisme en het patriarchaat elkaar in de hand. 
Dit proces kwam weliswaar  in een stroomversnelling met de opkomst van het 
industrieel  kapitalisme,  maar  de  grondslagen  ervoor  waren  al  eeuwen  tevoren 
gelegd.9

Het probleem van het aanvoeren van het patriarchaat als onderliggende ver-
klaring voor de arbeidsdeling naar sekse, zoals Hartmann doet,  is dat men de 
bestaande sekseverhoudingen probeert  te verklaren vanuit de bestaande sekse-
verhoudingen. Dit is in feite een cirkelredenering, waarmee het patriarchaat op 
zich  dus  weinig  verklaringskracht  heeft.10  Zowel  Chris  Middleton  als  Katrina 

7  Honeyman en Goodman, ‘Women’s work’, 609-610. 

8  Hartmann, ‘Capitalism, patriarchy and job segregation’, 146. 

9  Ibidem, 138-139, 166-168.

10  Zie ook Middleton, ‘The familiar fate’, 43.
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Honeyman en  Jordan Goodman erkennen dit probleem, en zij  zeggen dat het 
patriarchaat onderzocht dient  te worden in relatie  tot de historische context en 
in verhouding tot andere  identiteiten dan sekse, zoals bijvoorbeeld klasse.11 Op 
deze manier zou het mogelijk moeten zijn om (veranderingen  in) patriarchale 
verhoudingen  te verklaren. Deze auteurs hinten  in de  richting van een verkla-
ring waarin economische veranderingen een grote rol spelen, maar geen van hen 
levert uiteindelijk een bevredigend antwoord op de vraag hoe de arbeidsdeling 
naar sekse nu precies verklaard kan worden.

In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken in hoeverre de arbeidsmarkt in de Repu-
bliek inderdaad duale kenmerken vertoonde. Het zal blijken dat enige nuancering 
noodzakelijk is, met name omdat er in deze periode grote aantallen mannelijke 
spinners op de Nederlandse arbeidsmarkt kwamen. Zij werkten dus in een beroep 
dat over het algemeen tot de ‘periferie’ behoorde. Een dergelijke arbeidsmarktana-
lyse kan bovendien in combinatie met de informatie over de vraag naar spinners 
uit het vorige hoofdstuk meer zicht bieden op de aanbodkant. Zo wil ik inzichte-
lijk maken in hoeverre en op welke manier vrouwen participeerden op de vroeg-
moderne arbeidsmarkt, en wat de relatie was tot het werk dat mannen deden.

4.2 Mannen en vrouwen in de textiel: een arbeidsmarktanalyse

Bronnen voor het analyseren van de arbeidsmarkt
Het is niet eenvoudig om de gehele arbeidsmarkt in vroegmoderne Nederlandse 
steden in kaart te brengen. Systematische volkstellingen met beroepsvermeldin-
gen, zoals die er in de negentiende en twintigste eeuw waren, werden nog niet 
uitgevoerd, en er bestonden geen  instellingen zoals  tegenwoordig het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Lokale autoriteiten hielden er weliswaar registraties op 
na van de plaatselijke bevolking, maar er bestond geen uniformiteit in de wijze 
waarop dit werd gedaan.12 Een groot deel van deze documentatie van de plaat-
selijke bevolking is bewaard gebleven en terug te vinden in lokale en regionale 
archieven. Allereerst zijn er de doop-, (onder)trouw- en begraafregisters (meestal 
afgekort  als  dtb-boeken),  waarin  iedere  inwoner  werd  opgenomen  die  binnen 
een stad of dorp was geboren, getrouwd of begraven. Deze bronnen kennen voor 
het onderhavige onderzoek een aantal nadelen. Ten eerste  is onderzoek hierin 
zeer bewerkelijk als men meer te weten wil komen over een groter gedeelte van 
de  bevolking.  Ten  tweede  staan  in  deze  registers  lang  niet  altijd  consequent 
beroepsvermeldingen genoteerd, terwijl die voor een arbeidsmarktanalyse zoals 
ik die hier wil uitvoeren wel noodzakelijk zijn. Ten derde geven de dtb-boeken 

11  Ibidem, 44-45; Honeyman en Goodman, ‘Women’s work’, 624.

12  Klep en Stamhuis, The statistical mind, 19-20.
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slechts informatie over diegenen die in een bepaalde plaats geboren, getrouwd of 
overleden zijn, op uiteenlopende momenten in de tijd. Zij zijn daarom verre van 
representatief voor de werkelijke (beroeps)bevolking van een stad of dorp op een 
bepaald moment. Migratie was ook in de vroegmoderne tijd een wijdverbreid ver-
schijnsel, en migranten verrichtten juist vaak andersoortige werkzaamheden dan 
‘oorspronkelijke’ inwoners.13

Bruikbaarder voor een grootschalig onderzoek naar de vroegmoderne arbeids-
markt zijn daarom momentopnames van inwoners van een stad met vermelding 
van hun beroep of werkzaamheden. Gelukkig hebben veel  steden op bepaalde 
ogenblikken in de tijd een dergelijke administratie aangelegd; meestal voor fiscale 
doeleinden (belastingkohieren). Zoals hieronder zal blijken,  is niet  ieder belas-
tingkohier  even  geschikt  om  te  gebruiken  voor  een  onderzoek  naar  de  gehele 
beroepsbevolking.  Sommige  belastingen  golden  bijvoorbeeld  alleen  maar  voor 
inwoners met een inkomen of vermogen boven een bepaalde grens. Spinners en 
spinsters, die vaak weinig verdienden, staan in dit soort registers nauwelijks ver-
meld. Maar er bestaan wel enkele registraties die voor de hele stedelijke bevolking 
golden. Deze geven een completer beeld van de structuur van de arbeidsmarkt, 
al zullen sommige beroepsgroepen, zoals prostitutie en andere illegale economi-
sche activiteiten, ook in deze bron niet of ondervertegenwoordigd zijn.

Naast belastingheffing hadden plaatselijke autoriteiten soms andere redenen 
om  de  (beroeps)bevolking  in  kaart  te  brengen,  bijvoorbeeld  om  vast  te  stellen 
hoeveel behoeftige personen de stad of het dorp bevatte.  In de zeventiende en 
achttiende eeuw werd de zorg aan armen steeds meer een (mede)verantwoorde-
lijkheid van stadsbesturen.14 De nauwe samenhang tussen arbeid en uitkering 
die wij tegenwoordig kennen, bestond ook toen al. Zo wilden de autoriteiten in 
de vroegmoderne tijd weten welk werk bedeelden deden, en hoeveel zij hiermee 
konden verdienen.  In armenzorgregisters  vinden we daarom dikwijls beroeps-
vermeldingen.  Uiteraard  was  deze  registratie  enigszins  fraudegevoelig.  Zij  die 
armenzorg verlangden, zullen misschien ten onrechte hebben aangegeven dat ze 
geen werk, en dus weinig inkomsten, hadden. Maar deze onderregistratie zal bin-
nen de perken zijn gebleven, omdat de sociale controle van buurt- en kerkgenoten 
en degenen die registreerden groot was. Bovendien kregen bedeelden die werk-

13  Zie bijvoorbeeld: Van Zanden, Arbeid; Lucassen en De Vries, ‘Leiden als middelpunt’. 

Ter illustratie: het was meestal een regel dat men, om lid van een gilde te worden, poorter 

(burger) van een stad moest zijn. Migranten konden weliswaar het poorterrecht verwer-

ven, maar dit lukte niet altijd. In elk geval hadden zij bij aankomst in de stad duidelijk 

een andere positie op de arbeidsmarkt, en daarmee ook minder mogelijkheden, dan poor-

ters.

14  Van Leeuwen, De rijke Republiek, 77-79.
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ten, hoe weinig ook, vaak een welwillender behandeling door de armenmeesters 
dan armen zonder beroep.15

Voor de onderzochte gebieden  is een aantal bruikbare kohieren  teruggevon-
den  in de archieven. Alleen registers waarin beroepsvermeldingen consequent 
voorkomen  zijn  geselecteerd.  De  verschillende  typen  bronnen,  volkstellingen, 
belastingkohieren en armenzorgregisters, kennen stuk voor stuk een eigen syste-
matiek, die vaak ook weer per gewest en plaats varieerde. Het ene register geeft 
veel  meer  informatie  over  de  aangeslagen  persoon  dan  het  andere.  Soms  ver-
schilde de nauwkeurigheid van de registratie zelfs binnen dezelfde telling, omdat 
de ene ambtenaar preciezer was dan de andere in het noteren van bijvoorbeeld 
leeftijd  of  de  namen  en  aantallen  van  inwonende  huisgenoten.  In  ieder  geval 
stond in de geselecteerde registers altijd een notering van de naam en het beroep 
van het hoofd van het huishouden. Dit heeft  tot gevolg dat de meeste registers 
veel meer mannen- dan vrouwennamen bevatten. Bij getrouwde stellen werd de 
man namelijk automatisch beschouwd als hoofd van het huishouden, behalve in 
gevallen waarin de man krankzinnig was geworden of zijn vrouw had verlaten en 
niet meer te traceren was.16 De registers geven dus alleen een beeld van de eco-
nomische activiteiten van vrouwelijke hoofden van huishoudens. Of en hoeveel 
echtgenotes en dochters werkten voor hun man of vader, hetzij in loondienst, het-
zij onbetaald, blijft vaak onduidelijk. Met behulp van bronnen als armenzorgre-
gisters en de incidentele volledige volkstelling, waarin ook getrouwde vrouwen en 
kinderen met beroep staan vermeld, kan soms toch enig zicht worden geboden op 
het werk van deze groepen.

Ondanks de hierboven genoemde voorbehouden bij de bevolkings- en belas-
tingregisters, vormen zij de meest geschikte bronnen om meer te weten te komen 
over de vroegmoderne arbeidsmarkt. Dit unieke archiefmateriaal geeft namelijk 
een redelijk betrouwbare momentopname van een groot deel van de beroepsbe-
volking in een bepaalde plaats.17 Omdat mijn onderzoek regionaal vergelijkend 
van  aard  is,  is  de  lokale  opzet  van  de  registraties  ook  een  voordeel,  al  bestaat 
er niet altijd evenveel uniformiteit in de gegevens. Bovendien is het gelukt voor 
elk van de onderzochte gebieden een aantal kohieren met beroepsvermelding te 
vinden op verschillende momenten in de vroegmoderne periode (zie tabel 4.1). 

15  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 151.

16  Zogenoemde ‘onbestorven weduwen’.

17  Ook aan het feit dat de tellingen momentopnamen zijn, kleven nadelen. Het doet bij-

voorbeeld geen recht aan de flexibiliteit van de vroegmoderne arbeidsmarkt, waarop men-

sen vaak tijdelijk werk hadden en nevenactiviteiten vervulden. Helaas is deze complexe 

realiteit op zich al bijna onmogelijk in een beschrijving te vangen en zijn de bronnen voor 

de vroegmoderne tijd bovendien zo schaars, dat we blij moeten zijn met iedere redelijk 

complete telling met beroepsvermeldingen die we kunnen vinden.
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Hierdoor is het voor de meeste plaatsen mogelijk eventuele veranderingen op de 
arbeidsmarkt door de tijd heen te achterhalen.

Tabel 4.1 Overzicht gebruikte kohieren

kohier vermeld aantal
% van totale  

bevolking
aantal met 

beroep
% van alle  

vermeldingen

Leiden Volkstelling 1581 alle hoofden van huishoudens 2.825 23,2 1.883 67

Leiden Klein Familiegeld 1674 hoofden van huishoudens ≤ 365 
gulden per jaar 2.696 4,3 2.696 92

Leiden Personele Omslag 1749 alle gezinshoofden 9.759 26,2 8.904 91

Den Bosch Biljettering 1742 alle hoofden van huishoudens 2.179 17,4 1.910 88

Den Bosch Blokboeken 1775 alle gezinshoofden 2.965 21,1 2.797 94

Den Bosch Armenzorg 1775 alle bedeelden 970 6,9 800 82

Tilburg Kapitale Schatting 1665 alle hoofden van huishoudens 1.809 25,8 1.615 89

Tilburg Volkstelling 1810 gehele bevolking 9.680 100 5.476 56

Zwolle Volkstelling 1712 alle hoofden van huishoudens 2.860 28,6 1.715 60

Zwolle Volkstelling 1742 alle hoofden van huishoudens 3.255 27,1 3.115 96

Zwolle Volkstelling 1812 alle hoofden van huishoudens 1.299 20,9 1.227 95

Bronnen: zie Bijlage 1. 

De beroepsindeling is, met enkele aanpassingen, gebaseerd op de Nederlandse 
beroepentelling uit 1889, en waar nodig aangepast voor de vroegmoderne peri-
ode. Veel Nederlandse sociaal-economische historici gebruiken deze classificatie 
voor de vroegmoderne arbeidsmarkt.18 De  indeling bestaat uit een kleine veer-
tig beroepsklassen, die op hun beurt weer deel uitmaken van vier sectoren (nij-
verheid,  landbouw,  economische  diensten,  maatschappelijke  diensten)  en  een 
restcategorie,  waarin  bijvoorbeeld  gepensioneerden  en  losse  arbeiders  vermeld 
staan. Zoals aan iedere categorisering die een reconstructie is van de werkelijk-
heid, kleven ook aan deze indeling nadelen. In de vroegmoderne economie was 
bijvoorbeeld het onderscheid tussen productie (nijverheid) en verkoop (economi-
sche diensten) niet altijd zo duidelijk als dat tegenwoordig vaak is. Ter illustratie: 
een schoenmaker maakte schoenen, die hij vervolgens verkocht (al dan niet met 
hulp van zijn vrouw) in zijn eigen winkel. Toch zijn schoenmakers opgenomen 
bij de sector nijverheid in de categorie ‘lederwarenindustrie’. Bijlage 1 geeft een 
overzicht van de indeling en een verantwoording van de gemaakte keuzes, wan-
neer ik wijzigingen heb aangebracht.19

18  Zie bijvoorbeeld Roessingh, ‘Beroep en bedrijf’, 258-259; Daelemans, ‘Leiden 1581’; 

Diederiks,  ‘Beroepsstructuur’, 65-66; Abels, Nieuw en ongezien; Van Wijngaarden, Zorg 

voor de kost,  met  name  265-275;  Van  der  Vlis,  Leven in armoede,  met  name  372-379; 

Schmidt, Overleven, met name 123 en 125. 

19  Zie verder Roessingh, ‘Beroep en bedrijf’, 183-184 en 258-259.
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Uiteraard dient de vraag zich aan of deze beroepsclassificatie ook geschikt is 
voor het kijken naar de arbeid van vrouwen en het maken van een genderanalyse 
van de arbeidsmarkt. Vaker dan mannen zullen vrouwen in het verleden onbe-
taalde arbeid hebben verricht. Dan doel ik niet alleen op huishoudelijke arbeid en 
de opvoeding van kinderen, die tegenwoordig evengoed meestal niet als  ‘werk’ 
gedefinieerd  worden. Ook de hulp die  (meestal  getrouwde)  vrouwen en kinde-
ren aan de kostwinner boden is moeilijk te achterhalen, omdat die meestal niet 
formeel was vastgelegd. Maar dit alles is eerder een bronnenprobleem dan een 
probleem van categorisering. Op het moment dat men voor een andere indeling 
kiest, is het probleem van de verborgen werkgelegenheid van getrouwde vrouwen 
of kinderen nog niet opgelost. Daarom vul ik de informatie uit de gebruikte bevol-
kings- en belastingregisters in dit hoofdstuk waar mogelijk aan met gegevens uit 
andere bronnen (zie paragraaf 4.3).

Textielarbeiders op de Leidse arbeidsmarkt
De spinster Bairgen Heynricxsdochter woonde in 1581, aan de vooravond van de 
grote bloei van de plaatselijke textielnijverheid, op de Sijtgracht in Leiden. Zij was 
de weduwe van Jan Lenartsz. Cruys met wie zij twee nog thuiswonende dochters 
had, Haesgen en Machtelt Cruys. Verder woonde bij haar een andere weduwe, 
Haesgen  Woutersdr,  met  haar  zoon  Jan  Symonsz.  Het  is  niet  bekend  of  deze 
Haesgen ook betaald werk verrichtte. Misschien woonden beide vrouwen samen 
om de lasten van huur en huishouding te delen, misschien ook betaalde de inwo-
nende vrouw een kleine vergoeding aan Bairgen als huur en eventueel kostgeld.20 
Arbeid, het aannemen van kostgangers en samenleven: het waren allemaal moge-
lijkheden voor verweduwde vrouwen om rond te komen na het overlijden van hun 
man. Bairgen Heynricxsdr is een van de 69 spinnende vrouwelijke hoofden van 
huishoudens die voorkomen in de Leidse volkstelling uit 1581. In deze volkstel-
ling staan waarschijnlijk alle hoofden van huishoudens op dat moment vermeld, 
van wie 1.907 mannen en 918 vrouwen. Van tweederde van hen, respectievelijk 
1.650  mannen  en  233  vrouwen,  was  een  beroep  bekend.  Een  veel  kleiner  deel 
van de vrouwelijke hoofden van huishoudens (25 procent) had dus een beroeps-
vermelding dan mannelijke hoofden (86 procent). Of dit een afspiegeling van de 
werkelijkheid is geweest, is moeilijk te zeggen: voor vrouwen werd huwelijkse sta-
tus vaak een belangrijker criterium gevonden dan hun beroepsidentiteit.21

20  ral, saii, inv. nr. 1289, fol. 131.

21  Zo  werd  voor  getrouwde  vrouwen  zelden  een  beroep  genoteerd,  zelfs  wanneer  uit 

andere bronnen blijkt dat zij  (betaald) werk verrichtten.  Internationale  literatuur bena-

drukt deze onzichtbaarheid van het werk van getrouwde vrouwen eveneens. Ogilvie, A 

bitter living, 140-141; Sharpe, Adapting to capitalism, 6-11.
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Figuur 4.1 laat zien hoe de verschillende sectoren van de economie waren opge-
bouwd uit mannelijke en vrouwelijke beroepsbeoefenaars, zoals die zijn vermeld 
in de volkstelling van  1581. Vrouwen waren  in alle  sectoren vertegenwoordigd, 
maar vormden overal een minderheid. Van alle hoofden van huishoudens met 
een beroepsvermelding was dan ook slechts twaalf procent vrouw. Met name in 
de nijverheid en economische diensten bestonden voor deze vrouwen mogelijkhe-
den om werk te vinden, maar voor mannen gold hetzelfde.

Figuur 4.1 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Leiden 1581

 

Van alle mannelijke hoofden van huishoudens met een beroep werkte ongeveer 
64 procent in de nijverheid.22 Het percentage vrouwelijke hoofden van huishou-
dens in de nijverheid was met bijna 53 weliswaar lager, maar ook voor hen was 
dit  veruit  de  belangrijkste  sector.  In  de  economische  diensten  werkte  circa  22 
procent van alle mannelijke hoofden,  tegenover 27,5 procent van alle  vrouwen. 
Weliswaar werkten, in vergelijking met mannen (7,5 procent), relatief meer vrou-
welijke hoofden van huishoudens (17,5 procent) in de maatschappelijke diensten, 
maar hun werk stond vaak zeer laag in aanzien. Het betrof meestal dienstbodes, 
huishoudsters of (gewezen) kloosterzusters. Bij de mannen ging het hier vaker 
om de vrije beroepen, de beroepen in dienst van de overheid en de universiteit. 
In de landbouw, ten slotte, werkten naar verhouding weer minder vrouwen dan 
mannen (respectievelijk 2,2 en 5,8 procent). Bij landbouw moeten we ons in deze 
stad overigens met name tuinlieden voorstellen, die een moestuin bewerkten, of 
boeren die net buiten de stad grond bebouwden.

Binnen  de  sector  nijverheid  bestonden  grote  verschillen  tussen  mannen  en 
vrouwen. Ruim 94 procent van de 121 vrouwelijke hoofden van huishoudens in 

22  Zie voor een overzicht naar sector Bijlage 1.
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deze sector vond werk in ofwel de kledingindustrie (24 vrouwen) ofwel in de textiel 
(90 vrouwen). Bij de mannen was deze opbouw veel gedifferentieerder: zij waren 
in bijna alle takken van nijverheid actief. De belangrijkste beroepsklasse was de 
textiel, waarbinnen bijna een derde van alle mannen in de nijverheid werkte. Maar 
ook in de beroepsgroepen bouwnijverheid, houtbewerking, leerbewerking en de 
productie van voedingsmiddelen was steeds ongeveer tien procent van alle man-
nen werkzaam. Daarnaast verschaften de sectoren kleding en metaalbewerking 
beide werk aan ongeveer zeven procent van alle mannen in de nijverheid. Voor 
de meeste van deze beroepsklassen gold dat zij binnen een gilde georganiseerd 
waren. Omdat gilden voor vrouwen doorgaans weinig toegankelijk waren, kan dit 
verklaren waarom mannelijke hoofden van huishoudens wel, en vrouwelijke hoof-
den niet of nauwelijks emplooi vonden in de meeste beroepsgroepen.

De Leidse wolweverij was in 1581 weliswaar niet meer georganiseerd binnen 
een gilde,23 maar toch werkten er nauwelijks vrouwen als wever of drapier. Ook 
binnen de textielnijverheid bestond namelijk aan het einde van de zestiende eeuw 
een grote arbeidsdeling naar sekse. Tabel 4.2 laat deze verdeling duidelijk zien.

Voor de mannelijke hoofden van huishoudens valt allereerst op dat het linnen-
weven nog zeer belangrijk was voordat de enorme groeispurt in de wolnijverheid 
plaatsvond in de jaren daarna. Maar de wollen stoffenindustrie bood ook man-
nen aan het einde van de zestiende eeuw toch al de meeste werkgelegenheid. Zij 
konden, in tegenstelling tot vrouwen, werk vinden in beroepen binnen alle stadia 
van het productieproces: als wolkammer, spinner, wever, drapier, reder of droog-
scheerder.

Voor de vrouwelijke hoofden van huishoudens lag de situatie compleet anders 
dan voor de mannen in de textiel. Vrouwen waren vooral actief als spinsters en 
soms  als  wolkamsters.  Een  enkele  vrouw  werkte  als  hekelaarster  of  kaardster. 
Het betrof dus vooral werkzaamheden in de ‘voorbereidende’ fase van de wollen 
stoffenproductie. Juist naar deze deelbewerkingen bestond een grote vraag, want 
voor het weven van één stuk waren verschillende kammers of kaarders en spin-
ners nodig. Slechts een handjevol vrouwen was wever, drapier of verver. Meestal 
waren dit weduwen, al werkten ook enkele ongetrouwde vrouwen in een beroep 
met een hogere status. De drapierster Maritgen Lourisdr stond bijvoorbeeld expli-
ciet te boek als ‘ongehouwede persoon’.24 Maar zij waren uitzonderingen: al met 
al bestond er in Leiden aan het einde van de zestiende eeuw een arbeidsverdeling 
naar sekse die past in het beeld van de gesegmenteerde arbeidsmarkt.25 Terwijl 
mannen ruim vertegenwoordigd waren in alle beroepen binnen de textielnijver-
heid, waren de mogelijkheden voor vrouwen in hoofdzaak beperkt tot werkzaam-

23  Al in 1561 was het Leidse wolweversgilde opgeheven. Database gilden iisg.

24  ral, saii, inv. nr. 1289, fol. 271v.

25  Zie bijvoorbeeld Kloek, Wie hij zij; Honeyman en Goodman, ‘Women’s work’.
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heden met een relatief lage status, zoals spinnen en wolkammen. Verderop zal 
blijken dat hierin wel het een en ander veranderde in de loop van de zeventiende 
eeuw.

Tabel 4.2 Hoofden van huishoudens in de textielnijverheid, Leiden 1581, 1674 en 1749

Leiden 1581 Leiden 1674 Leiden 1749

m (n = 342) v  (n = 90) m (n = 450) v (n = 40) m (n = 3230) v (n = 1176)

beroep

% van manne-
lijke hh in de 

textiel

% van vrouwe-
lijke hh in de 

textiel

% van manne-
lijke hh in de 

textiel

% van vrouwe-
lijke hh in de 

textiel

% van manne-
lijke hh in de 

textiel

% van vrouwe-
lijke hh in de 

textiel

wolpluizer 0 0 0 0 0 3,7

wolkammer 3,2 7,8 6,7 2,5 2,3 0,4

wolkaarder 1,8 1,1 0,2 0 4,9 0,1

wolspinner 1,5 76,7 1,3 0 23,9 68,3

woldrapier 8,2 2,2 23,8 35,0 2,8 0,6

wolreder 5,6 1,1 3,8 2,5 0,5 0,1

wolwever/-werker 15,8 0 20 7,5 40,0 0,5

linnenwever 37,7 1,1 0,7 0 0,1 0

voller 6,7 1,1 0 0 0,7 0

droogscheerder/
lakenbereider 6,4 0 8,7 2,5 10,5 0,1

stopper/nopper 0,3 0 0 0 0 0,3

verver 2,6 1,1 12,9 20,0 3,7 0,1

twijnder/dubbelaar 0,3 0 2,4 10,0 2,4 12,2

breier/kousenmaker 1,5 1,1 1,6 7,5 1,6 9,1

lintwerker 1,2 0 3,1 2,5 0,4 0,1

touw-/lijndraaier 2,9 0 0 0 0 0

overig 4,4 6,7 14,9 10,0 6,3 4,4

totaal 100 100 100 100 100 100

 

Over  de  zeventiende-eeuwse  Leidse  arbeidsmarkt  zijn  helaas  geen  representa-
tieve gegevens bewaard gebleven.26 Het kohier van het Klein Familiegeld uit 1674 
is weliswaar compleet, maar vermeldt slechts een zeer klein gedeelte van de totale 
Leidse bevolking. Het Klein Familiegeld was een nieuwe vorm van belasting, die 
de Staten van Holland wilden heffen over vermogens en inkomens van huishou-
dens. Alleen huishoudens die een inkomen van 365 gulden of meer per jaar bin-
nenbrachten, zouden worden belast. Uiteindelijk bracht men de belasting echter 

26  In 1622 werd het kohier van het Hoofdgeld opgemaakt, maar dit is verre van volledig 

bewaard gebleven en bovendien ontbreken de beroepsvermeldingen van vrouwen hierin 

grotendeels. Hierdoor is het niet bruikbaar voor dit onderzoek. Zie ook Schmidt, Overle-

ven, 122.
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nooit in de praktijk, omdat het besluit niet door de Statenvergadering kon worden 
geloodst.27 Wel zijn de kohieren ter voorbereiding op het heffen ervan bewaard 
gebleven. Hierin staat slechts ongeveer vier procent van de hele Leidse bevolking 
vermeld. In totaal gaat het om 2.708 personen, onder wie 2.361 mannen, 335 vrou-
wen, en 12 met een onbekend geslacht.28 Een vergelijking van de arbeidsdeling 
binnen de  textielnijverheid met de volkstelling van 1581  is  te zien  in  tabel 4.2. 
Het hoogtepunt van de  lakennijverheid was  in 1674 al een  jaar of  tien voorbij, 
maar de productie was nog altijd aanzienlijk. In het kohier van het Klein Familie-
geld komen nauwelijks spinners voor, alleen zes mannelijke spinners. De meeste 
spinners en spinsters vielen dus beneden de belastinggrens van het aangeslagen 
inkomen van minimaal 365 gulden per jaar. Alleen een aantal mannen kon dit 
jaarlijks bij elkaar spinnen. Waarschijnlijk waren dit de meer kapitaalkrachtige 
spinnersbazen die anderen voor zich lieten spinnen. Hierop kom ik nog uitge-
breid terug in het hoofdstuk over de organisatie van de productie.

Ondanks het ontbreken van spinsters is dit kohier van het Klein Familiegeld 
toch bruikbaar voor onderzoek naar vrouwenarbeid in de textielnijverheid. Het 
kohier  is  weliswaar  niet  representatief  voor  de  gehele  beroepsbevolking,  zeker 
niet omdat vrouwen verhoudingsgewijs vaker  in slecht betaalde sectoren werk-
ten dan mannen. Desondanks komen er relatief veel vrouwen in voor die in de 
textielsector werkten, namelijk twaalf procent van alle vrouwen die werden aan-
geslagen. Kennelijk wist een aantal vrouwen, van wie ongeveer de helft weduwe 
was,29 in deze bedrijfstak een inkomen van een gulden of meer per dag te ver-
werven door zelfstandig een beroep uit  te oefenen. Van alle reders en drapiers 
in het kohier was bijna elf procent vrouw; een veel hoger percentage dan de zes 
procent in 1581. Bovendien valt op dat de spreiding van vrouwen over de verschil-
lende beroepen in de textiel groter was dan in 1581, toen alle hoofden van huis-
houdens werden vermeld, en de kans in theorie groter zou zijn om meer vrouwen 
in verschillende beroepen  tegen  te komen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de 
spreiding van vrouwen over de gehele sector in de loop van de zeventiende eeuw 
was toegenomen. Met de enorme opbloei van de lakennijverheid die in die peri-
ode had plaatsgevonden in Leiden, waren kennelijk ook de beroepsmogelijkheden 
voor vrouwen in deze sector verruimd.30

27  Peltjes, Leidse lasten, 9.

28  Dit waren doorgaans ‘erven van’, dus erfgenamen – meestal kinderen – van een over-

leden man of soms vrouw die aan hen een winkeltje, gildenlidmaatschap of geldbedrag 

hadden nagelaten. Van deze ‘erven’ werd het geslacht niet genoteerd.

29  Schmidt, Overleven, 123.

30  Zie ook Van Nederveen Meerkerk, ‘Segmentation’, 202-203. Het volgende hoofdstuk 

zal meer aandacht besteden aan deze vrouwen, en de rol die zij speelden in de organisatie 

van de productie.
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Voor het midden van de achttiende eeuw bestaat er een zeer complete opgave 
van de beroepsbevolking van Leiden. Het betreft een belastingkohier voor de per-
sonele  omslag  uit  1749,  waarin  in  principe  ieder  Leids  gezinshoofd  werd  aan-
geslagen. In totaal bevat dit kohier 8.904 hoofden met een beroepsvermelding. 
6.780 van hen waren mannen en 2.124 vrouwen. In totaal stond ruim 26 procent 
van de totale bevolking van Leiden in dit register genoteerd. Het kohier dateert 
uit de periode waarin de textielnijverheid weliswaar in een grote crisis verkeerde, 
maar deze sector nog altijd aan meer dan veertig procent van alle hoofden van 
huishoudens werk verschafte. Een vergelijking  tussen de  registers  van  1581 en 
1749 levert een aantal opmerkelijke verschillen op. Allereerst was de totale bevol-
king van Leiden meer dan verdrievoudigd in deze periode, van ruim 12.000 naar 
ruim 37.000 inwoners.31 Terwijl het percentage vrouwen op de gehele bevolking 
ongeveer gelijk was gebleven (rond de 57 procent),32 steeg het aandeel van de vrou-
welijke hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding echter spectacu-
lair. In 1581 was van alle hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding 
slechts 12 procent vrouw, terwijl dit percentage was toegenomen tot bijna 24 pro-
cent in 1749.33

Figuur 4.2 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Leiden 1749

31  Op de top van de bloei was Leiden overigens nog veel groter. Rond 1660 telde de stad 

namelijk 70.000 inwoners. Diederiks, ‘Inleiding’, 10.

32  Noordam, ‘Gezins- en huishoudensstructuren’, 100.

33  Anders  gesteld:  van  alle  vrouwelijke  hoofden  had  in  1581  slechts  25  procent  een 

beroepsvermelding. In 1749 was daarentegen van bijna 83 procent van alle vrouwelijke 

hoofden een beroep bekend.
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Wat betreft de spreiding van mannen en vrouwen over de verschillende sec-
toren  van  de  economie,  waren  grote  verschuivingen  opgetreden  ten  opzichte 
van 1581. Het aandeel vrouwelijke hoofden van huishoudens dat in de nijverheid 
werkte was sterk gestegen, naar 67,5 procent. Hun aandeel  in de economische 
diensten  bleef  ongeveer  gelijk,  maar  dat  in  de  maatschappelijke  diensten  was 
sterk gedaald (van 17,5 naar 6,1 procent van alle vrouwelijke hoofden). Ook bij de 
mannen was het een en ander veranderd. Nog slechts twee procent van de man-
nelijke hoofden van huishoudens werkte in de land- en tuinbouw. Het percentage 
mannen in de economische diensten was gedaald van ruim 22 in 1581 naar onge-
veer twaalf in 1749. De maatschappelijke diensten en vooral de nijverheid waren 
voor  hen  daarentegen  sterk  in  belang  toegenomen.  Deze  verschuivingen  zijn 
eenvoudig te verklaren. De sector land- en tuinbouw had binnen Leiden weinig 
mogelijkheden om te expanderen in een periode waarin de groei van deze stad 
met name op industriële basis berustte en het te bebouwen areaal slonk door de 
toenemende bevolkingsdruk en de stadsuitbreidingen. In absolute zin bleef het 
aantal werkzame mannen en vrouwen in deze sector dan ook vrijwel gelijk. Met 
de stadsontwikkeling kwamen daarentegen wel de ambtenarij en het overheids-
apparaat tot bloei. In een periode van bijna 170 jaar waren er in de maatschappe-
lijke dienstverlening met name veel mannen bijgekomen. Ook de ontwikkeling 
van de universiteit, die in Leiden in 1575 was opgericht, leidde tot meer mannen 
in deze sector. De toename van de sector nijverheid kwam vooral op het conto van 
de groei die de wolnijverheid had doorgemaakt. Ook al was de stad al ver over de 
grote bloeiperiode heen, de textielnijverheid was in Leiden in 1749 nog altijd zeer 
dominant. Alle andere  takken van nijverheid hadden sinds  1581  relatief gezien 
sterk aan betekenis ingeboet (zie figuur 4.3).

Ook binnen de textielnijverheid vonden opvallende veranderingen plaats tus-
sen 1581 en 1749 (vergelijk tabel 4.2 op pag. 111, kolommen 2, 3, 6 en 7). Terwijl 
aan het einde van de zestiende eeuw nog bijna 14 procent van alle mannen in de 
textiel drapier of reder was, en dus op zijn minst nauw betrokken bij de leiding of 
organisatie van het productieproces, was dit percentage in 1749 nog geen 3,5. Het 
percentage mannen dat als wolwever vermeld stond, was in 1749 verdubbeld. Dit 
duidt op een aanzienlijke concentratie van kapitaal en macht binnen de wolnij-
verheid: er waren verhoudingsgewijs steeds minder grote zelfstandige producen-
ten/kooplieden en meer wevers die – vaak in loondienst – werkten voor grotere 
kooplieden.34 Iets anders wat blijkt uit de kohierenvergelijking is een ontwikke-
ling die reeds in het vorige hoofdstuk werd geschetst, namelijk het totale verval 
van de linnenweverij in de stad Leiden. In 1749 waren er nog slechts vier linnen-
wevers onder alle hoofden van huishoudens. Verder valt op dat het droogscheren 
en lakenbereiden in belang was toegenomen.

34  Zie ook Posthumus, De geschiedenis, 501-526.
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Figuur 4.3 Mannen in verschillende nijverheidstakken in Leiden, 1581 (boven) en 1749 (onder)

Maar misschien wel het meest opmerkelijk is de enorme toename van het aantal 
mannelijke spinners onder de hoofden van huishoudens. In 1581 sponnen slechts 
vijf mannelijke hoofden van huishoudens: nog geen twee procent van alle man-
nen in de textiel. Halverwege de achttiende eeuw was dit aandeel opgelopen tot 
ruim een kwart van alle mannelijke hoofden van huishoudens die in de textiel 
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werkten. Er waren bijna evenveel mannen (771) als vrouwen (815) die stonden ver-
meld als spinner. Onder vrouwen was het spinnen nog steeds veruit de belang-
rijkste bezigheid  in de  textiel, maar het  aandeel  was wel  gedaald  van bijna  77 
procent in 1581 naar ruim 68 procent in 1749. Veel meer vrouwen vonden werk 
als breister (ruim 9 procent) of als dubbelaarster van garen (ruim 12 procent).

Door de eeuwen heen bestond er een sterk gesegmenteerde arbeidsmarkt in 
Leiden, maar het  lijkt erop dat  tijdens de bloeiperiode van de wolnijverheid de 
arbeidsmogelijkheden voor vrouwen toenamen. Zo suggereert het kohier van het 
Klein Familiegeld dat in 1674 relatief meer vrouwelijke hoofden van huishoudens 
in textielberoepen met een hogere status en beloning werkten dan in 1581. Deze 
vrouwen waren bovendien lang niet allemaal weduwe die het bedrijf van hun man 
voortzetten. Driekwart eeuw later stond de textielnijverheid er allang niet meer 
zo florissant voor als in de zeventiende eeuw. Desondanks bleek uit de vergelij-
king tussen de registers van 1581 en 1749 dat zowel het aandeel van vrouwelijke 
hoofden  van  huishoudens  op  de  arbeidsmarkt  als  de  spreiding  van  deze  vrou-
wen over de gehele  linie van de  textielproductie waren toegenomen. Er bestaat 
dus een verband tussen de conjunctuur, arbeidsparticipatie van vrouwen en de 
mate van segmentatie  in de textielsector. Dit blijkt  tevens uit aanwijzingen dat 
de mogelijkheden voor vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn 
afgenomen. Het verdere verval van de textielnijverheid had grote gevolgen voor de 
gehele beroepsbevolking, maar voor vrouwen gold dit sterker dan voor mannen. 
Terwijl in 1749 nog 28,3 procent van alle hoofden van huishoudens in de textiel 
vrouw was geweest, bedroeg dit percentage in 1808 nog maar 21,7.35 Ook de status 
en diversiteit van de beroepen waarin vrouwen werkten, was aan het begin van 
de negentiende eeuw verder afgenomen. Gegevens over het spinnen illustreren 
dit. Meer dan tachtig procent van alle vrouwen in de textiel was spinster in 1808, 
terwijl het aandeel van de mannelijke spinners weer was afgenomen ten opzichte 
van 1749, al spon nog bijna achttien procent van alle mannen in de sector.36

Textielarbeiders op de arbeidsmarkt in Den Bosch
Jenneke de Rooij woonde in 1742 in het blok Orteneijndt, een van de toenmalige 
wijken van de stad Den Bosch. Zij huurde woonruimte van Mathijs Faasse, een 
schipper die tegelijkertijd een winkel in ijzerwaren bezat. In dit huurhuis woonde 
Jenneke samen met haar kind. Zij is in zekere zin bijzonder, omdat ze de enige 
vrouwelijke spinner is die vermeld staat in het register ter voorbereiding op de bil-
jettering van 1742.37 Voor de biljettering werden alle hoofden van huishoudens in 
Den Bosch en hun beroep genoteerd en op een biljet gezet. Een loting moest ver-

35  nhda, Volkstelling Leiden 1749; Diederiks, ‘Beroepsstructuur’, 51.

36  Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 96.

37  gaht, Oud Archief, inv. nr. 3312.
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volgens uitmaken bij welke van deze burgers de bij de stad ingekwartierde solda-
ten voor een periode in de kost moesten worden genomen.38 Van de opgave voor 
de biljettering zijn voor dit jaar registers bewaard gebleven. Naast Jenneke ston-
den er slechts vijf andere spinners in de boeken. Zij waren allen man en stonden 
bovendien specifiek vermeld als wolspinner. Drie van deze vijf mannen woonden 
in een huis dat zij zelf bezaten: zij kenden dus een zekere mate van welvaart.

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, was de textielnijverheid in Den 
Bosch in de achttiende eeuw sterk in verval geraakt. Helaas zijn er voor deze stad 
alleen uit die eeuw bronnen bewaard gebleven met betrekking tot de beroepsbe-
volking. De registers voor de biljettering uit 1742 vormen de vroegste bruikbare 
bron.

Figuur 4.4 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Den Bosch 1742

In  deze  bron  wordt  ruim  achttien  procent  van  de  totale  bevolking  vermeld, 
namelijk  2.294  personen  (1.606  mannen  en  572  vrouwen).  Van  116  personen 
is onbekend welk geslacht zij hebben – 69 van hen staan simpelweg als ‘armen’ 
aangeduid. Ook hoofden van huishoudens zonder beroep  staan er dus  in geno-
teerd, zodat waarschijnlijk is dat het niet alleen om een bepaald welgesteld deel 
van de burgerij gaat, maar om het geheel. In figuur 4.4 zijn overigens de perso-
nen van onbekend geslacht niet meegerekend.39 De opbouw van de arbeidsmarkt 

38  Prak, Republikeinse veelheid, 69.

39  Ik heb hen niet in de uiteindelijke analyse betrokken, omdat zij noch iets zeggen over 

de beroepsstructuur (zij waren meestal zonder beroep), noch over de arbeidsdeling naar 

sekse.
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in Den Bosch laat een geheel ander patroon zien dan die in Leiden. In de Bra-
bantse stad was de dienstensector verreweg de belangrijkste. Meer dan 60 pro-
cent van de hoofden van huishoudens met een beroep werkte in de economische 
of maatschappelijke dienstverlening. Ruim 55 procent van alle werkende vrouwen 
was te vinden in de economische diensten, met name in de warenhandel. Van 
deze 158 vrouwen verkocht overigens bijna een derde deel ‘textiele’ handelswaar, 
zoals garens, katoen of linnen.

Ondanks het belang van de dienstensector werkte ongeveer 35 procent van de 
hoofden van huishoudens in de nijverheid. Voor vrouwen was deze sector min-
der van belang dan voor mannen. Dit zou kunnen samenhangen met het rela-
tief kleine aandeel van de textielnijverheid (nog geen 18 procent) in de sector als 
geheel. Van alle  takken van nijverheid  is de textiel namelijk ook in Den Bosch 
voor vrouwen het belangrijkst. Wel lijkt het erop dat de mogelijkheden binnen de 
nijverheid voor vrouwen in Den Bosch gedifferentieerder waren dan in een tex-
tielstad als Leiden (figuur 4.5).

Figuur 4.5 Vrouwelijke hoofden van huishoudens in de nijverheid in Den Bosch, 1742 (n = 111)

Binnen de textiel in Den Bosch was er in 1742 daarentegen weinig diversiteit in 
beroepen, vooral voor de vrouwen die in deze sector werkten (zie tabel 4.3).
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Tabel 4.3 Hoofden van huishoudens in de textielnijverheid, Den Bosch 1742 en 1775

 Den Bosch 1742 Den Bosch 1775

 m (n = 75) v (n = 44) m (n = 192) v (n = 255)

beroep

% van  
mannelijke hh  

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh  

in de textiel

% van  
mannelijke hh  

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh  

in de textiel

wolkammer 0 0 0,5 0 

wolspinner 6,7 0 18,2 1,2

spinner 0 2,3 1,6 11,4

wolwever/-werker 1,3 0 0 0 

linnenwever 14,7 0 5,2 0 

droogscheerder/
lakenbereider 1,3 0 4,7 0 

verver 4,0 2,3 8,3 0,4

twijnder/dubbelaar 6,7 2,3 11,5 0 

breier/kousenmaker 2,7 4,6 10,4 16,1

lintwerker 50,7 18,2 28,7 0 

touw-/lijndraaier 0 0 0,5 0 

kantwerkers 0 70,5 0,5 70,6

overig 12,0 0   9,9 0,4

totaal 100 100 100 100

 

Wel  was  er  wederom  een  duidelijke  arbeidsdeling  naar  sekse.  Kantwerksters 
waren zonder uitzondering vrouw,  alleen mannen weefden. Er waren  tien  lin-
nenwevers in de stad en er was slechts één meester lakenwever, die samen met 
zijn knecht wollen stoffen produceerde. Zowel voor mannen als vrouwen was het 
lintwerken in deze stad van enig belang, maar dit was een beroep dat niet hoog in 
aanzien stond. Zoals gezegd waren er maar weinig spinners.

Binnen  het  spinnen  is  een  sekseverdeling  op  basis  van  grondstof  waar  te 
nemen. Alle vijf mannelijke spinners waren wolspinners, bij de enige vrouwelijke 
spinner, de reeds genoemde Jenneke de Rooij, stond dit niet expliciet vermeld, en 
waarschijnlijk spon zij dus vlas. Haar werk was ongetwijfeld niet voldoende om 
alle  tien  linnenwevers  in Den Bosch van garen  te voorzien. Zij zullen daarom 
gebruik hebben gemaakt van de spinarbeid van – hun eigen? – getrouwde vrou-
wen en kinderen binnen de stad. Hierover zijn echter geen gegevens teruggevon-
den. Daarnaast was er de mogelijkheid gesponnen garens te kopen in een van de 
vele garenwinkels in de stad, die op hun beurt waarschijnlijk weer inkochten van 
spinners uit de Meierij.40 De vele kantwerksters in Den Bosch die linnen garens 

40  Van Bel, ‘De linnenhandel’, 22.
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nodig hadden voor het vervaardigen van kant, kochten waarschijnlijk ook in deze 
winkels.

Voor 1775 is er weer een mooie bron die een doorsnede geeft van de Bossche 
beroepsbevolking. Het betreft de blokboeken, waarin per blok (wijk) werd geregi-
streerd of, en zo ja hoeveel, armenzorg inwoners ontvingen. Bijna 35 procent van 
de totale bevolking staat in deze blokboeken vermeld. Het kan hier daarom niet 
alleen om hoofden van huishoudens gaan in de strikte definitie van het woord. 
Deze  huishoudens  zouden  dan  gemiddeld  2,9  leden  tellen  en  dit  is  onwaar-
schijnlijk  weinig  voor  het  einde  van  de  achttiende  eeuw.41  Waarschijnlijk  gaat 
het hier daarom om hoofden van gezinnen.  Ik wil hier niet  te diep  ingaan op 
de demografische structuur van de stad Den Bosch, maar voor de vergelijkbaar-
heid met bijvoorbeeld de telling uit 1742 is het van belang om te weten dat het in 
de blokboeken om meer dan de hoofden van huishoudens ging. In de bron zijn 
de verschillende geregistreerde personen wel als ‘hoofdbewoner’ of ‘bijbewoner’ 
aangemerkt. Waarschijnlijk  is dit het  verschil  tussen de hoofden van huishou-
dens en de hoofden van gezinnen. Voor de vergelijkbaarheid met het kohier van 
1742 gaan we ook hier uit van de hoofden van huishoudens, dus de ‘hoofdbewo-
ners’. Waar relevant zal ik echter ook ingaan op (verschillen met) de arbeid van 
gezinshoofden.

In 1775 zag de arbeidsmarkt van Den Bosch er anders uit dan in 1742. Er had 
zich  sinds  de  diepe  crisis  van  1740  een  snelle  economische  ontwikkeling  vol-
trokken, die zou voortduren tot aan het einde van de achttiende eeuw.42 Daarbij 
was  de  totale  bevolking  van  de  stad  in  deze  dertig  jaar  gegroeid  van  ongeveer 
12.500 naar ruim 14.000 inwoners.43 Vooral de nijverheid beleefde een opmer-
kelijke groei: van alle hoofden van huishoudens met een beroep werkte in 1742 
35 procent, en in 1775 ruim 45 procent in deze sector. Een vergelijking van beide 
kohieren laat zien dat de ontwikkeling van de nijverheidssector met name werd 
veroorzaakt door de groei van de textielnijverheid. Het aantal mannelijke hoofden 
van huishoudens in de textielproductie was in absoluut én in relatief opzicht sterk 
toegenomen: van vijf naar negen procent. Maar vooral de vrouwenarbeid in deze 

41  Prak, ‘Arme und reiche Handwerker’, 249, heeft het wel over hoofden van huishou-

dens. Dit lijkt mij onterecht, omdat het genoemde gemiddelde van 2,87 zeer laag is voor 

deze periode. Ter vergelijking: in 1808 telde het gemiddelde huishouden in Den Bosch 4,9 

leden. Zie: gaht, Oud Archief, inv. nrs. 5349-5350. Wel had toen ongeveer twintig procent 

van alle huishoudens een inwonende dienstbode of huisknecht. Maar een lager gemid-

delde dan 3,6 leden per huishouden ben ik voor de achttiende eeuw niet tegengekomen in 

de literatuur.

42  Kappelhof, ‘Laverend’, 76.

43  Vos e.a., ‘’s-Hertogenbosch’, 421; Voor 1775 houd ik de bevolkingsaantallen aan zoals 

deze op basis van de blokboeken bekend zijn. Database blokboeken ’s-Hertogenbosch.
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sector had een spectaculaire groei doorgemaakt. Van alle hoofden van huishou-
dens met een beroep was in 1742 twintig procent vrouw, en in 1775 was dit per-
centage 25. Van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens had ruim 32 procent 
in 1742 geen beroep. In 1775 was de arbeidsparticipatie onder vrouwelijke hoofd-
bewoners zodanig toegenomen, dat slechts een tiende deel van hen geen arbeid 
verrichtte.44 Bijna 36 procent van al deze vrouwelijke hoofdbewoners werkte in de 
textiel, terwijl dit dertig jaar eerder slechts elf procent was geweest. Wanneer alle 
geregistreerde vrouwen in beschouwing worden genomen, werkte zelfs ruim 42 
procent in de textielnijverheid.

Figuur 4.6 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Den Bosch 1775

Uit armenzorggegevens blijkt bovendien dat enkele honderden vrouwen die zelf 
geen gezinshoofd waren in de textiel werkten.45 Dit laat nog de mogelijkheid open 
dat vele andere getrouwde vrouwen, die niet bedeeld werden, ook werk vonden in 
deze sector. Het lijkt er op dat veranderingen in de stedelijke conjunctuur grote 
gevolgen hadden voor fluctuaties in participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Met name de opbloei van de textielnijverheid bood mogelijkheden op werk, al kan 
niet worden uitgesloten dat dit in de daarop volgende jaren leidde tot een zekere 
mate van proletarisering van de bevolking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven 
dat in 1775 nog twintig procent van de bevolking bedeling ontving, terwijl dit per-
centage in 1789 al was gestegen tot dertig.46

44  Voor alle geregistreerde vrouwen lag dit percentage iets hoger, namelijk 18,5 procent, 

maar ook dan blijft de stijging van de arbeidsparticipatie opmerkelijk.

45  gaht, Oud Archief, inv. nr. 6816.

46  Prak, ‘Een verbazende menigte’, 80.
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Tabel 4.3 op pag. 119 geeft zicht op de arbeidsdeling naar sekse onder hoofden 
van huishoudens binnen de Bossche textielnijverheid in 1775 (kolommen 4 en 5). 
Voor vrouwen was kantwerken, evenals in 1742, de belangrijkste beroepsmoge-
lijkheid binnen deze sector. Maar inmiddels waren ook het spinnen en het breien 
in belang toegenomen. Alle vrouwelijke lintwerkers waren daarentegen verdwe-
nen. Een aantal zaken springt onmiddellijk in het oog. Ten eerste leidde de groei 
van de textielsector weliswaar tot een toename van het aantal spinners, maar niet 
tot een vermeerdering van het aantal wevers. In 1775 waren er slechts negen aan-
wezig in de stad, die allen linnen weefden.47 Ten tweede waren zowel de aantallen 
mannelijke als vrouwelijke spinners in absolute én relatieve zin sterk toegenomen 
sinds 1742. In totaal waren er 68 spinnende hoofden van huishoudens, van wie er 
39 expliciet als ‘wolspinner’ vermeld staan.48 Deze wolspinners waren bijna alle-
maal man, slechts drie vrouwelijke hoofden van huishoudens sponnen wol. Aan-
gezien er in deze periode geen wolwevers meer in Den Bosch aanwezig waren, is 
het waarschijnlijk dat de wollen garens bestemd waren voor de in de stad opge-
bloeide brei-industrie.

De aanwezigheid van de overige spinners, bijna allemaal vrouw, die voor het 
grootste deel linnen garens zullen hebben gesponnen, hangt vermoedelijk samen 
met het verdwijnen van de garenwinkels in de stad. In 1775 was er namelijk nog 
slechts één garenwinkel in de stad, terwijl er in 1742 vele waren geweest. Aange-
zien de linnenweverij stabiel was gebleven, stond deze ontwikkeling vermoede-
lijk in verband met veranderingen in de kantnijverheid. Deze tak van nijverheid 
bereikte zijn top rond 1775. Daarna nam de vraag naar kant snel af door verande-
ringen in de mode.49 Met de groei van het kantwerken had zich ook een verande-
ring in organisatie binnen deze sector voorgedaan. Inmiddels was er een aantal 
grote koopmannen en -vrouwen in kant ten tonele verschenen, voor wie de kant-
werksters  in  loondienst werkten. Zij kochten hun materialen niet meer zelf  in 
bij de garenwinkels, maar kregen de linnen garens van hun opdrachtgevers, die 
waarschijnlijk ook weer spinsters voor zich in loondienst hadden.50

In de armenzorgregisters van 1775 staan alle bedeelden van Den Bosch uit dat 
jaar: in totaal 970 personen, van wie ongeveer twee derde deel vrouw was. Van 
deze bedeelden had ongeveer twintig procent geen beroep. Van de bedeelden met 
een beroep werkte meer dan 55 procent in de textiel. Opvallend is dat twee derde 
van alle mannelijke en vrouwelijke spinners (zowel hoofd- als bijbewoners) wel 
in de blokboeken voorkwam, maar niet in de armenzorgregisters. Kennelijk wist 

47  gaht, Gilden, inv. nr. 303.

48  Als we de registratie van de gezinshoofden meetellen, waren er zelfs 121 spinners, 

waaronder 51 wolspinners, van wie er zes vrouw waren.

49  Panhuysen, Maatwerk, 202.

50  gaht, Oud Archief, inv. nr. 702, 19-10-1791.
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het overgrote deel van hen rond te komen van zijn of haar loon uit spinarbeid. 
Toch  waren  spinsters  nog  altijd  slechter  af  dan  de  kantwerksters  en  breisters. 
Slechts een vijfde deel van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens in de kant-
nijverheid werd bedeeld, en dertig procent van de breisters ontving armenzorg. 
Deze  beroepen  verdienden  kennelijk  beter  en  het  is  daarom  ook  niet  verwon-
derlijk dat er veel meer vrouwelijke kantwerkers en breiers waren dan spinners 
zolang de gunstige conjunctuur en de grote vraag naar deze arbeidsters dit moge-
lijk maakten.51

Over de arbeidsmarkt in Den Bosch zijn weliswaar voor een betrekkelijk korte 
periode gegevens te vinden, maar het gaat juist om een periode waarin grote ver-
anderingen in de stedelijke economie plaatsvonden: de tweede helft van de acht-
tiende eeuw. Sinds ruim anderhalve eeuw was er weer sprake van een groei van 
de Bossche economie, niet in de laatste plaats door het toegenomen belang van de 
textielnijverheid. Deze groei was niet gelegen in de weverij, maar in de opkomst 
van andere textielproducten. De veranderingen in de conjunctuur hadden gevol-
gen voor de structuur van de gehele arbeidsmarkt, omdat een steeds groter deel 
van de bevolking werk vond in de nijverheid. Voor de arbeidsparticipatie van vrou-
wen  waren  deze  ontwikkelingen  eigenlijk  nog  belangrijker  dan  voor  mannen. 
Desondanks leidde de toegenomen werkgelegenheid niet tot meer spreiding van 
vrouwen  over  de  verschillende  beroepsgroepen  binnen  de  textielnijverheid.  Er 
bleef een scherpe arbeidsdeling naar sekse bestaan, waarbij vrouwen met name 
kantwerkten, breiden en vlas sponnen – bezigheden met een lage status. Man-
nen waren daarentegen actief in veel meer textielberoepen, zowel met een hoge 
als een lagere status, zoals het breien en spinnen. Wel waren er relatief minder 
mannelijke breiers en wanneer mannen sponnen, verwerkten zij in tegenstelling 
tot vrouwen hoofdzakelijk de grondstof wol. Wolspinnen betaalde relatief goed, 
want het was een duurdere en meer bewerkelijke grondstof dan het vlas dat door 
vrouwen gesponnen werd.52

De conjunctuur was dus  in hoge mate bepalend voor een kwantitatieve  toe-
name van vrouwen in de textiel, maar er bleven grote kwalitatieve verschillen, die 
samenhingen met de status en beloning van het beroep. Allicht was de segmen-
tatie van de arbeidsmarkt niet volledig, maar vrouwen vinden we, evenals in Lei-
den, nauwelijks in beroepen met een hoge status, beloning en organisatiegraad. 
Mannen die in minder aanzienlijke textielberoepen werkten, waren over het alge-
meen iets beter af dan vrouwen in deze beroepen, hoewel textielarbeiders over-
vertegenwoordigd waren onder de mannelijke bedeelden.53

51  Vergelijk gaht, Oud Archief, inv. nrs. 3328-3338 en gaht, Oud Archief, inv. nr. 6816.

52  Zie ook: Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 167.

53  gaht, Oud Archief Den Bosch, inv. nr. 6816.
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Textielarbeiders op de Tilburgse arbeidsmarkt
Halverwege de zeventiende eeuw stond het dorp Tilburg aan de vooravond van 
een  grote  bloeiperiode  van  zijn  textielnijverheid.  In  de  gehele  Republiek  was 
bekend dat Tilburgse lakens relatief goedkoop konden worden geproduceerd, en 
steeds meer handelaren uit Hollandse steden lieten om die reden daar hun wol 
spinnen en weven. In 1665 werden er lijsten van de bevolking opgemaakt voor de 
kapitale schatting. Alle inwoners van Tilburg die 2.000 gulden of meer bezaten 
zouden worden aangeslagen. Gelukkig voor de historicus die geïnteresseerd  is 
in de minder fortuinlijken besloot het dorpsbestuur ook de namen en de beroe-
pen te noteren van alle hoofden van huishoudens die niet voor de kapitale schat-
ting in aanmerking kwamen. Deze registratie levert een mooie bron op voor een 
reconstructie van de arbeidsmarkt in 1665.54 Figuur 4.7 geeft een overzicht van 
de beroepsverdeling per sector.

Figuur 4.7 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Tilburg 1665

Ondanks de opkomst van de textielnijverheid was Tilburg in 1665 nog een over-
wegend agrarische samenleving. Meer dan de helft van alle hoofden van huishou-
dens werkte als boer of landarbeider. De nijverheidssector was dankzij de textiel 
al wel enigszins ontwikkeld, maar de dienstensector was daarentegen van gering 
belang. De meeste mensen zullen hun voedsel, als zij dit niet zelf verbouwden, 

54  rhct, Dorpsbestuur, inv. nrs. 379 en 380-I. Van een klein gedeelte van deze hoofden 

van huishoudens was de aanslag niet te koppelen aan hun beroepsvermelding. Het gaat 

om ongeveer de helft van de groep waarin arbeiders (losse arbeiders, maar ook textiel- en 

landarbeiders) genoteerd werden. Maar omdat de beroepsverdeling weinig gedifferenti-

eerd was, was het goed mogelijk de beschikbare gegevens te extrapoleren.
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rechtstreeks  bij  de  boer  hebben  gekocht  en  een  omvangrijke  detailhandel  was 
daarom niet nodig. Ook was er, naast de enkele apotheker en arts die in het dorp 
woonden,  weinig  behoefte  aan  maatschappelijke  dienstverlening.  In  tegenstel-
ling  tot  veel  steden  waren  de  ambtenarij  en  overheidsfuncties  nog  nauwelijks 
ontwikkeld. Andere diensten, zoals kerkelijke, ontbraken eveneens grotendeels. 
Er was slechts één pastoor op een totaal van ongeveer 7.000 inwoners55 en voor-
lopig voldeed dit kennelijk.

Slechts  13,8  procent  van  de  geregistreerde  beroepsbevolking  was  vrouw.  De 
beroepsmogelijkheden voor vrouwen verschilden opvallend met die van mannen. 
Van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens werkte nog geen vijfde deel in de 
landbouw. Meestal waren zij weduwen die de boerderij die ze samen met hun 
man  hadden  opgebouwd,  alleen  of  met  behulp  van  hun  kinderen  voortzetten. 
Vrouwelijke landarbeiders waren er nauwelijks. Daarentegen was de nijverheid, 
en  in  het  bijzonder  de  textielproductie,  van  groter  belang  voor  de  vrouwelijke 
hoofden van huishoudens dan voor de mannen. Bijna 65 procent van alle vrou-
wen met een beroepsvermelding vond hierin werk, en dan hoofdzakelijk spinnen 
(zie tabel 4.4).

Tabel 4.4 Hoofden van huishoudens in de textielnijverheid, Tilburg 1665 en 1810

 Tilburg 1665 Tilburg 1810

 m (n = 285) v (n = 139) m (n = 830) v (n = 447)

beroep

% van  
mannelijke hh  

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh  

in de textiel

% van  
mannelijke hh  

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh  

in de textiel

wolpluizer 0 0 0,2 4,5

wolkammer 0 0 4,1 0,2

wolspinner 13,7 5,0 27,5 93,1

spinner 5,3 89,9 0 0

wolwever/-werker 45,6 2,2 47,1 1,6

linnenwever 29,5 0,7 0 0

droogscheerder/ 
lakenbereider 4,2 0 13,1 0

voller 0,7 0 0 0

verver 0,4 0,7 2,8 0

lakenfabrikant 0 0 1,6 0

breier/kousenmaker 0 1,5 0 0,5

overig 0,7 0 3,6 0,2

totaal 100 100 100 100

 

55  Schatting op basis van: Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 37.
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Er was in 1665 nauwelijks sprake van beroepsdifferentiatie in de Tilburgse tex-
tielsector. Driekwart van alle mannelijke hoofden van huishoudens in de sector 
weefde, ongeveer zestig procent van hen was wolwever en veertig procent was lin-
nenwever. Een aanzienlijk gedeelte van de mannen spon: zij vormden een kleine 
dertig procent van alle spinners. Mannen sponnen bijna allemaal wol. Er waren 
voor hen buiten weven en spinnen weinig alternatieven binnen de textielnijver-
heid. De Hollandse opdrachtgevers zorgden voor een opbloei van het weven en het 
spinnen in de heerlijkheid van Tilburg. Het afwerken van de lakens vond vervol-
gens hoofdzakelijk in de steden in Holland zelf plaats.56 Er was daarom slechts een 
klein aantal droogscheerders, ververs en vollers werkzaam in het dorp, die voorna-
melijk voor de lokale markt gewerkt zullen hebben. Naast de weinig ontwikkelde 
beroepsdifferentiatie bestond er  in de Tilburgse  textielnijverheid ook een sterke 
arbeidsdeling naar sekse. Bijna alle vrouwen sponnen, er waren nauwelijks vrou-
welijke wevers, afgezien van een enkele weduwe. Tenzij dit expliciet gemeld werd 
(slechts zes vrouwen werden aangeduid als ‘wolspinster’), is niet precies duidelijk 
of de vrouwen wol of vlas sponnen. Omdat er een grote behoefte aan linnen garens 
bestond, is het aannemelijk dat een groot deel van hen vlas spon.

Ruim anderhalve eeuw later, in 1810, had zich een volledige transformatie van 
de Tilburgse arbeidsmarkt voltrokken. De economische activiteit in het dorp was 
toen vooral gericht op de nijverheid; bijna zeventig procent van alle hoofden van 
huishoudens met een beroep werkte in deze sector. In de eerste plaats was deze 
groei natuurlijk  te danken aan de opbloei van de  textielnijverheid, waarbinnen 
maar liefst de helft van alle hoofden werkzaam was. Maar ook andere takken van 
nijverheid, zoals de bouwnijverheid, de productie van voedingsmiddelen en de 
kleermakerij, hadden zich sterk ontwikkeld.

De  landbouw, die halverwege de zeventiende eeuw nog zeer belangrijk was, 
was zowel  in absolute als relatieve zin sterk afgenomen. In 1665 waren van de 
ongeveer 7.000 Tilburgers er nog meer dan 800 boer of landarbeider, terwijl in 
1810 nog maar 360 van de bijna 9.700 inwoners een van deze beroepen uitoe-
fenden. Zo had zich  in Tilburg steeds meer een arbeidsmarkt ontwikkeld met 
stedelijke karakteristieken. Dit is ook goed te zien aan de opkomst van de dien-
stensector.  Economische  diensten,  vooral  in  de  sfeer  van  handel,  waren  veel 
belangrijker dan anderhalve eeuw  tevoren.  In de maatschappelijke dienstverle-
ning groeide het aantal functies in dienst van de heerlijkheid en de kerk. Ook het 
aantal vrije beroepen nam toe. Voor vrouwen waren de beroepsmogelijkheden in 
deze sectoren evenwel veel minder toegenomen dan voor mannen. Alleen in de 
warenhandel speelden zij een rol van enig belang.57

56  Zie ook: Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’.

57  Zie Bijlage 1 voor een verdeling naar sector.
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Figuur 4.8 Hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding, Tilburg 1810

Binnen de textielnijverheid valt een spreiding over meer beroepen waar te nemen 
vergeleken  met  1665  (tabel  4.4  op  pag.  125).  Droogscheren  en  verven,  eindbe-
werkingen van het laken die in de zeventiende eeuw nauwelijks binnen Tilburg 
plaatsvonden, werd nu door 58 mannelijke hoofden van huishoudens beoefend. 
Dit  hangt  samen  met  de  ontwikkeling  naar  een  steeds  meer  lokaal  georgani-
seerde textielnijverheid in Tilburg. De afhankelijkheid van Hollandse kooplieden 
en fabrikeurs was al in de achttiende eeuw afgenomen, zodat er rond 1800 tal van 
Tilburgse fabrikeurs waren.58 Zij hadden het gehele productieproces in handen, 
en niet langer werd alleen het weven en spinnen in Tilburg uitgevoerd, maar ook 
de andere stadia in het proces van grondstof tot laken. Alhoewel met de explosieve 
groei van de wolnijverheid het aantal wolwevers in absolute zin was toegenomen 
sinds 1665, was dit percentage relatief gezien ongeveer gelijk gebleven: ongeveer 
vijftig procent van alle mannen in de textiel weefde. Nog altijd waren er slechts 
zeven vrouwelijke wevers, wederom allemaal weduwe.

Tegelijkertijd werkten er naar verhouding nog meer mannen dan in 1665 als 
spinner (35 procent van alle spinners was man). Wat dit betreft was er, evenals 
in Leiden, wel een vervaging van de scherpe grenzen binnen de arbeidsdeling 
naar sekse. Dit hing niet zozeer samen met de toename van vrouwen in andere 
textielberoepen, waardoor een vraag naar spinners moest worden ondervangen 
door mannen. Van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens  in de  textiel was 
het percentage spinners met 93 procent immers ongeveer gelijk gebleven. Waar-
schijnlijker is, dat de vraag naar spinarbeid in Tilburg zo groot was, dat ook man-
nen  hiervoor  werden  gerekruteerd.  Minder  dan  in  andere  plaatsen  hadden  zij 

58  Van Gorp, Tilburg, 71.
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hier alternatieve mogelijkheden. De landbouwsector was niet gegroeid, en ook de 
dienstensector was nog relatief weinig ontwikkeld.

Net als in de andere hier onderzochte plaatsen was er in Tilburg, zowel in 1665 
als in 1810, sprake van een sterke segmentatie op de arbeidsmarkt. De specifieke 
regionale arbeidsdeling tussen Holland en Tilburg leidde in dit dorp tot minder 
mogelijkheden in de textiel voor mannen in de zeventiende eeuw. Dit kan ertoe 
hebben bijgedragen dat relatief veel mannen als wolspinner werkten. Maar ook 
hier gold weer dat mannen wol sponnen, terwijl vrouwen wol, maar vooral ook 
vlas sponnen. De groei van de wolnijverheid in Tilburg en de afnemende afhan-
kelijkheid van Holland zorgde vooral voor mogelijkheden voor sommige mannen. 
Zij konden als lakenfabrikant, droogscheerder, of verver aan de slag. Voor vrou-
wen bestonden deze mogelijkheden niet. Het gros van de mannen werd echter 
ook loonafhankelijk: ofwel als wever ofwel als wolspinner. De opkomst van meer 
kapitalistische verhoudingen was uiteraard niet voordelig voor alle mannen. Maar 
ondanks de proletarisering van het weven, bleef het nog steeds ontoegankelijk 
voor vrouwen. Met het dalen van het aanzien van een beroep als weven, wisten 
mannen dus nog altijd de uitsluiting van vrouwen te handhaven. Relatief gezien 
behield weven zo een exclusievere status dan een beroep als spinnen.59

Textielarbeiders op de Zwolse arbeidsmarkt
Over de ontwikkeling van de Zwolse economie in de vroegmoderne tijd is weinig 
bekend. Waarschijnlijk kende de stad een bescheiden economische groei in het 
grootste deel van de zeventiende eeuw, met een grotere bloei vanaf 1675. Deze 
bloei  werd  veroorzaakt  door  een  sterke  toename  van  de  scheepvaart.  De  groei 
van deze sector stimuleerde de opkomst van tal van nijverheidsactiviteiten, zoals 
scheepsbouw, zeilmakerijen en touwslagerijen. In het vorige hoofdstuk werd al 
beschreven dat ook de textielnijverheid, en dan met name de linnennijverheid, 
een opbloei beleefde, die zijn piek had rond 1725. De eens bloeiende lakennijver-
heid daarentegen was al aan het einde van de zeventiende eeuw nog maar van 
weinig betekenis.60 Ongeveer tot 1750 bleef de Zwolse economie groeien, maar 
in  de  tweede  helft  van  de  achttiende  eeuw  zette  een  stagnatie  en  zelfs  daling 
in. De belangrijke linnennijverheid bijvoorbeeld, kreeg steeds meer concurrentie 
vanuit het buitenland.61 De slechte economische omstandigheden leidden ertoe 
dat rond 1800 het inwonersaantal van de stad met ongeveer een derde deel was 
afgenomen, van ongeveer 12.000 rond 1750 naar 8.000 in 1800. Een telling van 
de gehele bevolking in 1812 lijkt uit te wijzen dat de daling zich had doorgezet, 

59  Van Nederveen Meerkerk, ‘Segmentation’, 215.

60  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 41-42; Slicher van Bath, Een samenleving, 200.

61  Slicher van Bath, Een samenleving, 200.
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want hierin zijn nog slechts 6.221 personen opgenomen (inclusief alle kinderen 
en kostgangers in de stad).62

Voor  de  zeventiende  eeuw  zijn  geen  arbeidsmarktgegevens  van  de  gehele 
Zwolse bevolking beschikbaar. Wel bestaat er een uitvoerig onderzoek van Hilde 
van Wijngaarden over de arbeid van de bedeelden in de stad in de periode 1650-
1700. Uiteraard zijn deze gegevens niet representatief voor de gehele bevolking. 
Zo was het aantal bedeelden in de textielnijverheid oververtegenwoordigd, omdat 
de beroepen in deze sector nu eenmaal slecht verdienden en deze mensen eerder 
in armenzorg vervielen. Dit gold vooral voor vrouwen. Een zeer groot deel van 
de vrouwelijke bedeelden stond dan ook als ‘spinner’ te boek in de armenzorgre-
gisters. In de handel daarentegen, waarin waarschijnlijk meer dan tien procent 
van alle vrouwelijke hoofden van huishoudens werkzaam was, lag het percentage 
bedeelden weer veel lager. Kennelijk leverde het bezit van een eigen winkeltje met 
handelswaar voor relatief veel vrouwen een redelijk bestaan op, waardoor zij zon-
der armenzorg konden overleven.63

 Het achttiende-eeuwse bronnenmateriaal biedt daarentegen wel de mogelijk-
heid de ontwikkelingen op de Zwolse arbeidsmarkt redelijk goed te reconstrue-
ren. De volkstellingen van 1712, 1742 en 1812 leveren een dwarsdoorsnede op van 
de Zwolse arbeidsmarkt in de ‘lange achttiende eeuw’. Het kohier van 1712 geeft 
een overzicht van namen van alle huiseigenaren en huurders in Zwolle, en het 
was  waarschijnlijk  bedoeld  voor  het  innen  van  belastingen.  Hoewel  de  telling 
niet volledig is, is het de oudste telling in de stad waarin ook beroepen vermeld 
werden.64 De registratie van 1742 is waarschijnlijk opgemaakt ten behoeve van 
de personele quotisatie in dat jaar. Alle gezinshoofden en hun beroepen werden 
hierin  vermeld. Voor de  volkstelling  van  1812 geldt hetzelfde. Een  vergelijking 
van deze drie bronnen levert het volgende beeld op. De nijverheid was gedurende 
de gehele achttiende eeuw de belangrijkste economische sector in de stad. Onge-
veer de helft van de beroepsbevolking werkte in deze sector. Aan het begin van de 
negentiende eeuw was dit percentage weliswaar enigszins gedaald, maar Zwolle 
bleef een typische nijverheidsstad.65 Opvallend is dat in 1712 nog een vrij groot 
gedeelte van de stedelijke beroepsbevolking in de agrarische sector werkte. Met 
name bij de mannen was dit het geval: ruim negen procent van hen was boer, boe-

62  Vergelijk  Van  Heuven-Bruggeman,  ‘Een  rekest’,  74  en  hco,  Stadsarchief,  inv.  nrs. 

420-425.

63  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 155, 166-171.

64  Ibidem, 154.

65  Het percentage van de gehele beroepsbevolking dat  in de nijverheid werkte daalde 

licht van 50,5% in 1712 via 48,9% in 1742 naar 44,8 in 1812. Vergelijk: Van Wijngaarden, 

Zorg voor de kost, 155; hco, Stadsarchief, inv. nrs. 426-429 en hco, Stadsarchief, inv. nrs. 

420-425.
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renarbeider en met name koeienmelker.66 Gedurende de achttiende eeuw liep dit 
aandeel gestaag terug, naar ruim drie procent in 1812. Ook het percentage wer-
kenden in de maatschappelijke diensten daalde, terwijl het aandeel in de econo-
mische diensten juist fors toenam: van 15 procent in 1712, via 16,5 procent in 1742 
naar 23 procent in 1812.67

Het aandeel van vrouwelijke hoofden van huishoudens in de tellingen fluctu-
eerde nogal door de tijd heen. In 1712 was dit ongeveer 27 procent, maar van een 
groot aantal mannen en vrouwen is het beroep in deze telling niet opgenomen. 
Van de personen mét beroepsvermelding was nog geen 15 procent vrouw. Het is 
dus gevaarlijk op basis hiervan al te stellige conclusies te trekken. Voor de latere 
volkstellingen is dit wel mogelijk. In 1742 was het vrouwelijke aandeel onder de 
geregistreerde beroepsbevolking 24,6 procent en  in 1812 nog slechts 20,2 pro-
cent. Het lijkt er dus op dat in een periode van economische teruggang minder 
vrouwen aan het werk waren. Dit hing ongetwijfeld  samen met het  afnemend 
belang van de textielsector  in de stad tussen 1742 en 1812. In 1742 werkte nog 
18 procent van alle hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding in de 
textiel, terwijl dit aandeel in 1812 nog maar 13 procent was. Wel steeg het aandeel 
van de vrouwen  in de  textielnijverheid  ten opzichte van de mannen behoorlijk 
(zie figuur 4.9): 26,4 procent in 1712, 53 procent in 1742 en ruim 60 procent in 
1812. Hoewel het aandeel  van vrouwen met een beroep  terugliep, werd de  tex-
tielnijverheid voor deze overgebleven vrouwen steeds belangrijker gedurende de 
achttiende en vroege negentiende eeuw. De spreiding van vrouwen over sectoren 
en beroepen werd geringer, en de segmentatie van de arbeidsmarkt sterker, naar-
mate het economisch slechter ging.

Figuur 4.9 Verhouding mannen en vrouwen in de textielsector, Zwolle 1712, 1742 en 1812

66  hco, Stadsarchief, inv. nr. 4337. Zie ook: Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 269.

67  Voor een volledig overzicht per sector, zie Bijlage 1.
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Wanneer  we  de  beroepsstructuur  binnen  de  textielnijverheid  onder  de  loep 
nemen, valt een aantal zaken op.

Tabel 4.5 Hoofden van huishoudens in de textielnijverheid, Zwolle, 1712, 1742 en 1812

 Zwolle 1712 Zwolle 1742 Zwolle 1812

 m (n = 234) v  (n = 84) m (n = 260) v (n = 300) m (n = 64) v (n = 100)

beroep

% van  
mannelijke hh 

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh 

in de textiel

% van  
mannelijke hh 

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh 

in de textiel

% van  
mannelijke hh 

in de textiel

% van  
vrouwelijke hh 

in de textiel

wolkammer 0,9  0 4,6 0 9,4 0 

wolspinner 3,8 0 3,1 0   3,1 0 

spinner 0,9 84,5 2,3 57,0 6,3 45,0

wolreder 4,3 1,2 0 0 1,6 0 

wolwever/-werker 1,3  0 0 0 0 0 

linnenwever 70,9 3,6 63,1 4,3 20,3 0 

droogscheerder/ 
lakenbereider 0,9  0 1,5 0,3 0 0 

verver 2,6 1,2 4,2 0,7 26,6 0 

lintwerker 0  0 0,4 0 1,6 0 

breier/kousenmaker 0 1,2 5,0 18,0 7,8 51,0

kantwerker 0 1,2 0,8 14,3 1,6 2,0

touw-/lijndraaier 7,7 1,2 6,5 0 7,8 2,0

overig 6,8 6,0 8,5 5,3 14,1 0 

totaal 100 100 100 100 100 100

 

Terwijl in 1742 het aandeel van de mannelijke beroepsbevolking in de textiel was 
gedaald van bijna 30 naar een kleine 23 procent, was het aandeel van de vrouwen 
in deze sector juist enigszins toegenomen. De terugloop van het aantal linnen-
wevers is zeker debet aan deze verschillen. Desondanks namen de absolute aan-
tallen spinners toe. Er kwamen zowel meer mannelijke als vrouwelijke spinners, 
waarbij  moet  worden  opgemerkt  dat  alleen  mannen  als  ‘wolspinners’  te  boek 
stonden. In verhouding tot de rest van de textielberoepen daalde het aandeel van 
de spinners, vooral bij de vrouwen, echter sterk. Dit hing samen met de opkomst 
van het breien van mutsen en het kantwerken. Vooral vrouwen konden in deze 
nieuwe beroepen terecht. In 1812 was het kantwerken, evenals in andere streken 
in het land, alweer helemaal weggevaagd.68 Breien bleef daarentegen van relatief 
groot belang, en in 1812 waren er daarom bijna evenveel breisters als spinsters 
in de stad aanwezig. Zwolle stond aan het begin van de negentiende eeuw vooral 

68  Panhuysen, Maatwerk, 202.
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bekend om zijn productie van wollen mutsen, waarvan er jaarlijks ongeveer 1700 
gebreid werden binnen de stad.69

De casus Zwolle laat zien dat in een stad waarin de textiel, zeker in de tweede 
helft van de achttiende eeuw, slechts een kleine rol speelde, toch ook een sterke 
segmentatie van de arbeidsmarkt bestond, zowel binnen de textielsector als daar-
buiten. Bovendien is duidelijk geworden dat ontwikkelingen in de textielnijver-
heid een grote invloed hadden op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Binnen de 
sector hield dit in dat hun relatieve aandeel zeer groot werd, omdat vrouwen nu 
eenmaal vooral in de textiel terechtkonden. Een korte opleving van de conjunc-
tuur, met het ontstaan van nieuwe niches zoals de mutsen- of kantproductie kon 
mogelijkheden bieden voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Sommige vrouwen kon-
den  bovendien  terecht  in  de  zich  ontwikkelende  economische  dienstverlening 
(zie Bijlage 1). Maar het algemene beeld is toch dat het verval van de textielnij-
verheid ertoe leidde dat de participatie van vrouwen op de Zwolse arbeidsmarkt 
afnam.

4.3 Vraag en aanbod van spinners vergeleken

In de eerste plaats bevatten de kohieren gegevens over het minimale aanbod van 
spinners op de plaatselijke arbeidsmarkt van de onderzochte gebieden in een aan-
tal peiljaren. Het gaat hier in de meeste gevallen om minimale aantallen, omdat in 
de meeste tellingen geen informatie is opgenomen over de arbeid van getrouwde 
vrouwen, kinderen en eventuele kostgangers. Daarom heb ik geprobeerd zoveel 
mogelijk andere informatie te vinden om hier meer over te kunnen zeggen. Met 
name voor de textielgebieden Leiden en Tilburg bestaan er bronnen die het moge-
lijk maken om de arbeid van getrouwde vrouwen en kinderen in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin te behandelen.

Spinarbeid van getrouwde vrouwen en kinderen
De Leidse volkstelling van 1581 geeft zoals gezegd in hoofdzaak de beroepen van 
de hoofden van huishoudens weer. Er stonden 69 vrouwelijke hoofden als spin-
ster te boek en van slechts vijf mannelijke hoofden van huishoudens is bekend dat 
zij sponnen. Daarnaast staan echter nog 66 niet-hoofden van huishoudens (64 
vrouwen en 2 mannen) geregistreerd als spinner. Hoe het ook zij, man of vrouw, 
deze 140 geregistreerde spinners zullen niet geheel in de benodigde vraag naar 
garen hebben kunnen voorzien, gezien de berekeningen uit het vorige hoofdstuk 
(zie tabel 3.7 op pagina 93). Het is dus zeer waarschijnlijk dat getrouwde vrouwen 

69  Jansen, De industriële ontwikkeling, 311.
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en inwonende kinderen, van wie zelden tot nooit een beroep in de volkstelling 
werd genoteerd,70 hebben gesponnen.

Helaas is niet bekend hoeveel spinners er precies waren tijdens de bloeiperiode 
van de Leidse textiel. Dat de behoefte aan spinners zeer groot was, is wel geble-
ken uit het vorige hoofdstuk, en de hoofden van huishoudens die in de registers 
vermeld staan, kunnen hier onmogelijk aan hebben voldaan. Naast de import zul-
len getrouwde vrouwen en kinderen dus mede hebben voorzien in deze lacune. 
Uit enkele bronnen blijkt inderdaad dat in de zeventiende eeuw ook inwonende 
alleenstaande en getrouwde vrouwen, hebben gesponnen. Van ten minste elf pro-
cent van alle spinsters die in de periode 1625 tot 1699 veroordeeld werden wegens 
een  misdrijf,  is  vermeld  dat  zij  gehuwd  waren  op  het  moment  van  het  plegen 
van hun delict.71 Omdat de burgerlijke staat in deze bron niet consequent geno-
teerd werd, is dit een absoluut minimum. Bovendien gaat het hier slechts om een 
beperkt  (namelijk:  crimineel)  en  dus  zeker  niet  representatief  gedeelte  van  de 
bevolking. Het is waarschijnlijk dat een veel groter deel van de getrouwde vrou-
wen die spinarbeid verrichtten niet in aanraking met justitie kwam.

Ook  uit  een  andere  bron,  de  ‘Questyboucken’  van  de  Leidse  lakennering, 
blijkt  regelmatig  dat  getrouwde  vrouwen  in  de  zeventiende  eeuw  in  de  textiel 
werkten.  In  deze  Questyboucken  werden  arbeidsconflicten  tussen  werkgevers, 
(onder)aannemers en arbeiders voor de gouverneurs van de  lakenhal gebracht. 
Zeer vaak duiken ook getrouwde vrouwen op in de verslagen van deze conflicten. 
Zij blijken niet alleen te hebben gesponnen, maar ook betrokken te zijn geweest 
bij het aannemen van arbeiders en de handel in textielproducten.72 Een kwanti-
tatieve indicatie van de aantallen spinnende getrouwde vrouwen is op basis van 
deze bronnen helaas niet te geven, maar omdat zij zo regelmatig voorkomen, valt 
aan te nemen dat getrouwde vrouwen alom vertegenwoordigd waren in de textiel-
productie.

Aanwijzingen over de grote schaal waarop niet-hoofden van huishouden spon-
nen, bieden ook de Leidse bronnen over kinderarbeid. Al aan het begin van de 
zeventiende eeuw, toen de textielnijverheid in belang was toegenomen, werden 
weeskinderen van het Leidse Heilige Geest Weeshuis op grote schaal uitbesteed 
om voor een paar  stuivers per week  te gaan spinnen bij  een  textielbaas.  In de 
periode 1607-1623 registreerde men ruim negenhonderd weeskinderen die vanaf 
zeer  jonge  leeftijd  in dienst gingen bij een baas. Van bijna een kwart van hen 

70  In de registratie staan slechts drie getrouwde spinsters. Van twee van hen had de man 

geen beroep, van de derde was de man afwezig. ral, saii, inv. nr. 1289, fol. nrs. 178, 228v, 

271v. 

71  Van den Heuvel, ‘De criminele vonnisboeken’, 166-314.

72  ral, Hallen, inv. nrs. 216-221. Bijv: 16-05-1641; 28-08-1642; 20-03-1643; 15-09-1645; 

13-04-1646; 23-09-1666; 21-04-1667; 30-06-1667; 8-01-1671; 02-02-1679; 19-02-1704.
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is bekend dat zij gingen (leren) spinnen.73 Het ging hier om zowel  jongens als 
meisjes. Wel blijkt dat de meisjes doorgaans langer bleven spinnen, terwijl veel 
jongens vanaf de leeftijd van twaalf à veertien jaar vaak een opleiding tot wever of 
droogscheerder konden volgen.74

Naast de weeskinderen die werden besteed, was het ook gebruikelijk dat kin-
deren die geen wees waren bij textielproducenten in de leer gingen. De gouver-
neurs van de lakennijverheid hebben een uitgebreide administratie bijgehouden 
van de kinderen die in de leer werden genomen bij meesters die binnen de laken-
nering werkzaam waren, de zogenoemde ‘Leerjonghensboucken’. Zowel jongens 
als meisjes werden bij lakenwerkers, wevers en meesterspinners in de leer aan-
genomen.75 Op het moment dat een kind bij een baas werd aangenomen, moest 
voor de gouverneurs van de  lakenhal een contract worden opgesteld waarin de 
aanname en leerperiode werden vastgelegd. Bij het opstellen van dit contract was 
een familielid aanwezig, meestal de vader of moeder van het kind of soms een 
broer of een oom.

De  leerjongensboeken bevatten  informatie over de namen van kinderen die 
werden aangenomen, hun baas en de voorwaarden waaronder zij bij hem (of haar: 
een aantal bazen was vrouwelijk) kwamen werken. In totaal bevatten de boeken 
over de periode van bijna zestig jaar 8.498 namen. Hieruit heb ik een steekproef 
genomen voor de jaren 1638-1641 en voor de jaren 1650-1656, waarin respectieve-
lijk 855 en 1.197 kinderen werden geregistreerd, dus samen ruim 2.050. Het gaat 
hier om zowel jongens (circa 81,5 procent) als meisjes (circa 18,5 procent). Gemid-
deld werden alleen al aan meesters binnen de lakennering driehonderd kinderen 
per jaar verhuurd.

Uit de steekproef blijkt dat ongeveer zeventig procent van alle verhuurde kin-
deren werd aangenomen om te spinnen. Op basis daarvan kan gesteld worden 
dat in de periode december 1638 tot november 1697 bijna zesduizend kinderen 
voor een periode van ten minste twee of drie jaar in de lakennijverheid aan het 
spinnen waren. Waarschijnlijk sponnen zij zelfs langer dan deze periode, want de 
hun aangeleerde vaardigheid zal vervolgens thuis of elders zijn benut. Deze bere-
kening berust bovendien alleen nog maar op de bewaard gebleven registraties van 

73  Zie: ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845 en 3847. In de periode 1607-1623 werden 

ongeveer 250 weeskinderen uitbesteed om voor een aantal jaren te spinnen bij een baas. 

Het gaat hier slechts om weeskinderen, en later zal blijken dat ook andere kinderen in de 

leer gingen. Dit zijn dus minimale aantallen, die nog dienen te worden aangevuld met de 

spinnende getrouwde vrouwen en overige kinderen, waarvan helaas weinig gegevens zijn 

terug te vinden.

74  Zie ook Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 46-50.

75  ral, Hallen, inv. nrs. 127a-127j, voor de periode 1638-1656 en inv. nrs. 127k-127q [klad-

registers] voor de periode 1656-1697.
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verhuurde  kinderen.  Daarnaast  waren  er  ongetwijfeld  spinnende  kinderen  die 
buiten de administratie bleven. De eigen kinderen van bazen zullen bijvoorbeeld 
ook vaak voor hun ouders hebben gewerkt, maar werden in dat geval niet in de 
boeken opgenomen. Bovendien is het waarschijnlijk dat ook in andere neringen, 
zoals de saai-, baai- en greinnering sprake was van kinderarbeid, maar voor zover 
bekend is hiervan geen administratie overgebleven. De duizenden kinderen die 
alleen al in de lakennering werkzaam waren, zullen een aanzienlijke productie 
hebben opgeleverd en daarmee voor een deel hebben voorzien in de grote vraag 
naar spinarbeid in tijden van hoogconjunctuur.

Tabel 4.6  Aangenomen leerkinderen per jaar in de lakennijverheid, 1639-1697

periode aantal

1639-1643 2.068

1644-1648 2.063

1649-1653 1.178

1654-1658 1.278

1659-1663 792

1664-1668 486

1669-1673 382

1674-1678 125

1679-1683 46

1684-1688 27

1689-1693 22

1694-1697 31

Bron: Posthumus, De geschiedenis, 600.

Het systeem van  leerjongens en  -meisjes bood ondernemers  in de  lakennijver-
heid in perioden van gunstige economische omstandigheden een flexibele bron 
van  goedkope  spinarbeid.  Wat  het  betekende  als  de  conjunctuur  minder  voor-
spoedig was, zoals na  1660 het geval was, blijkt uit  tabel 4.6.  In deze periode 
werden de mogelijkheden voor kinderen om te gaan werken aanmerkelijk minder 
groot, omdat hun arbeid binnen de nering niet gegarandeerd en dus flexibel was. 
Leermeesters waren immers niet verplicht om kinderen aan te nemen, en als het 
slechter ging, wogen de kosten van hun arbeid wellicht niet meer tegen de baten 
op. Aan het einde van de zeventiende eeuw lijkt het systeem van aanname van 
kinderen in de lakennering zelfs vrijwel te zijn verdwenen.76

76  Er zijn overigens aanwijzingen dat kinderen bleven worden uitbesteed, maar dat zij 

niet langer werden geregistreerd. ral, Hallen, inv. nr. 221, 05-09-1767. Het zal echter niet 

langer om duizenden kinderen zijn gegaan, gezien de staat van de textielnijverheid en het 

teloorgaan van de (noodzaak tot) registratie.
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De neergaande conjunctuur had dus een effect op de werkgelegenheid voor 
kinderen in de Leidse lakennijverheid. Het is waarschijnlijk dat het betaalde werk 
van (getrouwde) vrouwen en kinderen als eerste onder druk kwam te staan als 
gevolg van de slechte economische omstandigheden. Deze ontwikkeling zou op 
het eerste gezicht kunnen samenhangen met de  relatief vroege opkomst  in de 
Republiek van het gezinsmodel waarin de vrouw met name een grote rol in het 
bestieren van het huishouden vervulde, en de man die (loon)arbeid buitenshuis 
verrichtte.77 Dit opkomende ideaal van de mannelijke kostwinner en de vrouw die 
onbetaalde arbeid verrichtte in het huishouden zou volgens sommige historici tot 
gevolg hebben gehad dat in de achttiende eeuw steeds minder getrouwde vrou-
wen in de Republiek werkten. Voor spinsters in Leiden, die in de onderste lagen 
van de samenleving moesten zien te overleven, is dit echter maar zeer de vraag. 
Uit de criminele vonnisboeken komt voor de achttiende eeuw zelfs een hoger per-
centage getrouwde spinsters naar voren (bijna 23 procent) dan in de zeventiende 
eeuw. Anna Maria la Rose, een 44-jarige spinster die oorspronkelijk afkomstig 
was uit Wallonië, was zelfs met meer dan één man getrouwd. Zij werd in 1733 
dan ook veroordeeld voor polygamie, waarvoor zij een zeer zware straf kreeg. Het 
stijgende percentage van criminele getrouwde spinsters zou natuurlijk kunnen 
duiden op niet zozeer een toename, maar eerder een verarming van deze cate-
gorie. Opvallend genoeg echter,  is  juist  in de zeventiende eeuw het percentage 
delicten van economische aard onder spinsters veel groter (63 procent) dan in de 
daarop volgende eeuw (36 procent). Het lijkt erop dat in de achttiende eeuw de 
opsporing effectiever en de bestraffing van zedenmisdrijven (overspel, prostitu-
tie) strenger was geworden.78 Dit zal het aandeel van getrouwde spinsters hebben 
beïnvloed.79

Ook voor Den Bosch zijn er aanwijzingen dat niet-hoofden van huishoudens 
werkten.  Ongeveer  de  helft  van  alle  bedeelden  (123  mannen  en  365  vrouwen) 
komt in 1775 niet als gezinshoofd in de blokboeken voor.80 Ruim de helft van hen 
werkte in de textiel, en onder de vrouwen was dit aandeel zelfs tweederde. Onder 
hen waren ook tien mannelijke en achttien vrouwelijke spinners. Een deel van 
hen was getrouwde vrouw, een ander deel woonde nog in bij ouders of als kost-

77  Pott-Buter, Facts and fairy tales, 46-48.

78  Zie bijvoorbeeld ook Van der Heijden, Huwelijk, 270-272.

79  Het percentage veroordeelde gevallen van spinsters in de prostitutie – mogelijk ook 

een uiting van verarming – nam toe van 5% in de zeventiende eeuw naar 14% in de acht-

tiende eeuw, maar de veroordeelde prostituees waren zelden gehuwd. Beschuldiging van 

overspel was daarentegen de meest voorkomende overtreding onder gehuwde spinsters in 

de achttiende eeuw. Minstens 77% van alle gevallen van overspel onder spinsters in deze 

eeuw betrof gehuwde vrouwen. Van den Heuvel, ‘De criminele vonnisboeken’, 314-439. 

80  gaht, Oud Archief, inv. nr. 6816.
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ganger bij anderen. Natuurlijk vertellen de armenzorgregisters slechts iets over 
een klein gedeelte van de Bossche bevolking. Desondanks blijkt dat, evenals in 
Leiden, getrouwde vrouwen en andere niet-hoofden van huishoudens volop deel-
namen aan het arbeidsproces, in elk geval als het om arme gezinnen ging.

De Tilburgse volkstelling uit 1810 biedt meer aanknopingspunten voor kwan-
tificering  van  de  arbeid  van  niet-hoofden  van  huishoudens.  Deze  telling  ver-
meldt namelijk niet  alleen de namen,  leeftijden en beroepen van hoofden van 
huishoudens, maar ook van alle andere leden van het gezin. Zo krijgen we zicht 
op de gehele arbeidsmarkt,  inclusief getrouwde vrouwen en kinderen. Van alle 
getrouwde vrouwen stond bij maar  liefst veertig procent een beroep genoteerd. 
Het overgrote deel van hen (ruim 94 procent) spon. Het feit dat deze vrouwen een 
eigen beroepsvermelding kregen, duidt erop dat de autoriteiten hen als zelfstan-
dige economische actoren beschouwden, en niet per definitie als ondersteunend 
in het beroep van hun echtgenoot. Nadere analyse wijst ook uit dat de mannen 
van deze spinsters ook lang niet altijd in de textiel werkzaam waren: een kwart 
van alle spinsters had een man die een geheel ander beroep uitoefende. Waar-
schijnlijk werkten deze vrouwen dus voor eigen loon bij een baas. De vrouwen 
van wie de echtgenoot wel in de textiel werkte, zullen ook niet allemaal in zijn 
opdracht gesponnen hebben.81

Tabel 4.7 Arbeid van kinderen jonger dan 18 jaar met een beroepsvermelding, Tilburg 1810

jongens % meisjes %

spinnen 324 71,7 476 87,8

weven 55 12,2 2 0,4

textiel overig 4 0,9 6 1,1

nijverheid overig 29 6,4 10 1,9

landbouw 20 4,4 4 0,7

dienstbode 16 3,5 44 8,1

overig 4 0,9 0 -

totaal 452 100 542 100

 

Ook de arbeid van kinderen werd voor het grootste deel aangewend in de textiel-
nijverheid. Van alle jongens jonger dan achttien jaar oefende ruim 25 procent een 
beroep uit, bij de meisjes lag dit percentage zelfs nog iets hoger, namelijk 28 (zie 
tabel 4.7). Veruit het grootste deel van deze kinderen werkte in de textielnijver-
heid. Bijna alle meisjes werkten als spinster, maar ook ongeveer driekwart van 
de jongens spon. Verder stonden 55 jongens als wever bekend (circa 13 procent), 
terwijl  slechts 2 meisjes weefden. De arbeidsdeling  tussen  jongens en meisjes 

81  rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277. Zie verder hoofdstuk 6.
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was dus evenals bij de kinderen in de Leidse textielnijverheid bijna volledig voor 
wat betreft het weven, maar minder sterk bij het spinnen. Leeftijd en het stadium 
in de levenscyclus waarin men verkeerde waren dus ook van betekenis voor de 
arbeidsdeling naar sekse in de textielsector.

Wat voor Leiden zeer aannemelijk is, staat voor Tilburg dus vast: een zeer groot 
deel van de niet-hoofden voorzag in de vraag naar garens. Ruim een kwart van 
alle Tilburgse niet-hoofden van huishoudens, dus getrouwde vrouwen, thuiswo-
nende  kinderen,  en  overige  inwonende  personen,  had  spinnen  als  beroepsver-
melding. Het was dan ook verreweg de belangrijkste bezigheid van deze groepen: 
slechts zeventien procent  voerde een ander beroep uit. De  rest  verrichtte geen 
betaalde  arbeid  (zie  figuur  4.10).  Met  name  voor  getrouwde  vrouwen  met  een 
beroep – zoals gezegd ruim 94 procent van hen – was het spinnen belangrijk. 
Voor  inwonende  ongetrouwde  vrouwen  bestond  er  de  mogelijkheid  als  dienst-
bode te werken en jongens en mannen hadden uiteraard nog meer alternatieven 
op de arbeidsmarkt. Zo speelde in de segmentatie van de arbeidsmarkt ook de 
huwelijkse status van vrouwen een belangrijke rol.

Figuur 4.10 Beroepsaanduiding van alle niet-hoofden van huishouden in Tilburg, 1810

Het grote aandeel van spinners onder deze groep betekende in absolute aantallen 
dat meer dan 1.800 personen die geen hoofd van een huishouden waren, spon-
nen in Tilburg. Als we de spinnende hoofden van huishoudens hierbij optellen, 
komen we op een totaal aantal (hoofdzakelijk wol)spinners uit van ruim 2.450. In 
de volgende subparagraaf, waarin vraag en aanbod van spinners worden vergele-
ken, zal blijken in hoeverre dit inderdaad volstond om in de vraag naar arbeids-
krachten  te  voorzien.  Ook  zullen  we kijken  in  hoeverre  de  volledige  Tilburgse 
gegevens toepasbaar zijn op de andere onderzochte gebieden.
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Vraag en aanbod van spinners
Als wij de maximale vraag naar spinarbeid, zoals die in hoofdstuk 3 werd bere-
kend,  vergelijken  met  het  minimale  aanbod  van  spinnende  hoofden  van  huis-
houdens, kan aan de hand van het verschil worden gezien of het  realistisch  is 
dat het overige arbeidsaanbod van getrouwde vrouwen en kinderen uit dezelfde 
plaats afkomstig was. In het voorgaande is wel gebleken dat vrouwen- en kinder-
arbeid aan de orde van de dag waren. Zeker in een conjunctuurgevoelige tak van 
nijverheid als de  textiel  vormden werkende vrouwen en kinderen geen uitzon-
dering. Maar omdat er meestal geen systematische bronnen zijn om deze vor-
men van arbeid te traceren, zijn zij tegelijkertijd moeilijk kwantificeerbaar. Naar 
de precieze aantallen kunnen we vaak slechts gissen. Uiteraard moeten in deze 
schattingen ook bekende gegevens over de in- en uitvoer van garens worden mee-
gerekend.

In de tabellen 4.8 en 4.9 wordt voor diverse jaren de vraag naar spinners ver-
geleken met het aanbod van spinnende hoofden van huishoudens op basis van de 
kohieren, voor respectievelijk wolspinners en vlasspinners. Wat overblijft,  is de 
resterende vraag naar spinarbeid. Deze kan uiteraard zijn vervuld door personen 
die wel in de betreffende plaats woonachtig waren, maar niet in de bronnen wor-
den vermeld, omdat zij niet het hoofd van een huishouden waren. Daarom is in 
de laatste kolom de verhouding van de resterende vraag tot de aantallen inwoners 
die geen hoofd van een huishouden waren berekend. Er blijken grote verschillen 
per regio te bestaan.

Tabel 4.8 Vraag en aanbod van wolspinners

jaar plaats

benodigd aantal spinners  
(op basis van productie geweven 

stoffen, zie tabel 3.7)

volgens telling  
(hoofden van 
huishoudens)

resterende  
vraag

% van niet-hoofden 
van hh die (zouden 
moeten) spinnen

1581 Leiden 210 74 136 1,5

1665 Tilburg 900 45 855 16,3

1749 Leiden 14.500 1.568 12.932 47,1

1810 Tilburg 2.300 644 1.656 23,2

 

In hoofdstuk 3 bleek al dat zich in Tilburg en Leiden de grootste behoefte aan 
wolspinners voordeed. Zoals tabel 4.8 laat zien leverde dit, met name in de jaren 
waarin de wolnijverheid belangrijk was, potentieel een grote werkgelegenheid op 
voor een aanzienlijk deel van de niet-hoofden van huishoudens. De percentages 
in de laatste kolom duiden erop dat het, in elk geval in theorie, in alle gemeten 
jaren mogelijk was dat in de vraag naar wolspinners werd voorzien door de plaat-
selijke bevolking. Vooral in Leiden in 1749 betekende dit dat een haast onmoge-
lijk groot deel van de niet-hoofden van huishoudens aan het spinnen moet zijn 
geweest. Het is zeer onwaarschijnlijk dat bijna de helft van alle niet-hoofden in 
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Leiden  zal  hebben  gesponnen.  Ook  al  was  spinnen  een  vaardigheid  die  vanaf 
jonge leeftijd kon worden opgedaan, en al kon men het tot op hoge leeftijd doen, 
toch  zal  een  deel  van  hen  te  jong  of  te  oud  zijn  geweest.  Een  gedeelte  van  de 
getrouwde vrouwen zal niet hebben kunnen werken doordat zij in het kraambed 
lagen of de zorg voor zeer  jonge kinderen op zich moesten nemen. Bovendien 
zullen veel echtgenotes en kinderen niet hebben gesponnen, deels omdat dit voor 
het gezinsinkomen niet nodig was en deels omdat zij andere (betaalde of onbe-
taalde) werkzaamheden verrichtten, al dan niet in het beroep van hun man. Een 
gedeelte van het wollen garen zal dus zeker moeten zijn ingevoerd, hetzij van het 
omringende platteland, hetzij van verder weg, al zijn daar zoals gezegd voor de 
vroegmoderne tijd weinig bewijzen van overgeleverd.82

Zelfs in Tilburg in 1810, toen de wolnijverheid hier weer sterk bloeide, werkte 
‘slechts’ 25 procent van alle niet-hoofden van huishoudens als spinner (zie figuur 
4.10  op  pag.  138).  De  schatting  in  tabel  4.8  is  enigszins  lager,  waarschijnlijk 
omdat de berekeningen zijn gebaseerd op een gemiddelde werkdag van 12 uur 
per  dag  (zie  tabel  3.7  op  pag.  93),  wat  natuurlijk  hoog  is.  Uiteraard  is  Tilburg 
een uitzonderlijk geval. De Tilburgse economie was nog meer dan in Leiden vrij-
wel uitsluitend georiënteerd op de wolnijverheid. Er waren dus nog minder alter-
natieven voor  (getrouwde) vrouwen op de arbeidsmarkt. Bovendien was het,  in 
tegenstelling tot in andere gebieden, in Tilburg althans tot aan het einde van de 
achttiende eeuw niet toegestaan gesponnen wol in of uit te voeren.83 We kunnen 
er dus vanuit gaan dat de 25 procent van Tilburg in de buurt komt van een maxi-
mum  aan  de  arbeidsparticipatie  van  alle  niet-hoofden  van  huishoudens  in  het 
spinnen. Wanneer wij dit terugprojecteren op Leiden, werd in ieder geval de helft 
van het benodigde garen daar in 1749 geïmporteerd, en wellicht meer, omdat de 
arbeidskosten in de stad Leiden hoger lagen dan elders.

Tabel 4.9 Vraag en aanbod van vlasspinners

jaar plaats

benodigd aantal spinners  
(op basis van productie geweven 

stoffen, zie tabel 3.8)
volgens telling 

(hoofden van hh)
resterende  

vraag

% van  
niet-hoofden 

van hh

1665 Tilburg 640 140 500 9,6

1712 Zwolle 1.220 73 1.147 16,1

1742 Den Bosch 110 1 109 1,1

1742 Zwolle 1.350 177 1.173 13,4

1775 Den Bosch 75 82 0 0,2

1812 Zwolle 100 49 51 1,0

 

82  Zie paragraaf 3.4.

83  Van Gurp, Brabantse stoffen, 52.
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Voor wat betreft de linnennijverheid kunnen er in Tilburg in 1665 en Zwolle in 
1712 en 1742 tekorten aan spinners hebben bestaan. Dit kan ook het geval geweest 
zijn voor Den Bosch in de zeventiende eeuw toen hier nog een aanzienlijke lin-
nenproductie aanwezig was, maar helaas zijn er voor deze stad geen gegevens 
over  die  periode  om  de  vraag  met  het  aanbod  te  kunnen  vergelijken.  In  ieder 
geval  zal  de  vlasspinnerij  op  het  omringende  platteland  voor  een  deel  hebben 
kunnen voorzien in het benodigde garen. Verder was er natuurlijk de garenhan-
del met Duitse gebieden. De Tilburgse  linnenwevers kunnen  in  1665 hun  lin-
nen  garens  eveneens  uit  andere  plaatsen  hebben  betrokken,  al  bevonden  zich 
toen zeker behoorlijk wat vlasspinners in het dorp en kan het dus ook zijn dat de 
meeste garens door de eigen bevolking werden vervaardigd. Het aantal vlas- en 
wolspinners  samen  komt  immers  op  ongeveer  25  procent  van  de  niet-hoofden 
van huishoudens, het haalbare maximum waarover ik hierboven al sprak. Ook in 
Zwolle zijn de percentages niet zo hoog dat het onvoorstelbaar was dat alle beno-
digde linnen garens door bewoners van de stad zelf zouden zijn vervaardigd. Uit 
de armenzorggegevens uit de tweede helft van de zeventiende eeuw blijkt ook dat 
althans in die periode verhoudingsgewijs een groot aantal bedeelde spinners, en 
vooral spinsters, die lang niet altijd hoofd van een huishouden waren, in de stad 
aanwezig was.84 Het feit dat er aan het einde van de zeventiende eeuw een werk-
huis voor hennepspinners werd opgericht voor kinderen en vrouwen, wijst erop 
dat zij ook in Zwolle golden als een economisch actieve doelgroep. Het werkhuis 
moest zijn deuren weliswaar al binnen  twee  jaar weer sluiten, maar dit kwam 
vooral door het geringe animo om daar te gaan werken. De alternatieven in de 
vlasspinnerij  (vrouwen) en de knoopmakerij  (kinderen) waren groot genoeg en 
zelfs aantrekkelijker dan de arbeid die het werkhuis bood.85

4.4 Besluit. Segmentatie, arbeidsparticipatie en conjunctuur

De arbeidsmarkt in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek was zonder 
twijfel sterk gesegmenteerd: met name in de nijverheid bestond een vrij rigide 
arbeidsdeling naar sekse. In alle hier onderzochte plaatsen hadden vrouwen veel 

84  Tussen 1650 en 1700 werden ongeveer 350 vlasspinners en -spinsters bedeeld. Een 

derde van hen was getrouwd. Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 268. Ook al is spinnen 

een beroep dat relatief vaak met armoede kan worden geassocieerd, en onder bedeelden 

verhoudingsgewijs vaker voorkomt, toch zullen ook andere getrouwde vrouwen en kinde-

ren hebben gesponnen in gezinnen die (wellicht juist daardoor) net buiten de bedeling 

bleven.

85  Van Wijngaarden,  ‘Het Zwolse werkhuis’, 603-620; Van Wijngaarden, Zorg voor de 

kost, 170-171.
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beperktere  beroepsmogelijkheden  dan  mannen.  Vrouwen  werkten  ten  eerste 
in een beperkt aantal beroepen, en waren ten tweede oververtegenwoordigd in 
werkzaamheden die gekenmerkt werden door een lage status en beroepsidenti-
teit en als laaggeschoold en slecht betaald bekend stonden. In de meeste binnen 
gilden  georganiseerde  takken  van  nijverheid  vinden  wij  bijvoorbeeld  zeer  wei-
nig  vrouwen,  meestal  met  uitzondering  van  enkele  weduwen  die  het  ambacht 
van hun man voortzetten. Dit gold zowel binnen als buiten de textielnijverheid. 
Wel  was  de  textielsector,  zowel  in  gespecialiseerde  textielgebieden  als  elders, 
altijd de grootste werkgever voor zowel vrouwelijke hoofden van huishoudens als 
getrouwde vrouwen. Meestal deden zij echter relatief laaggeschoold, laag gewaar-
deerd werk, zoals spinnen, wolpluizen, breien of kantwerken.

Maar wij hebben ook gezien dat de segmentatie van de vroegmoderne arbeids-
markt noch volledig, noch onveranderlijk was. Er vonden binnen de behandelde 
periode  verschuivingen  plaats,  zowel  in  de  arbeidsparticipatie  van  vrouwelijke 
hoofden van huishoudens als in de spreiding van mannen en vrouwen over beroe-
pen  in  de  ‘kern’  en  de  ‘periferie’.  Uiteraard  bestonden  er  in  de  vroegmoderne 
samenleving patriarchale verhoudingen, die ook de arbeidsmarkt doordrongen 
en niet fundamenteel wijzigden in de hier behandelde periode. Alle veranderin-
gen die desondanks plaatsvonden moeten echter verklaard worden, en het model 
van  een  overheersend  patriarchaat  volstaat  hiervoor  niet.  Mijns  inziens  waren 
het  economische  veranderingen,  zoals  schommelingen  in  de  conjunctuur,  en 
de opkomst van nieuwe producten, die een grote rol speelden in de verruiming 
of vernauwing van de mogelijkheden van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook de 
opkomst van meer kapitalistische productieverhoudingen speelde een rol  in de 
herverdeling van de arbeid naar sekse.

Tabel 4.10 Percentage vrouwelijke hoofden van huishoudens met een beroepsvermelding volgens de 

onderzochte kohieren

kohier
% vrouwen met een beroepsvermelding  
op alle hh met een beroepsvermelding

% vrouwen met een beroepsvermelding  
van alle vrouwelijke hh 

Leiden 1581 12,4 25,4

Leiden 1749 23,9 82,8

Den Bosch 1742 20,4 67,9

Den Bosch 1775 25,3 89,4

Tilburg 1665 13,8 91,1

Tilburg 1810 24,1 96,7

Zwolle 1712* 12,8 28,1

Zwolle 1742 24,6 89,9

Zwolle 1812 20,2 90,8

* N.B.: Het kohier van Zwolle 1712 is onvolledig, er staan zeer veel mensen zonder beroepsvermelding in, 
waaronder significant meer vrouwen dan mannen. Dit kan duiden op onderregistratie. 
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De participatie van vrouwelijke hoofden van huishoudens op het totaal van hoof-
den met een beroepsvermelding varieerde, volgens de officiële bronnen, van ruim 
12 tot ruim 25 procent. Deze schommelingen hangen waarschijnlijk samen met 
het aandeel van vrouwelijke arbeidsters die geen hoofd van huishouden waren. 
Wanneer de arbeidsparticipatie van vrouwelijke hoofden van huishoudens hoger 
was, lijkt namelijk ook de vraag naar spinarbeid groter te zijn geweest, waarin kon 
worden voorzien door de overige krachten op de arbeidsmarkt (vergelijk tabel 4.10 
met de tabellen 4.8 op pag. 139 en 4.9 op pag. 140).

Een eerste conclusie is dus dat naarmate de textielnijverheid belangrijker werd 
binnen  een  bepaalde  plaats,  er  een  grotere  behoefte  aan  spinarbeid  bestond, 
waarin steeds minder door het arbeidsaanbod van hoofden van huishoudens kon 
worden voorzien. De arbeid van getrouwde vrouwen en kinderen voor de textiel-
nijverheid werd dan belangrijker. Dit sluit aan bij theorieën over de grotere mate 
van flexibiliteit  die de  arbeid  van  (getrouwde)  vrouwen en kinderen  doorgaans 
zou hebben.86 Wanneer het belang van de textielnijverheid nog niet of niet meer 
zo groot was, voldeed het arbeidsaanbod van hoofden van huishoudens daarente-
gen over het algemeen vrij goed in de vraag naar spinners. Kennelijk was er een 
verband tussen de conjunctuur in de textielnijverheid en de arbeidsparticipatie 
van zowel vrouwelijke hoofden van huishoudens als getrouwde vrouwen en kin-
deren.

Naast  kwantitatieve  verschuivingen  hebben  we  ook  kwalitatieve  veranderin-
gen kunnen waarnemen in de arbeidsdeling naar sekse binnen de  textiel. Het 
lijkt erop dat wanneer de textielnijverheid bloeide, er relatief meer mogelijkheden 
bestonden voor vrouwen. In Leiden in 1674 bijvoorbeeld, werkten in verhouding 
tot de jaren 1581 en 1749 relatief veel vrouwen als drapier, verver of wever. En ook 
in 1749 was de spreiding van vrouwen over verschillende textielberoepen in Lei-
den groter dan in 1581. Deels had dit te maken met veranderingen in de mode in 
de loop van de achttiende eeuw en daarmee de introductie van lichtere stoffen, 
zoals breiwerk en kant. De vraag naar deze nieuwe producten zal voor een deel 
een nieuw, maar ook gedeeltelijk een bestaand vrouwelijk arbeidspotentieel heb-
ben aangesproken. Kantwerken verdiende waarschijnlijk beter dan spinnen, zo 
blijkt uit de verhouding tussen de percentages bedeelde kantwerksters en spin-
sters in Den Bosch. Voor het breien lijken loonoverwegingen minder een rol te 
spelen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat breien door vrouwen verkozen werd 
boven het spinnen omdat het hen mobieler maakte terwijl zij hun werk deden.87 
Voor Zwolle in 1742 gold hetzelfde: het breien en kantwerken bood hier veel vrou-
wen werk, in tegenstelling tot in 1712. Ook het aandeel vrouwelijke Zwolse wevers 

86  Zie bijvoorbeeld: Simonton, A history of European women’s work, 44-45.

87  Deceulaer, Pluriforme patronen, 18.
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is opmerkelijk in dit jaar: 6,5 procent, tegenover 1,8 procent in 1712 en nul pro-
cent in 1812.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de mannelijke spin-
ner. Dit geldt met name voor Leiden in 1749 en Tilburg in 1810. Beide plaatsen 
waren in deze periodes in verhouding tot andere steden en tijdperken bijzonder 
sterk gericht op de wolnijverheid. Wellicht werd de vraag naar spinkracht zo groot 
in de regio’s die zich hadden gespecialiseerd in de productie van geweven textiel, 
dat de spinlonen verhoudingsgewijs toenamen en ook aantrekkelijk waren gewor-
den voor mannen. Het gaat hier zoals gezegd hoofdzakelijk om wolspinnen, een 
bezigheid die ook in andere plaatsen wel door mannen werd beoefend (zie tabel 
4.11). Bovendien geldt voor Leiden in 1749 dat er weliswaar nog een aanzienlijke 
textielindustrie bestond, maar deze ook alweer enige  tijd over zijn hoogtepunt 
heen was. Het kan dus zijn dat inmiddels veel mannen niet meer in de weverij of 
in andere textielberoepen aan de slag konden, en genoodzaakt waren met spin-
nen de kost te verdienen.

Een minstens zo belangrijke verklaring is dat de schaalvergroting in de sector 
leidde tot een steeds kleinere zelfstandigheid van veel textielarbeiders, waardoor 
zij min of meer gedwongen worden het werk te gaan doen dat de grote kooplie-
den en fabrikeurs hen opdroegen. Een steeds groter deel van de bevolking was 
dan ook afhankelijk geworden van deze sector voor het verwerven van een inko-
men. Ook mannen ondervonden dus nadelen van proletarisering en de opkomst 
van kapitalistische verhoudingen binnen de textielnijverheid. Desondanks waren 
vrouwen nog altijd slechter af wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt. Zo pro-
letariseerde het weven weliswaar, maar dit bleef nog altijd beter betaald dan spin-
nen en bovendien nauwelijks toegankelijk voor vrouwen.

Tabel 4.11 Mannelijke en vrouwelijke spinners in de vier onderzochte gebieden

 m % v %

Leiden 1581 (hoofden huishoudens) 5 7 69 93

Leiden 1581 (alle vermeldingen) 7 5 133 95

Leiden 1749 771 49 815 51

Leiden 1808 197 46 230 54

Den Bosch 1742 5 83 1 17

Den Bosch 1775 48 40 73 60

Tilburg 1665 54 29 131 71

Tilburg 1810 (hoofden huishoudens) 228 35 416 65

Tilburg 1810 (hele bevolking) 626 25 1.841 75

Zwolle 1712 11 13 71 87

Zwolle 1742 14 8 171 92

Zwolle 1812 6 12 45 88
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In gebieden die niet (meer) zozeer gespecialiseerd waren in het weven van lakens, 
lijkt dit  effect  van proletarisering minder  sterk  te  zijn geweest. Mannen spon-
nen wel, maar niet in dergelijke groten getale, en uitsluitend wol. In steden als 
Zwolle en Den Bosch waren er misschien meer alternatieven voor mannen bui-
ten het spinnen, omdat de arbeidsmarkt als geheel hier gedifferentieerder was 
en de afhankelijkheid van de textielproductie vele malen kleiner was. Ook voor 
vrouwen waren in deze steden de mogelijkheden buiten de textielsector groter. In 
Den Bosch bestonden bijvoorbeeld uitgebreide mogelijkheden in de handel, en 
ook de opkomst van het beroep dienstbode in de loop van de achttiende eeuw zal 
voor veel vrouwen een alternatief hebben kunnen bieden.

Veranderingen in de economische conjunctuur hadden effect op de werkgele-
genheid van zowel mannen als vrouwen, maar het vrouwelijke deel van de beroeps-
bevolking  lijkt  gevoeliger  te  zijn  geweest  voor  conjuncturele  schommelingen. 
Dit hing direct samen met de segmentatie van de vroegmoderne arbeidsmarkt. 
Werkende vrouwen waren over het algemeen geconcentreerd in de textielnijver-
heid, een bedrijfstak die sterk conjunctuurgevoelig was. Bovendien verrichtten 
zij  doorgaans  slecht  georganiseerde,  laag  in  aanzien  staande  werkzaamheden, 
waardoor hun arbeid nog onzekerder was dan die van veel mannen. Deze flexibi-
liteit betekende echter ook dat wanneer er niches binnen deze tak van nijverheid 
ontstonden, zoals het breien of kantwerken, er nieuwe arbeidsmogelijkheden ont-
stonden voor vrouwen. In sterke samenhang met economische op- en neergang 
bevorderden dan wel beperkten zich de kansen voor vrouwen op de gesegmen-
teerde arbeidsmarkt. Dit gold voor vrouwelijke hoofden van huishoudens, maar 
zeker ook voor getrouwde vrouwen. Omdat juist zij zeer afhankelijk waren van 
spinarbeid, zal hun participatie nog sterker hebben afgehangen van schommelin-
gen in de vraag. Wel hadden deze vrouwen natuurlijk vaker een echtgenoot wiens 
inkomen een bepaalde bestaanszekerheid garandeerde. Maar ook, of misschien 
juist, voor deze echtparen zullen veranderende productieverhoudingen en prole-
tarisering de arbeidsdeling naar sekse kunnen hebben beïnvloed.88 Onderzoek 
naar de lonen van mannen en vrouwen, maar ook naar de wijze waarop de pro-
ductie was georganiseerd, kan hier meer zicht op bieden. Het volgende hoofdstuk 
gaat daarom over de organisatie van de wol- en linnennijverheid in de zeventiende 
en achttiende eeuw.

88  Zie bijvoorbeeld: Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industria-

lisation, 62.





Hoofdstuk 5

Organisatie van de textielproductie

Naast de conjunctuur in de textielsector en de vraag en het aanbod van arbeids-
krachten,  zal ook de organisatie  van de productie  invloed hebben gehad op de 
positie van vrouwen op de vroegmoderne arbeidsmarkt. Verschillende theoretici 
van de proto-industrie zijn bijvoorbeeld van mening dat de overgang van een cor-
poratief-ambachtelijke  naar  meer  industrieel-kapitalistisch  georganiseerde  vor-
men van productie grote mogelijkheden bood aan vrouwen op de arbeidsmarkt. 
Het spinnen zou bij uitstek een bezigheid zijn geweest waarnaar veel vraag was, 
en  die  bovendien  uitstekend  door  vrouwen  kon  worden  uitgevoerd  naast  hun 
huishoudelijke  en  verzorgende  taken.  Andere  auteurs  menen  juist  dat  met  de 
opkomst van (proto-)kapitalistische productievormen de mogelijkheden van vrou-
wen op de arbeidsmarkt werden ingeperkt.

Dit hoofdstuk gaat  in op de vraag  in hoeverre de organisatie van de produc-
tie – in gildenverband, op basis van (onder)aanneming of gecentraliseerd – een 
verklaring kan bieden voor  (veranderingen  in) de arbeidsdeling naar  sekse.  In 
paragraaf 5.1 komt de literatuur aan bod die een relatie legt tussen organisatievor-
men van (textiel)productie en arbeidsdeling naar sekse. Dan volgen in paragraaf 
5.2,  5.3  en  5.4  onderzoeksresultaten  over  respectievelijk  corporatieve  organisa-
tie, vroegkapitalistische organisatie en centralisatie van de textielproductie en de 
effecten hiervan op de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen. Het hoofdstuk 
eindigt met enkele conclusies.

5.1 Vrouwenarbeid en de organisatie van de productie

Sinds de middeleeuwen werden veel ambachten georganiseerd op een corpora-
tieve manier. Over het algemeen waren het leden van dezelfde beroepsgroep die 
een  ambachtsgilde  oprichtten  om  hun  economische  belangen  te  beschermen. 
De ambachtsgilden vormden slechts één categorie gilden. Met de opkomst van 
de  steden  vanaf  1100  werden  uiteenlopende  soorten  gilden  of  broederschap-
pen opgericht. Er ontstonden bijvoorbeeld religieuze broederschappen, en mili-
taire: de schuttersgilden.1 Piet Lourens en Jan Lucassen hebben een specifieke 

1  Prak, ‘Ambachtsgilden’, 12.
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definitie vastgesteld voor de ambachtsgilden, die ik hier ook zal gebruiken. Een 
ambachtsgilde was een organisatie met leden die hetzelfde beroep uitoefenden. 
Het  ambachtsgilde  werd  erkend  door  de  lokale  overheid  en  had  zodoende  de 
bevoegdheid te beslissen over de toegang en de uitoefening van de desbetreffende 
beroepsgroep(en) binnen de jurisdictie van de stad of regio. Hiermee verwierf het 
gilde in feite een monopolie over deze sector van de arbeidsmarkt. Het ambachts-
gilde  kon  overigens  tegelijkertijd  ook  sociale,  politieke,  religieuze  of  militaire 
functies vervullen.2 Maar zijn belangrijkste en meest kenmerkende functie was de 
economische: het beschermen van de belangen van de beroepsgroep ten opzichte 
van buitenstaanders, het vaststellen van prijzen en het garanderen van een zekere 
controle op de productie, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.3

De meeste gilden werden opgericht in steden, al kwamen er ook enkele gilden 
voor op het platteland.4 Ambachtsgilden voerden in mindere of meerdere mate 
een toelatingsbeleid op basis van exclusiviteit. In de eerste plaats moest men altijd 
burger zijn van de stad. Hierbij golden vaak minder belemmeringen – meestal 
een lagere contributie – voor zoons van gildenbroeders (of -meesters). Burgers die 
waren geboren in de stad, konden vaak gemakkelijker toetreden tot een gilde dan 
zij die als vreemdeling in de stad waren komen wonen, zelfs als de laatstgenoem-
den het burgerrecht verworven hadden. Mogelijke andere belemmerende toela-
tingseisen waren de hoogte van het entreegeld, en de zwaarte en kosten van de 
meesterproef, die in veel gevallen vereist was. Ook vrouwen werden in de meeste 
gevallen niet toegelaten als zelfstandig lid van het gilde,5 hoewel hierop zeker uit-
zonderingen bestonden.6 Veel historici menen dat vrouwen juist door de opkomst 
van de gilden in de loop van de middeleeuwen werden uitgesloten van bepaalde 
ambachten waarin zij vóór die tijd nog volop participeerden, zoals het weven. In 
de meeste gevallen werden inderdaad alleen mannen als gildenlid aangenomen. 
Alleen als weduwe van een gildenmeester kon een vrouw het ambacht soms zelf-
standig voortzetten.7

Dit  betekende  echter  niet  dat  vrouwen  in  de  praktijk  helemaal  niet  in  het 
ambacht  werkzaam  waren.  Waarschijnlijk  werkten  bijvoorbeeld  veel  vrouwen 
samen  met  hun  echtgenoot,  vader  of  broer,  waarbij  zij  soms  precies  dezelfde 
taken uitvoerden.8 Omdat zij en hun arbeid nauwelijks of niet geregistreerd wer-
den in de bronnen van het gilde, is hierover weinig bekend. In ieder geval had-

2  Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 40-41.

3  Lourens en Lucassen, ‘De oprichting en ontwikkeling’, 43-44.

4  Zie bijvoorbeeld: Mastboom, ‘Guild or union?’, 1; Zeiler, ‘Men segt’, 32.

5  Prak, ‘Ambachtsgilden’, 28-30.

6  Zie Quataert, ‘The shaping’; Panhuysen, Maatwerk.

7  Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’, 191-193; Howell, ‘Women’s work’, 206-207.

8  Davis, ‘Women in the crafts’, 169.
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den vrouwen meestal geen formele positie binnen het gilde en werden zij en hun 
arbeid niet vertegenwoordigd of beschermd.9 Aan de andere kant zijn er aanwij-
zingen dat vrouwen niet overal een dergelijke inferieure positie hadden, en dat 
hierin veranderingen optraden in de loop van de late middeleeuwen. Sommige 
historici menen bijvoorbeeld dat  vrouwen vóór  1500 meer corporatieve  invloed 
hadden dan in de zeventiende en achttiende eeuw.10 Ook leidde de opkomst van 
nieuwe beroepsmogelijkheden, en dan met name in de textiel- en kledingproduc-
tie, in de achttiende eeuw soms tot corporatieve insluiting van vrouwen, en in een 
enkel geval zelfs  tot oprichting van een eigen ambachtsgilde.11 Er  lijkt dus een 
nauw verband te bestaan tussen de uitsluiting van vrouwen en corporatieve vor-
men van de organisatie van de productie. Toch blijkt uit het bovenstaande al dat 
deze verhouding niet altijd zo eenduidig was als wel wordt verondersteld.

Ook  de  opkomst  van  andere  organisatievormen  in  de  productie  zou  conse-
quenties  hebben  gehad  voor  vrouwen  op  de  arbeidsmarkt.  De  uitbreiding  van 
productie voor supraregionale markten vanaf de zestiende eeuw bracht vernieu-
wingen in de nijverheid met zich mee. Omdat de veranderingen in eerste instan-
tie niet zozeer werden teweeggebracht door technische innovaties, maar eerder 
door schaalvergroting en een nieuwe manier van organiseren van de productie, 
werd deze ontwikkeling gezien als de eerste fase van industrialisering of ‘proto-
industrialisatie’. Deze term verkreeg wereldfaam door een artikel van Franklin 
Mendels uit  1972.12 Mendels beschouwde de proto-industrie  als  ‘de eerste  fase 
van industrialisatie’, in de overgang van het feodale stelsel naar een kapitalistisch 
productiesysteem. De agrarische bevolking ging zich in tijden van economische 
groei naast hun landbouwactiviteiten toeleggen op de productie van nijverheids-
goederen. Door de inkomsten uit deze arbeid, trouwden zij vaker en eerder, waar-
door de huwelijksvruchtbaarheid en daarmee de bevolkingsgroei toenamen. In 
perioden van economische neergang zou dit nieuwe demografische patroon niet 
doorbroken zijn.13 Proto-industrie zou voornamelijk zijn voorgekomen in lande-
lijke gebieden, buiten de invloed die de steden (en dus de gilden) hadden op de 
productie. Met name de productie van textiel, een van de belangrijkste exportin-
dustrieën, maakte deze verandering door.

9  Ogilvie,  ‘Women and proto-industrialisation’, 82-83. Zie ook: Hafter,  ‘Women who 

wove’, 42-45.

10  Quataert, ‘The shaping’, 1132; Kloek, Wie hij zij, 68; Prak, ‘Ambachtsgilden’, 28.

11  Panhuysen, Maatwerk.

12  Mendels  introduceerde de  term proto-industrialisatie  in zijn proefschrift uit  1969, 

maar door zijn artikel in het Journal of Economic History uit 1972 werd het begrip wereld-

wijd bekend. Mendels, ‘Proto-industrialization’.

13  Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 1-2.
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Het begrip werd vervolgens door andere historici overgenomen en verder ver-
fijnd.  Verreweg  de  meest  invloedrijke  uitwerking  van  het  concept  boden  Peter 
Kriedte, Hans Medick and Jürgen Schlumbohm.14 Binnen het proto-industriële 
systeem zagen zij weer twee verschillende fasen van organisatie van de produc-
tie. De eerste fase was die van het Kaufsystem, waarbinnen de producenten wel-
iswaar  in  opdracht  van  kooplieden  produceerden  in  plaats  van  direct  voor  een 
klant, maar zij nog wel zelf eigenaar waren van de productiemiddelen, zoals de 
grondstoffen, gereedschappen en eindproducten. In de tweede fase, het ‘Verlag-
system’  (Engels: putting-out system) verdween deze betrekkelijke zelfstandigheid 
van de producent echter. De kooplieden bezaten de grondstoffen, die zij vervol-
gens uitgaven aan producenten om te bewerken  in ruil voor een bepaald  loon. 
Gedurende het gehele productieproces bleef het materiaal in het bezit van kapi-
taalkrachtige kooplieden, die uiteindelijk zelf het eindproduct verkochten. Soms 
waren zelfs de gereedschappen van de koopman, en verhuurde of leende hij deze 
aan zijn arbeiders.15 Voor deze nieuwe, efficiëntere manieren van het organiseren 
van de productie waren veel goedkope arbeidskrachten nodig. Om in deze vraag 
te voorzien, werden grote aantallen vrouwen en kinderen gemobiliseerd, arbeids-
krachten die voorheen in veel mindere mate aanwezig zouden zijn geweest op de 
arbeidsmarkt.16

De afgelopen twee decennia zijn er vele bezwaren gerezen tegen deze alomvat-
tende theorie van de proto-industrie.17 Het grootste bezwaar is dat de theorie geen 
recht doet aan de grote variëteit aan ontwikkelingen in het systeem tussen en bin-
nen regio’s. Proto-industrialisatie trad niet per definitie op wanneer de voorwaar-
den zoals Kriedte cum suis die stellen ervoor aanwezig waren. Ook betekende de 
opkomst van proto-industriële vormen van productie niet noodzakelijkerwijs dat 
oudere productievormen geheel werden verlaten, maar deze konden zelfs goed 
samengaan. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van proto-industrie bin-
nen steden en de integratie van putting-out en onderaanneming binnen gildenor-
ganisaties.18 Een andere aanmerking is dat proto-industrialisatie in een bepaald 
gebied lang niet altijd leidde tot industrialisatie in een latere periode; er kon zelfs 
deïndustrialisatie plaatsvinden. Het belang van proto-industrialisatie als univer-

14  In 1977 verscheen Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisierung vor der Indu-

strialisierung. In dit boek is gebruik gemaakt van de eerste Engelstalige editie uit 1981: 

Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industrialisation.

15  Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 4.

16  Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industrialisation, 61-62.

17  Voor een goed overzicht van het debat zie: Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-

industrialization’.

18  Zie  bijvoorbeeld  Lis  en  Soly,  ‘Corporatisme,  onderaanneming  en  loonarbeid’,  365-

390.
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sele ‘overgangsfase’ naar een industrieel-kapitalistisch systeem valt op basis van 
empirisch onderzoek dus sterk te betwijfelen.19

Ondanks deze kritiek hebben zowel het Kaufsystem als het putting-out systeem 
wel degelijk bestaan. Deze vroegkapitalistische vormen van organisatie zijn inte-
ressant bij het bekijken van arbeidsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De 
opkomst van (goedkope) loonarbeid zou volgens historici als Mendels immers het 
monopolie van de gilden hebben kunnen doorbreken en de weg hebben vrijge-
maakt voor meer – zij het niet per definitie goed betaalde – vrouwen in het produc-
tieproces.20 Ook volgens Martha Howell leidden beide vormen van de organisatie 
van de productie, alhoewel zij ze anders noemt, tot veranderingen in de traditio-
nele rolpatronen binnen veel ambachten. Omdat het echtpaar als ‘arbeidseenheid’ 
voortaan voor de dwingende vraag van de markt moest produceren, zouden man 
en vrouw steeds meer dezelfde activiteiten hebben moeten uitvoeren. Dit zou heb-
ben geleid tot meer gelijkwaardige arbeidsverhoudingen.21 Ik betwijfel echter of 
deze stellingen houdbaar zijn wanneer ze aan de praktijk getoetst worden. In het 
vorige hoofdstuk is al gebleken dat de scheidslijnen tussen de rollen van mannen 
en  vrouwen  in  het  arbeidsproces  bleven  bestaan  gedurende  de  zeventiende  en 
achttiende eeuw. De overgang naar meer kapitalistische productieverhoudingen, 
die zeker in de Republiek plaatsvond in deze periode, bracht hierin weliswaar ver-
schuivingen, maar geen fundamentele veranderingen.22

Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw begonnen enkele kooplieden en 
ondernemers de productie te centraliseren in grotere ateliers. Met name binnen 
de textielnijverheid vond deze ontwikkeling plaats. De gecentraliseerde produc-
tie kon de huisindustrie op het platteland vervangen, maar kon hiermee ook juist 
samengaan. Soms werd er nieuwe machinerie geïntroduceerd  in deze centrale 
werkplaatsen, maar meestal betekende het alleen het bij elkaar brengen van gro-
tere aantallen producenten in loonarbeid.23 Centralisatie betekende dat de textiel-
productie in sommige gevallen uit het huis werd verplaatst naar de werkplaats of 
‘manufactuur’. Er wordt meestal beweerd dat dit vooral grote gevolgen had voor 
de  arbeidsparticipatie  van  vrouwen,  die  hun  economische  activiteiten  over  het 
algemeen moesten combineren met hun taken binnenshuis. Het verplaatsen van 
het spinnen uit de huiselijke sfeer zou er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat steeds 
minder (getrouwde) vrouwen dit gingen doen. Dit in combinatie met de mechani-

19  Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 10. Ook Schlumbohm 

gaat hier uitgebreid op in. Schlumbohm, ‘‘Proto-industrialization’ as a research strategy’.

20  Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industrialisation, 61-62.

21  Howell, ‘Women’s work’, 205-206.

22  Voor Engeland hebben ook Pat Hudson en Katrina Honeyman dit benadrukt. Hud-

son, The Industrial Revolution; Honeyman, Women, gender and industrialisation, 22.

23  Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industrialisation before industrialisation, 107.
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sering van het spinproces zou vrouwen uit het spinnen hebben verdreven in het 
voordeel van mannelijke spinners.24

Centralisatie van de productie wordt  in de eerste plaats geassocieerd met de 
industriële revolutie. Het is daarom niet verbazingwekkend dat dit verschijnsel 
als eerste op grote schaal plaatsvond  in Engeland  in de achttiende eeuw. Maar 
hoewel de industrialisatie in de Noordelijke Nederlanden pas in de negentiende 
eeuw doorzette, zijn er vermoedens dat de textielproductie hier in de vroegmo-
derne tijd al vormen van centralisatie kende. Zo beweert N.W. Posthumus dat de 
productie van textiel in Leiden al in de zeventiende eeuw in grotere werkplaatsen 
of ateliers werd geconcentreerd. De processen van centralisatie en mechanisatie 
zijn dus niet noodzakelijkerwijs gekoppeld. Daarom komen hier de vormen van 
centralisatie vóór de industrialisering aan bod.

In de rest van dit hoofdstuk wil ik de theorieën over de relatie tussen de orga-
nisatie  van  de productie  en  arbeidsdeling  naar  sekse  toetsen aan de hand  van 
mijn eigen bevindingen in de Republiek, en dan met name in de regio’s die in dit 
proefschrift centraal staan. De scheidslijnen tussen ‘traditioneel-ambachtelijke’, 
‘vroegkapitalistische’  en  ‘gecentraliseerde’  organisatievormen  in  de  productie 
blijken lang niet altijd even strikt te zijn geweest.25 Mijn bronnenmateriaal wijst 
erop dat dit ook gold voor de textielproductie in de Republiek. Voor de helderheid 
van de analyse kies ik er in dit hoofdstuk echter voor de hierboven gepresenteerde 
driedeling aan te houden.

5.2 Gilden en neringen: vrouwen en corporatieve organisatie in de textiel

Lange tijd hebben historici, in navolging van Posthumus en Van Dillen, de nadruk 
gelegd op het verschil tussen de organisatie van de textielproductie in gilden en 
in  neringen.  Tussen  beide  organisatievormen  bestonden  in  de  vroegmoderne 
tijd wel degelijk duidelijke verschillen. Toch wordt de  laatste  jaren steeds meer 
verondersteld  dat  de  overeenkomsten  tussen  gilden-  en  neringorganisatie  wel-
licht groter waren dan hun verschillen.26 In ieder geval speelden in beide syste-
men legitimatie en invloed van lokale overheden een grote rol. Om deze reden 
beschouw ook  ik zowel gilden als neringen als corporatieve organisatievormen 

24  Berg, ‘Women’s work’, 254-260.

25  Zie bijvoorbeeld: DuPlessis en Howell, ‘Reconsidering’; Lis en Soly, ‘Corporatisme, 

onderaanneming  en  loonarbeid’;  Davids,  ‘Neringen,  hallen  en  gilden’;  Lis  en  Soly, 

‘Ambachtsgilden’, 12-13.

26  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 118.
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van beroepsgenoten in de textielproductie.27 Daarom laat ik beide aan bod laten 
komen in deze paragraaf.

Vrouwenarbeid binnen (of buiten?) textielgilden
De meeste weversgilden in de Noordelijke Nederlanden werden niet in de middel-
eeuwen, maar in de zestiende en zeventiende eeuw opgericht (zie figuur 5.1).

Figuur 5.1 Oprichting en afschaffing van weversgilden in de Noordelijke Nederlanden, 1200-1799

Bron: Database Gilden iisg, 6 maart 2006.

Kennelijk  betekende  de  opkomst  van  proto-industriële  vormen  van  textielpro-
ductie niet dat corporatieve structuren per definitie werden verlaten; het tegen-
deel lijkt eerder het geval. De behoefte aan corporatieve instituties kan zelfs een 
reactie zijn geweest van textielproducenten in steden op de opkomst van centra 
van plattelandsnijverheid in deze periode. Ook binnen de steden drongen echter 
dergelijke nieuwe organisatievormen door, die de noodzaak tot bescherming van 
zelfstandige producenten binnen de stedelijke economie kunnen hebben bevor-
derd.28

27  Ook Lourens en Lucassen benoemen neringen als corporatieve organisaties, zij het 

dat zij meer dan Davids nadruk leggen op de verschillen met de ambachtsgilden. Lourens 

en Lucassen, ‘De oprichting en ontwikkeling’, 43. Zo nemen zij de neringen bijvoorbeeld 

niet op in hun database gilden, omdat ervoor geen algemeen lidmaatschap vereist was, 

zoals  voor  ambachtsgilden  wel  het  geval  is.  Lourens  en  Lucassen,  ‘Ambachtsgilden  in 

Nederland’, 40; De Vries e.a., ‘Het economisch leven’, 99-102.

28  Niet alleen in de Republiek, maar ook in veel andere delen van Europa zouden lokale 

autoriteiten deze bescherming hebben nagestreefd. Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 

104-105, 118.
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In de vorige paragraaf is al het een en ander gezegd over de exclusiviteit van 
gilden. Ook in de Republiek moest men het burgerschap bezitten en bij de meeste 
gilden was er een periode van leerlingschap die vaak, maar niet altijd, werd afge-
sloten met een ‘meesterproef’. In de meeste Nederlandse textielgilden behoorde 
het zelfstandig meesterschap voor vrouwen in de zeventiende en de achttiende 
eeuw niet tot de mogelijkheden. Er zijn aanwijzingen dat dit in de middeleeuwen 
in sommige gevallen anders was geweest.29 Zo is bijvoorbeeld bekend dat vrou-
wen in Leiden in de vijftiende eeuw toegang hadden tot het droogscheerdersgilde. 
Dit gilde werd in 1508 nog expliciet aangeduid als het ‘broeder- ende zusterscap 
van Sinte Ursula’.30 Maar in datzelfde jaar werd er in de nieuwe ordonnantie van 
het gilde bepaald dat ‘(…) van nu voirtaen geen maechden oft vrouwen op geen-
rehande scepwerck mogen scheren noch oick  leeren scheren oft averechten oft 
mitter droichscaere haer behelpen’. Alleen vrouwen die het droogscheren vóór 
de komst van deze ordonnantie al binnen het gilde geleerd hadden en uitoefen-
den, mochten hun activiteiten voortzetten. Uit de formulering valt overigens niet 
op  te maken  of het  over  zelfstandige  vrouwelijke  meesters  gaat,  of  alleen over 
meestersvrouwen die het vak leerden omdat hun man droogscheerder was bin-
nen het gilde. Hoe het ook zij, de nieuwe bepaling was erop gericht vrouwelijke 
droogscheerders en  leerlingen  (‘maechden’) binnen één generatie uit het gilde 
te weren. Een aanwijzing voor hun daadwerkelijke uitsluiting is dat in de archie-
ven van het gilde na 1552 nog uitsluitend over het ‘broederschap’ van Sint Ursula 
wordt gesproken.31

Meer  in  het  algemeen  speelden  vrouwen  van  gildenmeesters  waarschijnlijk 
een rol in de productie van textiel. Een meesterknecht en/of leerlingen om hem te 
helpen bij het werk kostten immers meer geld dan een meewerkende echtgenote. 
Helaas zwijgt het archiefmateriaal meestal over dit soort vormen van ‘verborgen 
werkgelegenheid’. Echtgenotes hadden in ieder geval geen formele zelfstandige 
rol binnen het gilde, en het blijft doorgaans gissen naar de mate waarin zij in het 
beroep  van  hun  man  meewerkten.32  Daardoor  blijft  tevens  onduidelijk  in  hoe-
verre er binnen het meestersgezin een arbeidsdeling naar sekse bestond. Waren 
er binnen het gezin van een wever of droogscheerder strikt afgebakende arbeids-
rollen, waarbij de werkzaamheden van de vrouw als assisterend moeten worden 
beschouwd?  Of  verrichtten  man  en  vrouw  naast  elkaar  doorgaans  soortgelijke 

29  Zie bijvoorbeeld: Kloek, Wie hij zij, 68. Dit gold niet alleen voor textielberoepen in 

strikte zin. Ook binnen een andere tak van nijverheid, de kledingproductie, werden vrou-

wen in de zestiende eeuw uit de kleermakersgilden gedrongen. Panhuysen, ‘De Amster-

damse en Haarlemse kleermakersgilden’, 129. 

30  Posthumus, Bronnen (deel 2), no. 810.

31  ral, Gilden, inv. nr. 419. 

32  Zie ook Bradley, Men’s work, women’s work, 35.
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taken?33 Dit laatste lijkt niet onwaarschijnlijk, en wordt ook vaak afgeleid uit het 
bestaan van het zogenoemde ‘weduwerecht’.

Het weduwerecht bestond in veel gilden en hield in dat een meestersweduwe 
het ambacht van haar overleden man mocht voortzetten na zijn dood. Overigens 
is met het bestaan van dit privilege lang niet gezegd dat de weduwe werd geacht 
zelf het  ambacht  te kunnen uitoefenen. Aan het weduwerecht waren namelijk 
meestal bepaalde voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de weduwe een mees-
terknecht in dienst nam die zijn proef moest afleggen.34 Het zou kunnen dat het 
weduwerecht niet zozeer was bedoeld om de positie van de weduwe te bevorde-
ren, maar eerder om de continuïteit van het bedrijf binnen het gezin te waarbor-
gen. Een achterliggend economisch motief was bovendien ervoor te zorgen dat 
de weduwe naast haar man niet ook nog eens direct het gezinsinkomen verloor, 
waardoor zij eerder de kans liep afhankelijk te worden van de armenzorg van het 
gilde of de stad.35 Niet voor niets verloor zij het weduwerecht meestal wanneer zij 
zou hertrouwen.36 Toch lijkt het aannemelijk dat deze vrouwen tijdens het leven 
van hun man op zijn minst hadden meegekeken in de werkplaats van hun echt-
genoten en in vele gevallen ook hadden meegewerkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
rekesten van weduwen over het voortzetten van het ambacht en uit verschillende 
kwesties die voor de gouverneurs van de lakenhal werden gebracht.37 Zo daagde 
de Leidse drapenierster en weduwe van Nicolaes Wurst in 1670 de nopster Geer-
truyt de Vinck voor de gouverneurs van de lakenhal, omdat Geertruyt weigerde 
haar afspraak na te komen en een half gekleurd laken voor de weduwe Wurst te 
noppen.38

Organisatie van vrouwenberoepen in een gilde
In hoofdstuk 2 is al aangestipt dat vóór de opkomst van textielproductie voor de 
markt binnen de meeste huishoudens textiel voor eigen gebruik werd gemaakt 
door de vrouw. De associatie van textielproductie met huishoudelijke taken zou 
werkzaamheden  als  spinnen,  maar  ook  het  produceren  van  ander  textiel  voor 
huishoudelijk gebruik (zoals linnengoed, sokken en ondergoed), een lagere status 
hebben verschaft, zelfs als deze producten wel voor de markt bestemd waren. Dit 
zou overigens sterker hebben gegolden voor textiel dat van vlas was gemaakt dan 
voor wollen stoffen. De productie van laken als luxeartikel werd al vroeg na het 
ontstaan van de steden sterk gespecialiseerd en geprofessionaliseerd en de meeste 

33  Hafter, ‘Women who wove’, 42-45.

34  Schmidt, Overleven, 146.

35  Ogilvie, ‘Women and proto-industrialisation’, 92-93; Schmidt, Overleven, 159-160.

36  Kloek, Wie hij zij, 69; Panhuysen, Maatwerk, 279.

37  Schmidt, Overleven, 158; hua, Gilden, inv. nr. 27; ral, Hallen, inv. nrs. 216-221.

38  ral, Hallen, inv. nr. 219, 20-03-1670. 
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stadia  van  het  productieproces  van  wol  tot  laken  (met  name  vanaf  het  weven) 
werden  door  mannen  overgenomen.  Met  het  oprichten  van  gildenorganisaties 
voor deze deelbewerkingen werd aan de lakenproductie, die eeuwenlang ook door 
vrouwen was beoefend, een bepaalde mate van vakkundigheid en professionele 
status toegekend. Alleen een opleiding binnen het gilde leidde er immers toe dat 
iemand zich volleerd beroepsbeoefenaar mocht noemen.39

Er  zijn  geen  beroepsgenootschappen  van  vrouwelijke  spinners  bekend  voor 
de  Republiek.  Ook  in  andere  landen  hebben  volgens  de  literatuur  geen  corpo-
ratieve organisaties van spinsters bestaan. Meestal wordt dit gebrek aan organi-
satie toegeschreven aan het feit dat de meeste vrouwen geïsoleerd in hun eigen 
huis  sponnen,  en  dat  zij  als  een  gevolg  hiervan  nauwelijks  een  beroepsidenti-
teit of groepsgevoel ontwikkelden.40 Mijn vermoeden is dat de aard en herkomst 
van het beroep op zichzelf niet bepalend zijn geweest voor de vorming van een 
beroepsidentiteit  en de graad van organisatie. Zoals  in het  vorige hoofdstuk  is 
aangetoond, verschenen er in de zeventiende-eeuwse Republiek ook steeds meer 
mannelijke wolspinners op het toneel. Ook deze mannen zullen hun werkzaam-
heden voornamelijk  thuis hebben verricht en het  ligt niet voor de hand dat zij 
zich sneller verbonden zouden hebben gevoeld met andere spinners dan vrouwen 
binnen deze beroepsgroep. Toch blijkt dat mannelijke spinners zich in sommige 
gevallen wel degelijk als groep organiseerden. In Utrecht werd er bijvoorbeeld in 
de zeventiende eeuw een wolspinnersgilde opgericht. Hoewel er niet veel archief-
materiaal overgeleverd is van dit gilde, valt uit de rekeningen van het gilde op te 
maken dat vrouwen niet werden toegelaten als meesters van het gilde.41

Een ander voorbeeld van een voormalig ‘vrouwenberoep’ dat in de zeventiende 
eeuw steeds meer door mannen werd uitgevoerd was het wolkammen. In Leiden 
in de vijftiende en zestiende eeuw was kammen een typisch vrouwenberoep.42 
In de Leidse volkstelling van 1581 kwamen evenveel mannelijke als vrouwelijke 
wolkammers voor, en de arbeidsdeling binnen die deelbewerking was toen dus 
al aan het verschuiven. In 1749 was het aandeel van vrouwelijke ten opzichte van 
mannelijke wolkammers zeer klein geworden.43 De enige vrouwen die toen nog 
wol kamden, waren weduwen van overleden meesters van het wolkammers- en 

39  Quataert, ‘The shaping’, 1129.

40  Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’, 203.

41  hua, Gilden, inv. nr. 114; Ook bestond er een spinnersgilde in Rouen, waarvan alleen 

mannen lid mochten worden, en eventueel hun weduwen na hun dood. Deze weduwen 

mochten het vak aan de kinderen van de spinner en eventueel zelfs aan hun nieuwe echt-

genoot leren, maar niet aan de kinderen die uit dit nieuwe huwelijk voortkwamen. Hafter, 

‘The cost of inventiveness’, 109.

42  Kloek, Wie hij zij, 63-65.

43  Zie tabel 4.2.
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sajetverkopersgilde, dat rond 1700 was opgericht. De ordonnantie van 1705 ver-
meldt voor vrouwen alleen expliciet het weduwerecht (artikel 8) en in de naam-
lijsten en gildenboeken komen geen andere vrouwen dan weduwen voor.44 Bij het 
wolkammersgilde waren bepaalde voorwaarden verbonden aan het weduwerecht. 
Zo moest de weduwe een meesterknecht in dienst hebben, wilde zij het ambacht 
voortzetten. Als de meesterknecht bij haar weg was, werd haar de toegang tot het 
ambacht ontzegd.

Dit overkwam bijvoorbeeld Anna de Winter, de weduwe van Antony d’Thoir. Op 
8 oktober 1746 diende deze bejaarde Leidse weduwe een rekest in bij het gerecht 
van de stad. In de afgelopen jaren had Anna ‘wol soo witte als kouleurden buyten 
en binnen haer huysinge (…) gekamt, en laten kammen’, een formulering waar-
uit blijkt dat zij zelf het kammen beheerste en uitvoerde. Daarnaast was ze ook 
nog eens bietenverkoopster, een mogelijke aanwijzing dat zij niet van één beroep 
kon rondkomen. Daarom was het des te schrijnender dat haar door de voorman-
nen van het gilde verboden was voortaan nog wol te kammen. De reden voor dit 
verbod was dat zij haar meesterknecht had ontslagen. Anna’s tegenargument was 
dat zij inmiddels een nieuwe knecht in dienst had genomen, Hendrick Marschall. 
Marschall was een kind uit het Armenweeshuis, die haar inmiddels alweer vier 
jaar had helpen wolkammen en binnenkort  in staat was om zijn meesterproef 
af  te  leggen. De rechtbank achtte de argumentatie van de weduwe overtuigend 
genoeg en stond haar toe ‘(…) dat sij sal mogen blijven continueeren in haer huy-
singe met kammen van woll soo witte als couleurde mits voldoende afbetalende 
het gilde, sonder dat dit consent int vervolg in geen consequentie sal mogen wer-
den getrocken’.45 Kennelijk wilden de autoriteiten vermijden dat deze uitspraak 
een precedent zou scheppen.

Was er dan helemaal geen sprake van zelfstandig vrouwelijk meesterschap bin-
nen gilden in de textielsector in de zeventiende en achttiende eeuw? Voor enkele 
kleermakersgilden in de Republiek is aangetoond dat hierbij  in de zeventiende 
eeuw zowel mannelijke kleermakers als vrouwelijke naaisters waren aangesloten. 
Dergelijke ‘gemengde’ gilden kwamen echter niet bijzonder veel voor binnen de 
nijverheid,46 en dan nog hoofdzakelijk in de kledingsector.47 De positie van deze 
vrouwen binnen het gilde was bovendien meestal inferieur aan die van manne-
lijke gildenleden. Zo moesten zij bijvoorbeeld verhoudingsgewijs meer contribu-
tie betalen of werd het aantal leerlingen dat zij in dienst mochten nemen beperkt. 
Nog uitzonderlijker was het wanneer vrouwelijke beroepsgenoten een eigen gilde 

44  ral, Gilden, inv. nrs. (1374) en 1374/3.

45  ral, Gilden, inv. nr. 1374/10. 

46  In de sector handel, voor zover daarbinnen (kramers)gilden bestonden, lag dit anders. 

Zie Van den Heuvel, ‘Weibliche Kaufleute’.

47  Panhuysen, Maatwerk, 197-198, 205-206.
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oprichtten. Het enige in de Republiek bekende ‘vrouwengilde’ in de kledingsec-
tor was het Amsterdamse gilde van wollenaaisters die zich in de zestiende eeuw 
afsplitsten  van  het  kleermakersgilde.  Dit  wollenaaistersgilde  heeft  zeker  twee 
eeuwen bestaan.48

Ook binnen de textielsector zijn er enkele vermeldingen van afsplitsingen van 
vrouwengilden  of  gemengde  gilden.  In  Gouda  scheidden  de  hekelaarsters  van 
vlas zich na een conflict in 1655 af van het lijndraaiersgilde, maar dit gilde heeft 
slechts korte tijd bestaan.49 Binnen Leiden dienden de gezamenlijke vlasverko-
pers en hekelaarsters in 1663 een rekest in bij het gerecht van de stad om zich af 

48  Ibidem, 211-215.

49  Ibidem, 205.

Afbeelding 5.1 Hekelaarsters van vlas in Nuenen, circa 1800 (anoniem)
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te scheiden van het linnenweversgilde. De autoriteiten stemden toe in dit verzoek 
en het gilde kwam er. Een proeve van bekwaamheid was vereist om als hekelaar-
ster  tot  het  gilde  te  mogen  toetreden.  Er  werden  drie  vrouwen  aangesteld  om 
de  proeven  af  te  nemen,  namelijk  Marijtje  Philips,  Marijtje  Symons  en  Maria 
Huyberts. Daarentegen was voor de vrouwen geen besturende rol weggelegd: de 
deken en hoofdman van het gilde waren allebei man. Hoe lang het gilde heeft 
bestaan is niet precies duidelijk, maar zoals bekend ging het in de zeventiende 
eeuw bergafwaarts met de linnennijverheid in Leiden, en het ging zo mogelijk 
nog slechter met het hekelen. In 1684 vroegen de voorlieden van het gilde dan 
ook om toestemming om voortaan vlas dat buiten de stad was gehekeld te mogen 
invoeren, ‘om dat sij geen bequame heeckelsters inde Stad kunnen krijgen’. Het 
gilde werd toen nog slechts aangeduid als ‘vlasvercopers gilde’.50

Een andere poging om een typisch vrouwelijk beroep in gildenverband te orga-
niseren kwam van kantkooplieden in Den Bosch aan het einde van de achttiende 
eeuw. Dit verzoek (waarover in paragraaf 5.3 meer) werd echter van de hand gewe-
zen door de stedelijke autoriteiten.51

Al  met  al  had  de  in  gilden  georganiseerde  textielproductie  in  de  Republiek 
grote invloed op de sekseverhoudingen. Aan de ene kant drukten de gilden hun 
stempel  op  de  arbeidsverdeling  naar  sekse,  door  meestal  impliciet  maar  soms 
ook expliciet vrouwen uit te sluiten van formele scholing en zelfstandig meester-
schap binnen de organisatie. De uitzondering die men daarbij vaak voor wedu-
wen maakte, kon weliswaar positief uitpakken voor een bepaalde groep werkende 
vrouwen. Maar waarschijnlijk was het hoofddoel van het weduwerecht het behou-
den van de  continuïteit  voor zowel de bedrijfstak als het gezin,  en het  voorko-
men van belastende armenzorgverplichtingen voor het gilde. Aan de andere kant 
zien we dat deelbewerkingen in de textiel die traditioneel door vrouwen werden 
beoefend niet of nauwelijks in een apart gilde werden ondergebracht. Alleen op 
het moment dat mannen deze taken (ook) gingen uitvoeren, ontstonden hiervoor 
soms corporatieve organisaties. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de wolspinners 
in Utrecht en de wolkammers in Leiden. De weinige pogingen van vrouwen tot 
het oprichten van een gilde waren, voor zover bekend, niet erg succesvol.

Organisatie in neringen
Naast corporatieve organisatie van de textiel in gilden, werd de textielproductie 
in sommige plaatsen in de Republiek ook wel georganiseerd in ‘neringen’. Deze 
organisatievorm was waarschijnlijk aan het einde van de zestiende eeuw geïntro-

50  ral, Gilden, inv. nr. 1233.

51  gaht, Oud Archief, inv. nr. 703.
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duceerd door vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden.52 De bekendste nerin-
gen zijn de verschillende textielneringen in Leiden, waar deze organisatievorm 
het meest ontwikkeld was. Maar ook in steden als Amsterdam en Gouda sprak 
men van neringen in de textiel. Ook buiten de textielnijverheid kwam deze vorm 
van organisatie voor. Zo was de pijpmakerij in Gouda min of meer geënt op het 
neringensysteem.53 In het kader van dit onderzoek zijn echter vooral de neringen 
in Leiden van belang.

Zoals gezegd werd het lakenweversgilde in Leiden al in 1561 opgeheven, toen 
de ‘oude draperie’ daar ten dode was opgeschreven. Het ontbreken van een cor-
poratieve organisatie voor wevers was voor migranten die zich rond 1580 vanuit 
de Zuidelijke Nederlanden  in Leiden vestigden misschien wel de belangrijkste 
reden om de neringenstructuur te introduceren. Niet alleen brachten velen van 
hen technische kennis mee over de ‘nieuwe’, lichtere wollen stoffen. Omdat een 
organisatorisch  kader  ontbrak,  namen  zij  ook  de  corporatieve  structuren  over, 
waarbinnen  zij  in  hun  gebied  van  herkomst  hadden  gewerkt.  Ook  het  Leidse 
stadsbestuur  zal  behoefte  hebben  gehad  aan  een  regulering  van  deze  nieuwe, 
explosief  groeiende  takken  van  nijverheid.  De  belangrijkste  typen  wollen  stof-
fen, zoals lakens, saaien, fusteinen, baaien en rassen, werden ieder in een eigen 
nering  verticaal  georganiseerd.  Deze  verticale  organisatie  hield  in  dat  alle  sta-
dia van het productieproces, van de aankoop van de wol tot en met het verhan-
delen van het eindproduct, in principe onder het toezicht van de nering vielen. 
Enkele deelbewerkingen, zoals het droogscheren, bleven vanaf het begin buiten 
de neringen en behielden hun eigen gilde. Ook kon het gebeuren dat in een later 
stadium een bepaalde deelbewerking verzelfstandigde van de nering, zoals het 
vollen en het hierboven genoemde wolkammen, waarvoor een nieuw gilde werd 
opgericht.54

De meeste neringen hadden een eigen hal, de plek waar geweven stoffen wer-
den gebracht voor kwaliteitscontrole, wegen en eventueel verkoop. Elke hal had 
zijn  eigen  gouverneurs  en  superintendenten,  die  de  regels  opstelden  en  ver-
nieuwden binnen de nering, en toezicht hielden op de hallen en hun financiën. 
Tevens deden zij uitspraken in conflicten tussen bijvoorbeeld kooplieden of dra-
piers en hun arbeiders.55 De neringen hadden een corporatief karakter, omdat zij 

52  Wellicht gebeurde dit indirect via Vlaamse en Waalse vluchtelingen die zich in Enge-

land hadden gevestigd en de neringen later in Leiden introduceerden. Posthumus neemt 

dit aan omdat de neringen (‘occupations’) eerst alleen  in Norwich bekend waren, waar 

zich vanaf 1565 veel textielproducenten uit de Zuidelijke Nederlanden vestigden. Posthu-

mus, De geschiedenis, 350-351.

53  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 102.

54  Posthumus, De geschiedenis, 343.

55  ral, Hallen, inv. nrs. 216-221. 
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publiekrechtelijk erkend werden door de lokale overheid. Dat de bemoeienis van 
het stadsbestuur verder ging dan instemming, bleek uit het dagelijks bestuur van 
de neringen. De gouverneurs werden namelijk aangesteld vanuit de beroepsgeno-
ten, maar de superintendenten hadden namens de stad zitting in het bestuur om 
toezicht te houden op de nering. Zo kon de stedelijke overheid dus rechtstreeks 
controle en invloed uitoefenen op de verschillende soorten wolnijverheid. Derge-
lijke directe inmenging van de stedelijke overheid bestond bij de meeste gilden 
niet.56 Nog een verschil tussen de neringen en gilden was de verticale organisatie 

56  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 95-96.

Afbeelding 5.2 Gezicht op de Lakenhal te Leiden in 1642, door Susanna van Steenwijck-Gaspoel
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van de nering. Daardoor waren in feite alle personen die zich met de verschil-
lende deelbewerkingen binnen een nering bezighielden – enkele uitzonderingen 
zoals de droogscheerders daargelaten – automatisch gebonden aan de regels van 
deze nering. Strikt genomen was er dus ook geen sprake van meesterschap of lid-
maatschap, een ander groot verschil met de gilden.57

Het ontbreken van formeel meesterschap binnen de neringen zou grote conse-
quenties kunnen hebben gehad voor vrouwen in de Leidse textielnijverheid. Aan-
gezien iedereen die textiel vervaardigde automatisch onder de nering viel, gold 
dit evengoed voor vrouwen als voor mannen, ongeacht de specifieke werkzaam-
heden die zij verrichtten. In theorie zou dit tot grotere gelijkheid in de rolverde-
ling binnen het arbeidsproces kunnen leiden en misschien ook tot een sterkere 
beroepsidentiteit voor vrouwen. Maar in de praktijk lijkt dit niet het geval te zijn 
geweest.  In hoofdstuk 4 hebben we al kunnen zien dat er weliswaar verschui-
vingen optraden in de arbeidsdeling naar sekse in Leiden in de zeventiende en 
achttiende eeuw, maar dat dit in hoofdzaak betekende dat mannen bepaalde deel-
bewerkingen gingen uitvoeren die in een eerdere periode door vrouwen werden 
gedomineerd. Enkele uitzonderingen daargelaten, bleven vrouwen in de  textiel 
geconcentreerd  binnen  deelbewerkingen  met  de  laagste  status  en  lonen,  zoals 
spinnen, breien en het dubbelen van garens. Officieel vielen deze vrouwen wel 
onder het toezicht van de neringen, evenals alle andere textielarbeiders. Maar juist 
veel werkzaamheden die aan het weven voorafgingen, en die doorgaans een lage 
status  hadden,  zoals het wolscheiden,  wolwassen,  pluizen en  spinnen, werden 
nauwelijks gereguleerd in de keuren van de neringen.58 Niet alleen is hierdoor 
over deze deelbewerkingen weinig bekend, maar ook geeft de beperkte aanwezig-
heid in de keuren aan dat deze beroepsgroepen weinig organisatie en structuur 
hadden, en daarmee waarschijnlijk een lage mate van groeps- en beroepsidenti-
teit. Vrouwen die weefden of verfden kwamen ook binnen de neringen voor, maar 
zij waren dan meestal weduwe van een overleden wever of verver. Het weduwe-
recht lag in de neringen niet formeel vast, maar was in de praktijk dus wel van 
kracht.59

Zelfs binnen de grootschalige textielproductie voor internationale markten ble-
ven corporatieve organisatievormen dus een grote rol spelen. Het lijkt erop dat de 
traditionele sekseverhoudingen binnen de nijverheid niet zozeer in regelgeving 
bekrachtigd hoefden te worden. Niet alleen binnen de gilden was het vanzelfspre-
kend dat vrouwen, een enkele weduwe uitgezonderd, in bepaalde beroepsgroepen 

57  Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 40.

58  Posthumus, De geschiedenis, 343.

59  Schmidt komt  tot dezelfde  conclusie  voor weduwen  in de  saainijverheid. Schmidt, 

Overleven, 157.
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niet voorkwamen. Ook binnen nieuwe organisatievormen als de neringen had-
den deze ‘ongeschreven regels’ hun weerslag in de praktijk.

5.3 Kaufsystem, putting-out en (onder)aanneming

Ruim vóór de ontwikkeling van het concept ‘proto-industrie’ bracht Posthumus 
het neringensysteem in de Leidse textielindustrie al in verband met de opkomst 
van het kapitalisme. De specialisatie en arbeidsdeling binnen de verschillende 
neringen leidden ertoe dat een groot aantal textielproducenten in loondienst voor 
grotere ondernemers werkte, of in de loop van de tijd ging werken.60 Desondanks 
was een deel van de productie in Leiden vroeg in de zeventiende eeuw nog klein-
schalig van aard, met grotendeels zelfstandig opererende wevers en drapiers. Het 
algemene beeld is dat dit begon te veranderen rond 1630. Kapitaalkrachtige tex-
tielondernemers begonnen toen op grotere schaal drapiers en wevers op basis van 
een putting-out systeem voor zich in dienst te nemen. Deze ondernemers hadden 
alle grondstoffen en eindproducten  in hun bezit.61 Waarschijnlijk  leidden deze 
ontwikkelingen tot een proces van proletarisering, waarbij steeds meer arbeiders 
loonafhankelijk werden van grote producenten. Ook in de andere onderzoeksge-
bieden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle, zien wij in de zeventiende en achttiende 
eeuw vormen van het Kaufsystem en putting-out ontstaan. Daarom wil ik in deze 
paragraaf aan de orde stellen in hoeverre het ontstaan van nieuwe organisatievor-
men en proletarisering de opvattingen over wat ‘mannenwerk’ en wat ‘vrouwen-
werk’ was veranderden.

‘Proto-industriële’ textielproductie in Leiden
Posthumus onderscheidt vier fasen in de organisatie van de Leidse textielnijver-
heid. In de eerste fase, circa 1580-1595, was er sprake van een relatief losse orga-
nisatie, waarin het productieproces werd beheerst door zelfstandige drapiers, die 
enkele wevers  en  later  ook  spinsters  voor  zich  hadden  werken. Deze  spinsters 
kochten vaak zelf nog hun garen op de garenmarkt, en werkten dus via een Kauf-
system. In de tweede fase, van 1595 tot circa 1630, kwamen de armste drapiers in 
loondienst  van meer kapitaalkrachtige  lakenbereiders/kooplieden. Steeds vaker 
hadden deze ondernemers de grondstoffen in handen, en het putting-out systeem 
kwam dus in zwang. Rond 1630 ziet Posthumus een nieuwe groep ondernemers 
opkomen, de reders. Deze reders waren zeer kapitaalkrachtig en gingen steeds 
meer drapiers en wevers in dienst nemen, waardoor een flinke concentratie van 

60  Posthumus, De geschiedenis, 501-526. Zie ook Davids,  ‘Neringen, hallen en gilden’, 

96.

61  De Vries e.a., ‘Het economisch leven’, 90-91.
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de productie plaatsvond. Desondanks bleven er in de hele zeventiende eeuw vele 
kleine zelfstandige drapiers bestaan, die al dan niet als tussenmeester werkten 
om wevers en/of spinners aan te nemen en te controleren voor de grotere onder-
nemers  (zie  ook  figuur  5.2).62  Posthumus  maakt  dus  onderscheid  tussen  de 
lakenbereiders/kooplieden van vóór 1630, die ook vele drapiers in loondienst had-
den, en de nieuwe groep van ‘reders’ die daarna op het toneel kwamen.63 Mijns 
inziens is het onderscheid tussen de lakenbereiders/kooplieden en de reders min-
der groot dan Posthumus suggereert. Posthumus zegt zelf ook dat de reders zich 
bij voorkeur ‘koopman’ noemden.64 Waarschijnlijk kwam de term reder in de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw inderdaad meer in zwang, maar deze naams-
verandering bracht niet aantoonbaar een heel ander soort ondernemerschap met 
zich mee. Wel trad de door Posthumus geconstateerde schaalvergroting op.65

Figuur 5.2 Verschillende vormen van organisatie in de Leidse wolnijverheid
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In de periode tussen 1650 en 1670 duikt een nieuw soort ondernemer in de bron-
nen  op:  de  ‘fabriqueur’.  Volgens  Posthumus  was  dit  waarschijnlijk  een  nieuw 
type ondernemer die zich van de verkoopactiviteiten heeft teruggetrokken. Hier-
mee zou de taakverdeling tussen productie en handel dus scherper zijn gewor-
den.66 Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het gebruik van de  term 
‘fabriceren’ en  ‘fabriqueur’  in deze periode uitsluitend werd gebruikt  in de  let-
terlijke betekenis van ‘producent’. Wederom hoeft het in gebruik raken van deze 
term niet zozeer de opkomst van een nieuw ondernemerstype te betekenen.67 De 

62  Posthumus, De geschiedenis, 502-503; De Vries e.a., ‘Het economisch leven’, 90-91.

63  Posthumus, De geschiedenis, 503.

64  Ibidem, 531.

65  Zie ook de vergelijking tussen de kohieren van 1581 en 1749 in hoofdstuk 4. 

66  Posthumus, De geschiedenis, 507.

67  Van  Gurp,  Brabantse stoffen,  54.  Ook  Posthumus  geeft  overigens  toe  dat  de  ‘fabri-

queurs’ nog het meeste op reders leken. Posthumus, De geschiedenis, 508.
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belangrijkste vormen van organisatie van de textielnijverheid die uit Posthumus’ 
werk en uit de archiefbronnen naar voren komen, zijn schematisch weergegeven 
in figuur 5.2. Al deze typen kwamen gelijktijdig voor, al zullen de laatste twee 
organisatievormen dominant zijn geworden na circa 1630. De ontwikkeling naar 
meer concentratie van de productie die sinds het einde van de zestiende eeuw 
plaatsvond, met het steeds onzelfstandiger worden van spinners en wevers, was 
mijns inziens een gelijkmatiger proces dan Posthumus suggereert. Verschillende 
organisatorische vormen bestonden bovendien naast elkaar (zie figuur 5.2).

Dit proces naar meer ‘kapitalistische’ arbeidsverhoudingen verliep overigens 
geenszins  zonder  slag  of  stoot.  In  1643  woedde  er  een  hevige  belangenstrijd 
tussen  min  of  meer  zelfstandige  lakendrapiers  en  de  kooplieden.  De  drapiers 
klaagden  dat  de  kooplieden  hun  zowel  werk  als  arbeidskrachten  (vooral  spin-
ners) onttrokken. In plaats van opdrachten te geven aan de drapiers zelf, stelden 
de kooplieden ‘meesterknechten’ aan, die zij vervolgens voor zich lieten werken 
en lieten fungeren als onderaannemer. Volgens de drapiers zouden ‘verscheyde 
coopluyden alhier selfs wel ontrent de 30 getouwen hebben, soo in haer huysen 
als buytenshuys’. Hierdoor zou de hele draperie ten onder gaan. Zij eisten dat het 
aantal getouwen zowel voor kooplieden als voor drapiers op maximaal twee werd 
gesteld.68 Ook vonden zij dat de wol, nadat deze was ingekocht en bewerkt in het 
huis van de drapier of koopman zelf, alleen mocht worden uitbesteed aan kaar-
ders, schrobbelaars en spinners, maar vervolgens weer terug moest naar het huis 
van de koopman of drapier waar geweven werd.69  In  feite pleitten zij hiermee 
voor de handhaving van het Kaufsystem, waarin de grondstof van inkoop tot gewe-
ven stof in handen van de wever of drapier was en tegen het putting-out systeem, 
waarin ook het weven aan loonarbeiders werd uitbesteed. De kooplieden gingen 
in het verweer en betoogden dat juist het vrijlaten van het aantal getouwen de dra-
perie zou bevorderen. Zij betwistten de zelfstandigheid van de drapiers:

Wy verstaen niet, dat se meesters lakendrapiers sijn; dien naem eygenen sy 

haer ten onrechte toe, om door dat middel te maken, dat haer request mee-

der aensien souden hebben. Een meester lakendrapier is die sijn eygen wolle 

coopt  en  tot  lakens  maect  om  off  tot  sijn  profijt  ofte  schade  te  vercoopen, 

daer ter contrarie de supplianten lieden sijn, die volgens haer eygen seggen 

andre luyden wolle alleen om loon tot laken maken, ergo geen meesters, maar 

knechtslakendrapiers ende bijgevolg niet anders als meesterknechts behoo-

ren genomt te werden.70

68  Posthumus, Bronnen (deel 4), no. 308.

69  Ibidem, no. 311.

70  Ibidem, no. 320, par. 1.
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De drapiers werden lelijk op hun plaats gezet door de kooplieden. De kooplieden 
betoogden dat de meeste drapiers allang geen zelfstandige meesters meer waren, 
omdat ook zij in loondienst voor opdrachtgevers werkten, die de productiemidde-
len in handen hadden. Het putting-out systeem voerde rond 1640 dus de boven-
toon binnen de Leidse lakennijverheid.

Proto-industrie en arbeidsdeling naar sekse in de Leidse textiel
Voor zover bekend bestonden er binnen de neringen geen officiële beperkingen 
voor de betrokkenheid van vrouwen in de textielproductie. Ook hoog in de hië-
rarchie zoals die in figuur 5.2 is weergegeven, kwamen vrouwen voor als koop-
lieden, drapiers of wevers. Meestal waren zij weduwen, die gebruik maakten van 
het ‘ongeschreven weduwerecht’, waaraan ik hierboven refereerde. Soms waren 
zij echter ook ongetrouwde vrouwen, die bijvoorbeeld het bedrijf van hun vader 
of broer overnamen.71 Annetgen Joosten was zo’n alleenstaande vrouw, die tus-
sen 1609 en 1616 acht verschillende kinderen voor zich had werken, zowel om te 
spinnen als om te saaiwerken. Zeven van de kinderen die bij haar werkten waren 
meisjes in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Naast Trijn Jans van elf jaar oud, 
die voor Annetgen naaide voor zes stuivers in de week, sponnen de andere zes 
meisjes voor een weekloon dat varieerde van drie tot achttien stuivers per week, 
afhankelijk van hun leeftijd en ervaring. Verder werkte er vanaf 1615 één jongen 
van achttien jaar oud, Jan Kadron, voor Annetgen. Hij was in dienst genomen om 
voor haar te saaiwerken.72

Daarnaast namen getrouwde vrouwen, al dan niet in opdracht van hun echt-
genoot, arbeiders in dienst om te spinnen en weven. Een steekproef uit de beste-
dings- en leerjongensboeken in de periode 1608-1656 laat bijvoorbeeld zien dat er 
onder 1706 bazen (van wie 304 vrouwen) minstens 123 getrouwde vrouwen waren. 
Dit betekent dus dat minimaal zeven procent van alle bazen en zelfs meer dan 
veertig procent van alle vrouwelijke bazen die kinderen aannamen een getrouwde 
vrouw was.73 Uit de vele verslagen van conflicten in de lakennijverheid blijkt ver-
schillende malen dat zowel ongetrouwde als getrouwde vrouwen niet alleen kin-
deren maar ook volwassen textielarbeiders in loondienst hadden.74 In 1643 klaagde 
Jonna, de huisvrouw van Jacob Hendrickx, Christiaan Heckman aan omdat hij 
haar een spinner had onttrokken door hem meer loon te bieden dan hij bij Jonna 

71  Schmidt, Overleven, 156-157.

72  ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845 en 3847. 

73  ral, Hallen, inv. nrs. 127a-j; ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845, 3847 en 3849.

74  ral, Hallen, inv. nrs. 216-221. 
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verdiende.75 En in 1678 werd de huisvrouw van Jan Lievensen aangesproken op 
het feit dat zij een arbeider in laken in plaats van in geld had betaald.76

Het overgrote deel van de vrouwen in de nijverheid werkte echter in de voorbe-
reidende deelbewerkingen van textiel, die niet hoog stonden aangeschreven in de 
organisatorische hiërarchie. Met name in het spinnen vonden veel vrouwen werk. 
Aan het einde van de zestiende eeuw wordt in de bronnen van de textielnijverheid 
nog uitsluitend over  ‘spinsters’ gesproken. Een groot deel van hen werkte zelf-
standig. Zij bezaten zelf de grondstoffen en verkochten hun eigen garen. Omdat 
er rond 1585 door de explosieve groei van de saainijverheid een groot tekort aan 
garen begon  te ontstaan, werd  in dat  jaar besloten de handel  in garen beter  te 
reguleren. In de keur van de saainijverheid verschenen artikelen over de verkoop 
van garen en de oprichting van een garenmarkt. Tweemaal per week, op woens-
dag-  en  op  zaterdagochtend,  vond  deze  markt  plaats  op  de  Oosterlingeplaats. 
Iedereen die binnen Leiden of het omringende platteland garen had gesponnen, 
moest het garen daar op verkopen. Wie buiten deze plaats of tijdstippen garen ver-
kocht, kreeg een boete van tien stuivers per verkocht of gekocht pond garen.77

Wanneer het systeem van loondienst en onderaanneming in de Leidse spin-
nerij precies is ontstaan, is niet bekend, maar duidelijk is dat dit in elk geval in de 
zestiende eeuw voorkwam. Al in 1588 klaagde een groep van 42 drapiers dat de 
vrije garenmarkt niet functioneerde. Door het gebrek aan spinsters was de garen-
prijs hoog en kwamen er steeds vaker kooplui naar de garenmarkt die spinsters 
aan zich probeerden te binden. De spinsters ‘onder hemluyden subjeckt’ zouden 
voor minder geld voor hen spinnen, maar hadden als tegenprestatie wel de garan-
tie van een vaste afname van hun garen. De drapiers probeerden deze vormen van 
loondienst in hun rekest tegen te gaan, omdat er zo nog minder spinsters over-
bleven voor de vrije markt en de prijs van garen nog hoger zou worden. Volgens 
hen zou dit tot gevolg hebben dat  ‘twehondert  [drapiers] wesende binnen deser 
stede (…) tvermoghen wesen de stadt om sulcx te verlaeten’, waardoor de nijver-
heid geheel zou instorten.78 Het gerecht van Leiden beaamde weliswaar dat enkele 
arme drapiers hierdoor  in het nadeel waren, maar  toch achtten de autoriteiten 
het niet wenselijk deze praktijk van het aannemen van spinsters te verbieden. Zij 
besloten ‘in eens yegelicx vryheyt te laeten zodanige ende zoeveele spinsters te 
werck te mogen stellen, als zy mit goede beloninge ende gelycke georloffde ende 
behorlicke middelen tot continuatie van hun neringe bevinden zullen van noode 
te zijn’.79

75  ral, Hallen, inv. nr. 217, 20-03-1643.

76  ral, Hallen, inv. nr. 219, 17-11-1678.

77  Posthumus, Bronnen (deel 3), no. 100, par. 75.

78  Ibidem, no. 138.

79  Ibidem, no. 141.
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Ook in het eerder beschreven conflict uit 1643 tussen drapiers en kooplieden 
speelden de spinners een rol. De kooplieden noemden de beschuldiging van de 
zelfstandige drapiers dat zij hen van hun spinners zouden beroven echter ‘seer 
onfatsoenlijc’. Er waren  immers veel meer  ‘spinders’  (let wel:  zij gebruiken de 
mannelijke vorm!) dan drapiers in de stad en de enige reden voor hen om van 
baas te wisselen zou zijn dat zij bij een grote koopman meer loon ontvingen. Deze 
vooruitgang voor de vele spinners zou per saldo alleen maar gunstig zijn voor de 
welvaart van de Leidse textielarbeiders en hun huisgezinnen en dus voor de hele 
stad.80 De kooplieden voerden aan dat de spinners ‘vrije ambachtslieden’ waren, 
die naar eigen believen mochten kiezen voor welke meester zij wilden werken.81 
Dit  zal  ongetwijfeld  een  iets  te  rooskleurige  afschildering  zijn  geweest  van  de 
positie van spinners, die voor hun opdrachten nog altijd zeer afhankelijk waren 
van een drapier of koopman/-vrouw. Spinlonen waren vanwege de nog altijd grote 
vraag naar spinarbeid waarschijnlijk wel gestegen, maar vergeleken met andere 
lonen in de textiel bleven de lonen voor spinnen zeer laag.82 Dit moest ook wel, 
omdat de arbeidskosten anders de pan uit zouden rijzen.83 Alhoewel de situatie 
voor spinners ten tijde van dit conflict in 1643 wellicht relatief gunstig was, zal 
hun keuzevrijheid toch beperkt zijn geweest. Uit de kwestieboeken van de laken-
nering blijkt bijvoorbeeld dat spinners gehouden waren hun opdrachten voor een 
en dezelfde meester af te maken, en dat zij alleen van meester mochten wisselen 
wanneer de huidige meester daarmee akkoord ging.84

Wat opvalt aan het taalgebruik van de kooplieden, is dat zij de spinners expli-
ciet benoemen als vrije ambachtslieden. Deels  is dit natuurlijk retoriek, om de 
argumenten van de drapiers te weerleggen en te wijzen op de vrijheid van werk-
geverskeuze die spinners en andere deelbewerkers in de textiel hadden. Evenals 
veel drapiers bezaten de meeste de spinners echter niet hun eigen productiemid-
delen en werkten zij in loondienst. Om precies dezelfde reden konden de drapiers 
volgens het verweerschrift van de kooplieden geen aanspraak maken op het zelf-
standig meesterschap. Toch zouden de kooplieden de lakenspinners in hun ver-
weer niet zomaar het predikaat ambacht hebben opgeplakt, als daar geen enkel 
maatschappelijk draagvlak voor was. Omdat de kooplieden expliciet spreken van 
‘spinders’, lijkt het erop dat zij in de eerste plaats aan mannelijke spinners refere-

80  Posthumus, Bronnen (deel 4), no. 315, par. 12.

81  Ibidem, no. 320, par. 3.

82  Van Zanden, ‘The revolt’, 623. Zie verder hoofdstuk 8.

83  Wegens de grote aantallen spinners die nodig waren, maakten de  loonkosten voor 

spinnen een groot deel (circa 20%) van de totale productiekosten van een laken uit. Zie bij-

voorbeeld: ral, Hallen, inv. nr. 220, 05-11-1699 en tabel 8.5 op pag. 295 van in dit boek.

84  Zie bijvoorbeeld: ral, Hallen, inv. nr. 217, 13-03-1643; 20-03-1643; 27-03-1643; 30-06-

1643.
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ren wanneer zij het over ambachtslui hebben. Wellicht genoten mannelijke spin-
ners in de lakennijverheid toch een zeker ambachtelijk aanzien.85

In het vorige hoofdstuk zagen wij al dat in de loop van de zeventiende eeuw 
steeds meer Leidse mannen gingen werken in beroepen als spinnen en wolkam-
men, die eerder uitsluitend door vrouwen werden uitgevoerd. In hoeverre waren 
er  nu  verschillen  tussen  mannelijke  en  vrouwelijke  beoefenaren  van  dit  soort 
beroepen binnen de organisatie van de textielnijverheid? In tegenstelling tot de 
Leidse wolkammers of de Utrechtse wolspinners hebben de spinners in Leiden 
nooit een eigen gilde gekend. Toch blijkt dat ook hier sprake was van een hiërar-
chische beroepsorganisatie binnen het spinnen. Figuur 5.2 (pag. 164) illustreert 
dat in sommige gevallen een meesterspinner als tussenpersoon fungeerde tus-
sen drapiers of wevers en hun spinners. Deze meesterspinner had meestal weer 
verscheidene spinners in loondienst die in zijn opdracht het garen sponnen. Het 
gebruik  van  de  term  ‘meester’  valt  hier  op.  Ondanks  de  afwezigheid  van  een 
spinnersgilde  in Leiden was deze  titel  afgeleid van de gildenterminologie. Het 
begrip meesterspinner bracht de associatie met geschoold vakmanschap met zich 
mee, en daardoor waarschijnlijk ook een hogere status en beloning. Opmerke-
lijk genoeg ben ik in het archiefmateriaal slechts vermeldingen van mannelijke 
meesterspinners  tegengekomen. Uit verschillende bronnen blijkt dat ook vrou-
wen wel spinners voor zich in dienst hadden, maar zij werden nooit als ‘meester-
spinsters’ aangeduid. Het is mijns inziens dan ook geen toeval dat de enige zes 
spinners die voorkomen in het kohier van het Klein Familiegeld uit 1674, man-
nen waren.86 Waarschijnlijk waren deze  spinners meesterspinners, die andere 
spinners en spinsters voor zich hadden werken en zo meer konden verdienen dan 
een ‘normale’ spinner.87

Binnen  de  corporatieve  organisatie  van  het  spinnen  en  weven  in  de  Leidse 
neringen was volop ruimte voor de opkomst van proto-industriële productievor-
men zoals het putting-out systeem en onderaanneming. Karel Davids wijst op het 
grote belang dat de Leidse overheid hechtte aan het beschermen van kleine zelf-
standige producenten binnen de neringen.88 Uit de opstelling van de overheid in 
de conflicten tussen drapiers en kooplieden in 1588 en 1643, lijkt het er deson-
danks op dat men vond dat het algemeen belang beter gediend werd door de grote 
kooplieden in het gelijk te stellen. Dit zal ongetwijfeld proletarisering en afhan-
kelijker worden van drapiers, spinners en spinsters in de hand hebben gewerkt. 
Door de grote behoefte aan spinarbeid kwamen sinds ongeveer 1600 steeds meer 

85  Zie ook hoofdstuk 8. 

86  Peltjes, Leidse lasten.

87  Meestal roomde de meesterspinner een klein deel van het loon van zijn spinners af 

als ‘winstpremie’. Zie bijvoorbeeld neha, Bijz. Coll., inv. nr. 064-3.

88  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 108-112, 118-119.
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mannen in dit beroep terecht. Wellicht waren velen van hen ooit zelfs wever of 
drapier geweest, die hun zelfstandigheid hadden verloren en in dienst moesten 
van een grotere baas. Het verliezen van hun zelfstandigheid wilden zij misschien 
compenseren door zich te beroepen op hun vakmanschap als meester. Beter dan 
vrouwen wisten  (althans een aantal) mannen als  tussenbazen of  ‘meesterspin-
ners’ hun mogelijkheden in de lakenspinnerij te benutten.

Proto-industrie in Tilburg, Zwolle en Den Bosch
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw verschenen zowel het Kaufsy-
stem als het putting-out systeem ook in de andere gebieden die ik heb onderzocht. 
In  Tilburg  en  Zwolle  komen  we  deze  organisatievormen  in  respectievelijk  het 
wolspinnen en vlasspinnen tegen. Daarom zal ik eerst deze twee plaatsen achter 
elkaar behandelen. Ten slotte zal ik naar de textielnijverheid in Den Bosch kijken. 
In deze stad was aan het einde van de achttiende eeuw een ander typisch vrou-
wenberoep, het kantwerken, volgens een proto-industrieel model georganiseerd.

In de vorige hoofdstukken kwam de productie in Tilburg in opdracht of com-
missie voor Hollandse kooplieden al aan bod. In het kort zijn er twee visies op de 
organisatie van dit systeem. Volgens Posthumus werkten de Tilburgse lakendra-
piers  in  commissie  voor Leidse drapiers  en kooplieden en waren zij  volkomen 
van hen afhankelijk. De Tilburgse ondernemers waren slechts tussenhandelaren 
tussen de goedkope Tilburgse textielarbeiders en Leidse kooplui. Daarom zou de 
Tilburgse lakennijverheid in de zeventiende eeuw ook geen concurrentie hebben 
gevormd voor Leiden.89 Gerard van Gurp heeft dit beeld inmiddels genuanceerd. 
Veel Tilburgse drapiers en kooplieden werkten volgens hem juist wel zelfstandig, 
en zij deden niet alleen zaken met Leidse handelaren, maar meer nog met die uit 
andere Hollandse steden, zoals Amsterdam.90

In Tilburg bestond in de zeventiende eeuw geen weversgilde, en de organisatie 
van de textielproductie deed dan ook (vroeg)kapitalistisch aan. Er was een groep 
van drapiers die nu eens zelfstandig, dan weer in opdracht van kooplieden werk-
ten. Soms hadden de drapiers zelf ook weer wevers in dienst, maar in de loop van 
die eeuw lijken zij steeds meer loonarbeiders te zijn geworden.91 Al aan het begin 
van de zeventiende eeuw werkten zelfstandige drapiers in commissie voor koop-
lieden van buiten Tilburg, met name handelaren uit Antwerpen en West-Brabant. 
Na 1640 verdween deze productie, waarschijnlijk in de eerste plaats door de toe-
genomen mogelijkheden voor handel met Holland. Vanaf dat moment zouden 
ook de Tilburgse kooplieden belangrijker zijn geworden. In commissie werkende 
fabrikeurs ziet Van Gurp pas na 1730 in Tilburg op het toneel verschijnen. Zij lie-

89  Posthumus, De geschiedenis, 955-956.

90  Van Gurp, ‘De Tilburgse lakenhandel’.

91  De Bruijn, Ruiter en Stroucken, Drapiers en buitenwevers, 9-10.
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ten, meestal in opdracht van Amsterdamse kooplieden, wevers voor zich werken. 
De kooplieden hadden één of meer wevers in loondienst, de zogenoemde ‘reijers’. 
De  reijer kreeg de wol van zijn, meestal  vaste, opdrachtgever en verwerkte die 
thuis tot laken. Meestal bezat hij zelf een weefgetouw, maar soms huurde hij dit 
ook. Het aantal reijers dat voor een koopman werkte varieerde nogal: van één tot 
twaalf. Naast de reijers bleven er ook zelfstandige drapiers bestaan, die met één 
of meer leerknechten weefden. Zij kochten wel zelf hun wol in en verkochten het 
eindproduct. Van Gurp heeft de  indruk dat het putting-out  systeem meer voor-
kwam, maar bewijzen geeft hij hier niet voor.92

Uit de civiele processen blijkt daarentegen dat veel Tilburgse textielarbeiders 
volgens  het  Kaufsystem  werkten.  Tussen  1600  en  1800  zijn  er  vele  processen 
gevoerd tussen wolkooplieden en wevers of spinners uit Tilburg, meestal omdat 
deze  laatsten  de  door  hun  ingekochte  wol  nog  niet  betaald  hadden.  Van  de  in 
totaal ongeveer 4.500 procesdossiers die uit deze periode bewaard zijn gebleven, 
hadden een kleine 300 dossiers direct betrekking op de textielnijverheid. Ruim 
driekwart  (230)  van  deze  processen  ging  over  het  niet  betalen  van  wol  aan  de 
koopman die deze geleverd had.93 Drapiers, wevers en spinners uit Tilburg koch-
ten hun wol van kooplieden, die in de helft van de gevallen uit andere steden kwa-
men, zoals Amsterdam, Rotterdam en Leiden. In de andere helft van de gevallen 
werkten min of meer zelfstandige wevers voor Tilburgse kooplieden. Een voor-
beeld hiervan was Jan Peeter Peetersen, die in 1669 werd gedaagd omdat hij zijn 
rekening aan Anthonij van Tienevelt nog niet had voldaan. Zes jaar eerder, op 30 
juli 1663, had de koopman Van Tienevelt vijftig steen wol geleverd aan Peetersen, 
voor een totaalbedrag van 225 gulden. Hiervan had Peetersen bij ontvangst van 
de wol al 112 gulden betaald. Bovendien betaalde hij op die dag een deel in natura, 
met een laken dat ruim 62 gulden waard was. In februari 1664 ‘verkocht’ Peeter-
sen nog eens een laken van 36 gulden aan Van Tienevelt, maar sindsdien stond 
de rekening voor nog altijd meer dan acht gulden open.94 Het gebeurde vaker dat 
niet in geld, maar in geweven laken werd voldaan, soms ook in opdracht van de 
koopman in wol en lakens.95 Wel beschikten de wevers in deze gevallen zelf over 
de grondstoffen en het eindproduct, en werkten zij dus volgens het Kaufsystem.

Aangezien niet alle Tilburgse textielarbeiders zullen zijn aangeklaagd omdat 
zij hun wol niet hadden betaald, is het bovengenoemde getal van 230 slechts een 
minimum van het aantal wevers en spinners die hun wol nog steeds zelf kochten. 
Sommige wevers werkten ook volgens het putting-out systeem in dienst van de 

92  Van Gurp, Brabantse stoffen, 72-75.

93  rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle,  inv. nrs. 1653v-6023. Uit al deze inventaris-

nummers heb ik alle processen (zo’n 300) bekeken die over de textielnijverheid gingen.

94  rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle, inv. nr. 4264.

95  Zie bijvoorbeeld: rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle, inv. nrs. 1907, 4432.



172 | De draad in eigen handen

wol- en lakenkooplieden, zowel uit Tilburg als van buiten, maar uit de processtuk-
ken lijkt het alsof zij in de minderheid waren. Misschien werden zij minder vaak 
voor het gerecht gedaagd, omdat zij hun wol niet kochten en dus ook niet konden 
nalaten  te betalen. De enkele processen die duiden op een putting-out  systeem 
gaan meestal over het niet betaald hebben van arbeidslonen.96 Arme wevers en 
spinners zullen de koopman van wie zij voor hun werkverschaffing afhankelijk 
waren, niet al te snel hebben aangeklaagd. Zo kan een ondervertegenwoordiging 
van het putting-out systeem in deze bron zijn veroorzaakt, maar een bewijs voor 
het  feit dat dit systeem al  in de zeventiende eeuw alom vertegenwoordigd was, 
zoals Van Gurp beweert, is dit nog altijd niet. Bovendien valt op dat deze zaken 
pas vanaf circa 1660 met regelmaat voor het gerecht verschijnen. Dit zou erop 
kunnen duiden dat het  putting-out  systeem  ook wat  later  in  zwang  raakte dan 
Van Gurp meent. Misschien dat het met de opkomst van de Tilburgse kooplieden 
gemakkelijker werd om de lokale arbeiders te controleren en produceren via het 
putting-out systeem daarmee gunstiger werd.

De enkele voorbeelden van gevoerde processen over spin- of weeflonen bieden 
enige informatie over de organisatie van de productie. Zo blijkt dat textielonder-
nemers het weven en spinnen van een laken meestal uitbesteedden aan één en 
dezelfde arbeider. Waarschijnlijk liet de wever zijn garen deels spinnen door zijn 
vrouw en kinderen en deels door beschikbare spinners en spinsters in het dorp. 
Wel kreeg hij meestal al het weef- en spinloon, dit laatste soms expliciet namens 
zijn vrouw. In 1617 bijvoorbeeld eiste Joost Adriaen Danielsz. niet alleen geld voor 
zijn eigen weverswerk, maar ook tien stuivers  ‘handtloon’ voor zijn dochter en 
anderhalve rijksdaalder voor zijn echtgenote.97 En Adriaan van Dries vorderde in 
1781 vijftig gulden weefloon voor zichzelf en ruim twee gulden spinloon voor zijn 
vrouw bij zijn opdrachtgever Pieter Isaäc Beaune.98 Het lijkt erop dat echtgenotes 
en kinderen een eigen loon ontvingen, dus dat er geen ‘gezinsloon’ werd betaald 
voor spinnen en weven.

Over  de  precieze  organisatie  van  de  linnennijverheid  in  Zwolle  is  weinig 
bekend. Er was een linnenweversgilde in de stad aanwezig, het Sint-Lucasgilde. 
Dit was al in de zestiende eeuw opgericht, voor zowel de drapeniers die zich toen 
nog in de stad bevonden als de linnenwevers. Na 1650 waren er nog overwegend 
linnenwevers in Zwolle en sinds die tijd werd het gilde dan ook het ‘linnenwevers-
ambte’ genoemd.99 Er zijn aanwijzingen dat er binnen het gilde praktijken van 
onderaanneming plaatsvonden. Zo gaf ruim elf procent van alle Zwolse bedeel-

96  Zie rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle,  inv. nrs.  1907, 2019,  3601,  3714, 4285, 

4624, 5996, 5997. 

97  rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle, inv. nr. 1907.

98  rhct, Schepenbank Tilburg en Goirle, inv. nr. 5997.

99  hco, Stadsarchief, inv. nrs. 8052 en 8054; hco, Linnenweversgilde, inv. nr. 1.
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den tussen 1650 en 1700 op wever te zijn. Het grootste deel van hen werkte echter 
niet zelfstandig, want zij hadden niet eens zelf een weefgetouw in hun bezit. Zij 
zullen dus veelal in opdracht hebben gewerkt.100 Er zijn nog andere aanwijzin-
gen dat binnen het  linnenweversgilde van Zwolle onderaanneming plaatsvond. 
In 1739 stond in het gildenboek bijvoorbeeld het volgende aangetekend:

21  April  hebben  wij  alle  onze  gildebroeders  op  ons  gildhuijs  ontboden,  en 

aan hunl[ieden] bekent gemaakt, dat niemand van den gilde in meer als een 

huijs, het zij in zijn woonhuijs, of in een ander huijs allene, de meesterije zal 

mogen plegen.101

Kennelijk waren er meesters binnen het gilde die probeerden de schaal waarop 
zij produceerden te vergroten, door anderen in opdracht voor zich te laten weven. 
De keur uit 1739 maakt duidelijk dat dit niet de bedoeling was van de voorman-
nen van het gilde. Zij lieten niet voor niets alle broeders van het gilde bij elkaar 
komen om hen  te  vermanen. Toch was deze maatregel kennelijk niet  effectief 
genoeg. In 1761 vaardigde het stadsbestuur namelijk een nieuwe gildenbepaling 
uit, die voorschreef dat een meester niet meer dan drie getouwen mocht hebben 
en dat hij ‘het sij van drie of minder sal moeten hebben in sijn huis ofte winkel 
en niet elders hier en daar buiten sijn huis of winkel’. Verschillende gildenmees-
ters verzochten vervolgens of dit verbod niet kon worden ingetrokken, opdat ‘de 
suppl[ianten] bij continuatie van hunne geringe kostwinnige kunnen blijven jouis-
seren’. Het stadsbestuur ging hiermee echter niet akkoord, omdat het meende dat 
‘sulx niet alleen voor alle gildens van een seer nadelige en periculeuse consequen-
tie soude zijn, maar selfs de gehele ruine van den linnen ampten gilde nootsake-
lijk soude moeten na sig slepen’.102

Pogingen om de organisatie van de weefproductie meer vrij te laten, stuitten 
dus op verzet van gildenmeesters en het stadsbestuur. Voor wat betreft de orga-
nisatie van het vlasspinnen golden daarentegen andere normen. Het spinnen in 
Zwolle was niet in een gilde georganiseerd. In het vorige hoofdstuk is gebleken 
dat er gedurende de hele achttiende eeuw een aanzienlijk aantal spinsters was 
dat voor de markt spon.103 Ook in de zeventiende eeuw was het spinnen al een 
belangrijke bron van inkomsten, met name voor de armere inwoners van de stad. 
Tussen 1650 en 1700 spon maar liefst 61,7 procent van alle bedeelde vrouwen om 
wat bij  te verdienen. Hun arbeid kon op verschillende manieren georganiseerd 

100 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 163-164.

101  hco, Linnenweversgilde, inv. nr. 1.

102  hco, Stadsarchief, inv. nr. 8054.

103  In 1712: 32%, in 1742 22% en in 1812 18% van alle vrouwelijke hoofden van huishou-

dens met een beroepsvermelding.
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zijn. Allereerst waren er vrouwen die het gesponnen garen rechtstreeks op straat 
of op de markt verkochten. Ook konden zij in loondienst zijn van een linnenwe-
ver, of van een ondernemer die handelde in linnen garens.104 Nergens blijkt dat 
het spinnen van vlas op een of andere wijze gereguleerd of georganiseerd was. 
Het vlasspinnen gebeurde door vrouwen en kinderen, en het was niet gebruike-
lijk dat zij zich organiseerden. Het gebrek aan organisatie zal anderzijds ook weer 
zijn weerslag hebben gehad op de positie  van  spinnende  vrouwen. Hun  lonen 
waren laag en velen moesten terugvallen op de bedeling.

In Den Bosch kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw met name het 
kantwerken (of: speldenwerken) sterk op als tak van textielnijverheid waarin veel 
vrouwen  werk  vonden.  Omdat  dit  een  nieuwe  industrie  was,  bestond  hierbin-
nen geen traditie van corporatieve organisatie. De meeste kantwerksters werkten 
in  loondienst  via  een  putting-out  systeem.  Binnen  de  stad  waren  verschillende 
kantkooplieden,  zowel  mannen  als  vrouwen,  aanwezig,  die  thuiswerksters  in 
dienst hadden die het garen dat zij van de kooplieden kregen verwerkten tot kant. 
Zij werden ofwel in geld ofwel in garen betaald voor hun arbeid. Alhoewel deze 
kantklosters dus loonafhankelijk waren, hadden zij nog wel enige speelruimte, 
zo blijkt uit een rekest van verschillende koopmannen en -vrouwen in kant uit 
1791. Acht Bossche kantkooplieden, vijf mannen en drie vrouwen, verzochten het 
stadsbestuur in dat jaar om het kantwerken enigszins aan regels te onderwerpen, 
aangezien de speldenwerksters volgens hen misbruik maakten van het ongere-
guleerde karakter van de nijverheid. Zo waren er die voor meer meesters tegelij-
kertijd werkten en sommigen stalen garen of (delen van) patronen om die zelf op 
de vrije markt te verkopen.105 Het stadsbestuur was echter niet direct bereid om 
het verzoek van de kooplieden in te willigen. De autoriteiten waren van mening 
dat eerst alle andere kantkooplieden binnen de stad én alle kantwerksters zelf om 
hun mening moest worden gevraagd alvorens zij een besluit zouden nemen over 
deze kwestie. De acht supplianten deelden het stadsbestuur in mei 1792 mede dat 
zij zoveel mogelijk aan dit verzoek hadden voldaan, maar dat het onmogelijk zou 
zijn alle kantwerksters te benaderen, omdat hun aantal zo groot was. Bovendien 
zou dit rondvragen volgens de kooplieden ook weinig nut hebben, ‘aangezien de 
meeste onder die lieden behooren welke geen begrip hebben van het eijnden waar 
toe zulks  ter haarer kennis word gebragt’. Zij  achtten het grootste deel  van de 
kantwerksters met andere woorden te onnozel werkvolk om hier een mening over 
te hebben.

Het stadsbestuur nam geen genoegen met de argumenten van de acht koop-
lieden. Ten eerste bleek na een rondvraag onder de andere kantkooplieden bin-

104 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 166-167.

105  gaht, Oud Archief, inv. nr. 702, 19-10-1791. Zie ook: Prak, ‘Arme und reiche Hand-

werker’, 259-261.
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nen de  stad dat  zij het belang van een uitgebreidere  regelgeving niet  inzagen. 
Ten tweede hadden de supplianten geen bewijs overlegd dat zij inderdaad de hun 
bekende kantwerksters in de stad hadden ingelicht over hun plannen en om hun 
oordeel hadden gevraagd. Daarom besloten de autoriteiten niet in te gaan op het 
verzoek  ‘om dat  kantwerk  aan zeeker  reegelen  en  bepaalingen  te  subjecteeren 
en  alzoo  als  tot  een  zogenaamd  gilde  of  ambacht  te  formeeren’.106  Hier  wordt 
het corporatief organiseren van de productie in de kantnijverheid dus niet alleen 
gepresenteerd als onwenselijk voor de nijverheid, maar ook als beperking voor de 
vrijheid van de loonarbeidsters. Het blijft natuurlijk gissen of de kantwerksters 
het huisindustriële putting-out systeem zelf ook daadwerkelijk als voordelig zul-
len hebben ervaren. Uit dit voorbeeld blijkt in ieder geval wel dat thuiswerksters 
een zekere manoeuvreerruimte bezaten. Zo konden zij zelf beslissen voor welke 
baas of bazin zij werkten en hier en daar konden zij misschien nog enige clan-
destiene winst maken door wat af te snoepen van het voor een opdracht gebruikte 
garen. Thuis konden zij hun eigen tijd indelen en was het toezicht in ieder geval 
nog niet zo streng als dat in meer gecentraliseerde werkplaatsen kon zijn.107

5.4 De opkomst van de ‘fabricq’: centralisatie van de textielnijverheid

In de loop van de vroegmoderne tijd begonnen steeds meer textielondernemers 
in Europa de productie in grotere werkplaatsen of fabrieken te centraliseren. Vaak 
ging dit gepaard met de introductie van nieuwe technieken en machines. Toch 
betekende dit nog niet de komst van het fabriekssysteem zoals we dit uit de peri-
ode van industrialisatie kennen. Soms werd een deel van de productie van tradi-
tionele ambachtslieden onder één dak gebracht vanwege schaalvoordelen, zoals 
het geval was in de volmolens. De vollers zelf bleven hierbij gewoon zelfstandig 
werkzaam, maar maakten gezamenlijk gebruik van de kapitaalintensieve machi-
nerie.  In  andere  gevallen  was  het  de  meer  ‘kapitalistisch’  georganiseerde  pro-
ductie die op één plaats werd gecentreerd. Hier was de concentratie van arbeid 
vooral een kwestie van toezicht op de verschillende stadia binnen het productie-
proces.108 Textielarbeiders die voorheen in hun eigen huizen volgens het putting-
out systeem hadden gewerkt, werden nu samen aan het werk gezet in wat grotere 
ruimtes, de manufacturen of ateliers. Spinners en wevers in loondienst werden 
zo nog afhankelijker van hun opdrachtgevers, omdat zij nu niet langer in staat 

106 gaht, Oud Archief, inv. nr. 703, 16-05-1792.

107  Prak, ‘Arme und reiche Handwerker’, 260.

108 Berg, ‘Women’s work’, 223-224.
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waren hun eigen werktijden en -tempo te bepalen. Alle productiemiddelen, zelfs 
alle gereedschappen, waren bovendien eigendom van de textielondernemer.109

Vroege vormen van centralisatie
Al aan het begin van de zeventiende eeuw zouden er volgens Posthumus in Lei-
den grote ‘ateliers’ of werkplaatsen van textielondernemers zijn geweest, die ver-
schillende arbeiders voor zich lieten werken. Helaas is het bewijsmateriaal voor 
deze schaalvergroting nogal zwak. Op basis van theorieën van Sombart en Weber 
over het ontstaan van ateliers en manufacturen, concludeert Posthumus dat cen-
tralisatie ook in Leiden op deze manier zal hebben plaatsgevonden.110 In één stuk 
over de greinnering uit 1654 blijkt dat er ‘fabricquanten’ zijn die wel 2.000 stuk-
ken per jaar laten vervaardigen. Volgens Posthumus gebeurde dit ‘waarschijnlijk 
op ateliers’, maar in de originele bron is hierover niets terug te vinden.111 Het is 
dus evengoed aannemelijk dat deze grote tussenbazen of ‘fabricquanten’ thuis-
werkers voor zich in dienst hadden.

De enige concrete aanwijzingen voor een vroege concentratie van arbeiders op 
één plek zijn te vinden in de bronnen over kinderarbeid. In een enkel geval hadden 
meesters inderdaad in een bepaald jaar meer dan tien kinderen in dienst. Posthu-
mus zag dit als de eerste tekenen van een gecentraliseerde productie.112 Bazen die 
meer dan drie kinderen tegelijkertijd voor zich hadden werken, vormden echter 
niet de regel, maar de uitzondering. Zo had een van de grotere spinnersbazen, 
Anthonis de Hont, weliswaar 23 verschillende kinderen voor zich spinnen, maar 
dit gold voor de periode tussen 1608 en 1617, dus uitgespreid over tien jaar. De 
kinderen bleven gemiddeld 25 maanden bij hem in dienst. Het maximaal aantal 
kinderen dat De Hont in één jaar bij zich had werken was acht (namelijk in 1610 
en in 1613), maar meestal waren dit er één tot vier. Aangezien Anthonis de Hont 
een van de grotere spinnersbazen was, kunnen we hier moeilijk spreken van een 
aanzienlijke concentratie.113

Het  lijkt  er  veel  meer  op  dat  het  besteden  en  het  in  de  leer  nemen  van 
(wees)kinderen in de eerste plaats een leersysteem was, dat niet zozeer het doel 
had om de textielproductie te concentreren of te centraliseren. Het leersysteem 
had grote voordelen voor verschillende partijen. Weeskinderen en kinderen uit 
arme gezinnen konden een centje bijverdienen en kregen soms zelfs onderdak en 

109 Thompson, ‘Time workdiscipline’, 56-97; Kriedte, Medick en Schlumbohm, Industri-

alisation before industrialisation, 107-111.

110  Posthumus, De geschiedenis, 505-506.

111  Vergelijk ibidem, 540 en Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 183, par. 2.

112  Posthumus, De geschiedenis, 596, 631.

113  ral, Hallen, inv. nrs. 127a-j; ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845, 3847, 3848. Zie 

ook paragraaf 4.3, voor een uitgebreidere toelichting op de steekproef.
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kleding van hun meester, hetgeen de weesmeesters of ouders extra ontlastte. Aan 
de andere kant hadden de meesters wevers en spinners een goedkope bron van 
(met name spin-)arbeid, waaraan zoveel behoefte was wegens de enorme bloei 
van de textielnijverheid in de stad. Van een vroege ‘rationalisatie’ van de productie 
lijkt hier echter geen sprake.

Werkhuizen
Een ander voorbeeld van gecentraliseerde textielproductie in de zeventiende en 
achttiende  eeuw  vormen  de  werkhuizen,  waarin  meestal  gesponnen,  en  soms 
ook geweven werd. De meeste werkhuizen werden in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw opgericht. Van den Eerenbeemt heeft deze werkhuizen onderzocht 
en uit zijn inventarisatie blijkt dat er in de gehele Republiek tussen 1758 en 1794 
een kleine dertig spinhuizen hebben bestaan.114 Meestal hadden deze werkhui-
zen ten doel het armere deel van de bevolking in economisch slechte tijden aan 
werk te helpen, zodat de stedelijke armenzorg niet te zwaar belast werd. Ook in de 
zeventiende eeuw werden al enkele werkhuizen opgericht. In hoofdstuk 3 is het 
spinhuis dat in Den Bosch in 1664 werd opgericht al aan de orde gekomen. Dit 
werkhuis had een tweeledig doel: het verschaffen van werk aan armen in de stad, 
maar ook het wederom ‘aenqueecken’ van de teloorgegane wolspinnerij (en daar-
mee weverij) in Den Bosch.115 Wegens grote financiële verliezen liep dit initiatief 
uiteindelijk echter op niets uit.

Het waren niet altijd de stedelijke autoriteiten die de oprichting van een werk-
huis  initieerden.  In  1686  bijvoorbeeld,  verzochten  kooplieden  uit  Wormer  het 
stadsbestuur van Zwolle om de oprichting van een spinhuis, voor het spinnen 
van hennep voor de zeilmakerij. De kooplieden zouden de grondstoffen aanleve-
ren en beloofden de spinarbeiders goede lonen, mits de Zwolse magistraat zou 
zorgen voor een werkhuis en de  inrichting ervan,  inclusief  spinnewielen. Ook 
moest de stad zelf zorgen voor een opzichter van het spinhuis en zijn loon en een 
deel van de verzendkosten betalen. Zo hadden de kooplieden de meeste vaste kos-
ten op het stadsbestuur afgeschoven. Hun motieven om zich in Zwolle te vestigen 
waren waarschijnlijk de lagere lonen in het oosten van het land, en ook het tekort 
aan  arbeidskrachten  in  Holland  kan  een  rol  gespeeld  hebben.  De  enige  reden 
die zij zelf expliciet opgaven was dat het voordeliger was om de productie op één 
plaats te concentreren, maar dit had natuurlijk ook in Holland gekund.116

De Zwolse armen bleken echter niet bijzonder genegen om voor het spinhuis 
te werken. Weinig mensen waren bereid hun kinderen naar het spinhuis te stu-
ren, deels vanwege de negatieve associatie met een tuchthuis, deels ook omdat 

114  Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 61-214.

115  gaht, Oud Archief, inv. nr. 303.

116  Van Wijngaarden, ‘Het Zwolse werkhuis’, 606-607.
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kinderen in de knoopmakerij meer geld konden verdienen. Het probleem met de 
volwassen  thuiswerkers was dat zij  zeer onregelmatig voor het werkhuis werk-
ten.117 Door al deze hindernissen heeft het Zwolse spinhuis uiteindelijk slechts 
kort bestaan. Het stadsbestuur kwam in grote financiële problemen en had al na 
twee jaar een schuld van 700 gulden. In 1689 werd daarom besloten het werk-
huis weer te sluiten.118

Ook  in  de  achttiende  eeuw  werden  er  instellingen  opgericht  om  armen  het 
spinnen te leren. In Utrecht constateerde de Nederlands-Hervormde Diaconie in 
augustus 1777 dat

van tijd tot tijd de ondervinding leert dat veele lieden door luijheid en werk-

loosheid  in  de  diepste  armoede  gedompelt  sijn,  zoo  dat  men  genoodsaeckt 

worde om dikwerf de liefde gaeve der gemeijnte - schoon ongaerne - te moeten 

toerijken aan menschen, die van wegens de kragt hunner jaeren, in staat sijn 

door vlijt en arbeid hun eijgen brood te eeten, dog door gebreck van werk of 

traegheid om het zelve te zoeken moeten geassisteert worden (…).119

Er werden contacten gelegd met de lakenfabriek van de heren Beaune te Amers-
foort,  die  de  wol  en  spinnewielen  zouden  verstrekken  en  het  garen  weer  zou-
den afnemen tegen stukprijzen. Als de kinderen het spinnen afdoende hadden 
geleerd, konden zij worden ingeschreven bij het wolspinnersgilde.120 Deze kin-
deren konden dan aan de slag bij een meester van het spinnersgilde. Dit leidde 
echter al snel tot problemen voor de spinschool, omdat ‘telkens de beste spinders 
van de winkel wierden afgenomen, en zoo veel niewe leerlingen aanquamen die 
doorgaands een geruijmen tijd slegt en weijnig gaaren spinnen’. Daarom moes-
ten de spinkinderen voortaan minstens twee jaar in het werkhuis blijven.121 De 
spinschool heeft voor een dergelijke instelling relatief lang bestaan: tot in 1788. 
Lucratief  was  de  school  echter  geenszins.  Uit  een  onderzoek  van  een  speciale 
commissie bleek de diaconie in elf jaar tijd maar liefst meer dan 13.000 gulden 
verlies te hebben geleden, een exorbitant bedrag voor die tijd. Men besloot de pro-
ductie dat jaar af te bouwen en de school te sluiten.122

In  Leiden  richtte  het  stadsbestuur  in  1796  een  werkhuis  of  spinschool  op. 
Zowel kinderen als volwassen mannen en vrouwen werden in dit huis tewerkge-
steld. Dit werkhuis was een zelfde lot beschoren als die in Den Bosch, Zwolle en 

117  Van Wijgaarden, Zorg voor de kost, 168-171.

118  Van Wijgaarden, ‘Het Zwolse werkhuis’, 615-617.

119  hua, Diaconie, inv. nr. 912, 21-08-1777.

120 hua, Diaconie, inv. nr. 912, 05-02-1778; 25-02-1778; 02-04-1778.

121  hua, Diaconie, inv. nr. 912, 12-06-1779.

122  hua, Diaconie, inv. nr. 912, april 1788.
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Utrecht. Ondanks de enkele honderden guldens jaarlijkse financiële steun van de 
gemeente bleef het werkhuis verliesgevend.123 In 1809 besloot men daarom:

(…) dat het advis van het committé van Finantie voor de instandhouding van 

dit werkhuis niet zeer gunstig zal zijn, en ook, finantieel beschouwd, (daer er 

onvermijdelijk eene jaerlijksche subsidie noodig is) niet zal kunnen zijn, en 

dat dus welligt bij Ul. tot de vernietiging zoude kunnen worden besloten.124

De ervaringen in zowel de zeventiende- als in de achttiende-eeuwse spinhuizen 
laten een aantal dingen zien. De oprichters van deze werkhuizen hadden bijna 
altijd twee motieven. Ten eerste wilden zij armen aan het werk helpen, en hen 
vaardigheden leren voor een zelfstandige beroepsuitoefening, om de plaatselijke 
armenzorg te ontlasten. Maar ten tweede werd meestal ook het motief genoemd 
om de textielnijverheid in de betreffende stad weer op gang te helpen door het sti-
muleren van de bottleneck in de productiekolom van textiel: het spinnen. Soms 
werd hierbij centralisatie van de productie als bijkomend voordeel genoemd, zoals 
in het geval van het werkhuis in Zwolle. Geen van al deze spinhuizen werd echter 
een financieel succes, integendeel. De stedelijke of kerkelijke autoriteiten moes-
ten in de praktijk juist behoorlijk wat geld toeleggen op deze instellingen. Hier-
uit blijkt dat centralisatie van de productie niet per definitie het meest efficiënte 
middel was om de textielnijverheid te organiseren. Hierin speelde een rol dat dik-
wijls arme mensen en kinderen aan het werk werden gezet, die het spinnen nog 
moesten leren. Bovendien waren zij niet altijd even gemotiveerd om te werken, en 
terecht: zij associeerden het werkhuis met een tuchthuis. Belangrijker was waar-
schijnlijk nog dat zij elders vaak meer konden verdienen.

Fabriekshuizen
Rond 1800 verschenen er nieuwe vormen van gecentraliseerde productie. Pro-
ductiestatistieken uit de Franse tijd laten zien dat er in 1812 in heel Nederland 301 
‘fabrieken’ waren waarin wol werd geweven en gesponnen en 71 waarin katoen 
werd verwerkt. Dat de schaal van deze fabrieken nog niet zeer groot was, blijkt uit 
het gemiddeld aantal arbeiders per fabriek: 32 spinners en 9 wevers. De hoogste 
gemiddelden in de wolverwerkende nijverheid vinden we in de provincies Zuid-
Holland (126 spinners en 28 wevers per fabriek) en Noord-Brabant (44 spinners 
en 13 wevers per fabriek).125 Dit komt doordat de concentratie van de productie het 
eerst optrad in Leiden en Tilburg, waar traditioneel al veel textielarbeiders werk-
zaam waren. Inderdaad zijn er zowel in Leiden als in Tilburg aanwijzingen dat 

123  ral, Werkhuis, inv. nrs. 1, 3-5 en 6.

124  ral, Werkhuis, inv. nr. 2, 13-11-1809.

125  Jansen, De industriële ontwikkeling, 133.
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grotere aantallen spinners en wevers onder één dak werden gebracht. Zo was er 
in Leiden de firma Jacob en Abraham le Poole, een bedrijf dat al aan het einde van 
de zeventiende eeuw was gestart en dat tot 1936 heeft bestaan. Het bedrijf produ-
ceerde bijna honderd verschillende soorten wollen stoffen rond 1800. De firma 
maakte hierbij overigens nog altijd mede gebruik van thuiswerkende spinners en 
wevers.126 Bovendien was er toen nog geen sprake van op stoomkracht gedreven 
textielfabrieken: pas in 1816 verscheen de eerste stoommachine in Leiden.127

Ook in Tilburg kwamen de eerste grotere fabriekshuizen op. De meeste fabrie-
ken werden aan het begin van de negentiende eeuw opgericht, maar de oudste 
stamt uit 1790. Alhoewel de textielondernemers vaak vele arbeiders op een plaats 
lieten werken, blijkt dat de meeste werknemers van de fabrieken nog altijd in hun 
eigen huis produceerden. Zo had de oudste en grootste Tilburgse weverij, die van 
de gebroeders Vreede, in 1812 tachtig fabrieksarbeiders in dienst, tegen tweehon-
derd thuiswerkers die ook voor het bedrijf werkten.128 Het bedrijf had weliswaar 
twee  spinmachines  op  waterkracht  (mule jennies –  zie  paragraaf  2.2)  geïnstal-
leerd in 1811, maar het meeste spinwerk werd nog thuis verricht met de hand. In 
de volkstelling van 1810 komen meer dan 2.450 spinners voor, van wie slechts 
een klein gedeelte  in een fabriekshuis zal hebben gesponnen. De meeste spin-
ners waren nog thuiswerkers: onder hen waren bijvoorbeeld 550 getrouwde vrou-
wen, en bijna driehonderd kinderen jonger dan achttien jaar. Maar ook de meeste 
hoofden van huishoudens sponnen nog thuis.129 De invoering van het fabrieks-
systeem leidde, met andere woorden, niet meteen tot een dramatische terugloop 
van de huisnijverheid in de textiel. Het lijkt er zelfs op dat de thuisproductie van 
textiel rond 1800 juist was toegenomen.130 Textielondernemers gebruikten deze 
bron van thuisarbeiders als aanvulling op de productie die zij in de fabrieken lie-
ten plaatsvinden. Waarschijnlijk heeft dit systeem in ieder geval bestaan totdat 
het spinnen op grote schaal was gemechaniseerd, rond 1850.

De bronnen vertellen ons helaas weinig over de fabrieksarbeiders zelf, wie zij 
waren en of zij man of vrouw waren. Het directe effect van de opkomst van de 
fabriekshuizen op de arbeid van vrouwen is daardoor moeilijk vast te stellen. Wat 
wel duidelijk wordt uit het bovenstaande, is dat de opkomst van het fabriekssy-
steem rond 1800 niet noodzakelijkerwijs betekende dat andere vormen van orga-
nisatie van de productie direct verdwenen. Aangezien het handspinnen thuis nog 
lange tijd bleef bestaan naast de centralisatie van de productie in fabrieken, kon-

126 ral, Le Poole, inv. nr. 643.

127  Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 126.

128  Van Gurp, Brabantse stoffen, 208.

129 rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.

130  Zie ook Jansen, De industriële ontwikkeling, 115.
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den veel vrouwen nog lange tijd een klein inkomen verwerven met thuiswerken, 
of zij nu alleenstaand waren of deel uitmaakten van een gezin.

5.5 Besluit. Sekse en organisatie van de productie in de Republiek

De kernvraag van dit hoofdstuk was op welke wijze en  in welke mate de orga-
nisatie van de productie een verklaring kan bieden voor de arbeidsdeling naar 
sekse binnen de textielnijverheid en de veranderingen die hierin optraden. Twee 
belangrijke zaken vallen op wanneer we kijken naar de organisatie van de textiel-
productie in de Republiek. Ten eerste blijkt dat verschillende organisatievormen, 
corporatief,  proto-industrieel  en  meer  gecentraliseerd,  zeer  goed  naast  elkaar 
konden  bestaan  en  elkaar  soms  zelfs  hebben  aangevuld.  Enkele  voorbeelden 
hiervan zijn onderaanneming binnen gilden en neringen, en het gebruik maken 
van  huisindustriële  loonarbeid  door  de  bazen  van  fabriekshuizen.  Ten  tweede 
wordt duidelijk dat de literatuur over de verhouding tussen de arbeidsdeling naar 
sekse en de organisatie van de productie tot nu toe vaak weinig genuanceerd is. 
De arbeidsmogelijkheden voor vrouwen zouden in eerste instantie zijn ingeperkt 
door exclusieve corporatieve structuren. Vervolgens werden deze verruimd door 
de opkomst van proto-industriële organisatievormen waarbinnen de huisnijver-
heid een grote rol speelde en weer ingeperkt door de opkomst van centralisatie 
en ten slotte mechanisering van de textielproductie vanaf het einde van de acht-
tiende eeuw. Hierboven is gebleken dat de relatie tussen organisatie van de pro-
ductie en sekseverhoudingen veel meer diversiteit vertoonde. Enerzijds oefenden 
de verschillende vormen van organisatie van de textielproductie een grote invloed 
uit  op  de  bestaande  sekseverhoudingen,  maar  anderzijds  werden  deze  op  hun 
beurt ook weer sterk beïnvloed door veranderende patronen in arbeidsdeling naar 
sekse. Hierbij valt op dat zich binnen alle organisatievormen zowel veel beperkin-
gen als mogelijkheden voordeden voor vrouwen.

Binnen  de  gilden  van  de  Republiek  was  het  zelfstandig  meesterschap  voor 
vrouwen niet of nauwelijks  te behalen. Zeker na 1500 lijken de weinige moge-
lijkheden hiertoe nog meer te zijn beperkt. Eigen beroepsorganisaties van vrou-
wen bestonden er nauwelijks binnen de sector textiel. Sommige vrouwen, zoals 
de  hekelaarsters  van  vlas  in  Leiden  en  Gouda,  vielen  wel  onder  het  linnenwe-
versgilde  en  scheidden  zich  hiervan  zelfs  af,  maar  deze  gilden  hebben  slechts 
korte  tijd  bestaan.  Van  vrouwelijke  spinnersgilden  of  wolkammersgilden  was 
geen sprake. Opmerkelijk is dat toen deze in de zeventiende eeuw ‘typische vrou-
wenberoepen’ in belangrijke mate door mannen werden gedaan, zij zich wél op 
corporatieve  wijze  gingen  organiseren.  Vrouwen  konden  van  deze  nieuwe  gil-
den nog altijd niet zelfstandig lid worden. Ook binnen de neringen, die ondanks 
enkele vroegkapitalistische elementen hier toch als semicorporatieve organisaties 
worden beschouwd, kregen vrouwen niet per definitie meer mogelijkheden om 
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zelfstandig te weven, te verven of te vollen. Er is wel bekend dat zij deze werk-
zaamheden uitvoerden, zeker in tijden van hoogconjunctuur, en officiële maat-
regelen tegen de participatie van vrouwen in deze beroepen waren er ook niet. 
Maar kennelijk bestond er wel  een hoge mate  van maatschappelijke  acceptatie 
van deze verhoudingen, aangezien de ongeschreven regels met betrekking tot de 
arbeidsdeling naar sekse werden gecontinueerd binnen de nieuw ontstane orga-
nisatorische structuren.

Met  de  komst  van  proto-industriële  organisatievormen  trad  ook  een  zekere 
mate van concentratie en proletarisering op. Steeds meer textielarbeiders gingen 
in loondienst werken voor steeds minder en steeds rijkere opdrachtgevers. Het is 
mogelijk dat mannelijke drapiers of wevers, die ooit zelfstandig hadden gewerkt, 
overschakelden op het spinnen van wol. Het verlies van hun zelfstandigheid en 
aanzien omdat zij voortaan moesten spinnen wist een deel van hen te compen-
seren. De vraag naar goede wolspinners in de lakennijverheid deed kooplieden 
spreken van ‘ambachtslieden’. Bovendien ontstonden er vormen van onderaanne-
ming waarin kapitaalkrachtiger spinners weer andere spinners en spinsters voor 
zich in dienst hadden. Deze tussenbazen, die zich  ‘meesterspinners’ noemden 
ondanks het feit dat zij geen gilde hadden, waren uitsluitend mannen. Kennelijk 
waren er  voor mannen meer mogelijkheden  om zich  te onderscheiden  van de 
grote proletarische massa dan voor vrouwen.

Centralisatie van de productie aan het einde van de achttiende eeuw zou tot 
gevolg hebben gehad dat vrouwen, die veelal aan huis gebonden waren, uit het 
productieproces werden gestoten. Inderdaad lijkt het alsof in de eerste fabrieks-
huizen in Tilburg, vooral mannen aan het werk waren. Tegelijkertijd trad er ech-
ter aan het begin van de negentiende eeuw een toename van de huisnijverheid 
op. Het negatieve effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen valt dus niet direct 
af te leiden.

Hiermee zijn we aanbeland bij de mogelijkheden die vrouwen binnen deze ont-
wikkelingen in de vroegmoderne tijd hadden om deel te nemen aan het arbeids-
proces in de textielnijverheid. Binnen de gilden konden zij allereerst natuurlijk 
voor,  of  samen  met,  hun  echtgenoot  aan  de  slag.  Helaas  blijft  deze  vorm  van 
vrouwenarbeid meestal verborgen, omdat het gezin of huishouden nu eenmaal 
een economische eenheid was, waarvan de man als hoofd van het huishouden 
de vertegenwoordiger was. De arbeid die vrouwen verrichtten, ging in de meeste 
gevallen waarschijnlijk verder dan het huishoudelijke werk, maar is slechts indi-
rect af te leiden. Zo kon niet iedere gildenmeester zich een knecht veroorloven, 
en was hij dus aangewezen op de arbeid van zijn gezinsleden. Ook blijkt uit rekes-
ten van weduwen van ambachtslieden om het beroep voort te zetten na de dood 
van hun echtgenoot dat zij het vak (althans volgens eigen zeggen) beheersten. In 
veel gilden bestond bovendien, al dan niet reglementair, het recht voor weduwen 
om het beroep van hun overleden man na diens dood voort te zetten. Hoewel dit 
zogenoemde weduwerecht waarschijnlijk in de eerste plaats bedoeld was om de 
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continuïteit van het gezinsbedrijf te waarborgen, moeten we niet onderschatten 
welke mogelijkheden dit kon bieden aan vrouwen die als weduwe handelingsbe-
kwaam waren geworden.

Met  de  komst  van  kapitalistische  organisatievormen  gingen  vrouwen  mis-
schien  niet  zozeer  beter  betaalde  beroepen  uitoefenen,  en  ook  wisten  zij  zich 
meestal geen plek  te verwerven als  tussenpersoon  in de hiërarchie die bijvoor-
beeld in de Leidse spinnerij ontstond. Maar daar stond tegenover dat de komst 
van  lossere productieverhoudingen wel een hoger productieniveau en daarmee 
meer werkgelegenheid met zich mee kon brengen, zoals wij  in de vorige  twee 
hoofdstukken ook hebben kunnen zien. Met de grootschaliger productie voor de 
markt hadden ook veranderingen  in de vraag naar  textielproducten een groter 
effect. Soms ontstonden hierdoor niches, zoals de breinijverheid, en de kantin-
dustrie, die meestal niet  in een gilde georganiseerd waren en waarin juist veel 
vrouwen werk vonden. De grotere conjunctuurgevoeligheid van vrouwen in het 
arbeidsproces kon dus ook voordelig uitpakken. Dat vrouwen bovendien binnen 
een proto-industriële organisatie van de productie eveneens een bepaalde speel-
ruimte hadden, bleek bijvoorbeeld uit het geval van de Bossche kantwerksters. 
Het  gebrek  aan  (corporatieve)  regulering  van  deze  industrie,  die  ook  expliciet 
werd tegengegaan door de stedelijke overheid, was in dit geval niet nadelig voor 
de kantklosters.

Ook de effecten van de centralisatie van de productie op de arbeid van vrou-
wen waren niet eenduidig. Vanuit een theoretisch oogpunt zou het verplaatsen 
van de textielproductie buiten het huis negatieve gevolgen hebben gehad op de 
arbeidsparticipatie van (getrouwde) vrouwen. Buitenlands onderzoek heeft ech-
ter uitgewezen dat vrouwen in de vroegmoderne tijd, zelfs wanneer zij getrouwd 
waren, niet per definitie aan huis gebonden waren en dikwijls economische acti-
viteiten buitenshuis verrichtten. Aan de andere kant verrichtten ook de meeste 
mannelijke ambachtslieden hun arbeid binnen hun eigen huis. Het gebruik van 
de  begrippen  ‘privé’  (vrouwelijke)  en  ‘publieke’  (mannelijke)  ruimte  heeft  dus 
een beperkte reikwijdte voor de vroegmoderne periode.131 De meest ingrijpende 
gevolgen van centralisatie en mechanisatie deden zich in Nederland pas op grote 
schaal voor  in de negentiende en twintigste eeuw. Deze ontwikkelingen vallen 
dus grotendeels buiten het bestek  van dit  onderzoek. Wel blijkt uit het boven-
staande dat de huisnijverheid nog lange tijd heeft bestaan, ook na de komst van 
de eerste fabriekshuizen, en dat deze vorm van arbeid zelfs volop benut werd door 
textielondernemers. Het is dus niet gezegd dat centralisatie van de productie een 
eenduidig of onmiddellijk negatief effect had op de deelname van vrouwen aan 
het arbeidsproces.

131  Simonton, A history of European women’s work, 92-93.
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Het internationale debat over vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd is lang 
gericht geweest op de vraag of de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen toenamen 
of juist afnamen in deze periode. Theoretici van proto-industrie zagen een toe-
name van de arbeid van vrouwen en kinderen, terwijl de meeste vrouwenhisto-
rici de kansen op arbeidsdeelname juist eerder zagen verminderen met de komst 
van het vroege kapitalisme en proto-industriële organisatievormen. Sommige van 
hen hebben zelfs het idee dat er nooit betere tijden voor vrouwen hebben bestaan, 
maar zagen hen als een groep die voortdurend werd onderdrukt binnen de patri-
archale samenleving. De conclusies die in dit hoofdstuk naar voren komen, laten 
echter  zien  dat  dergelijke  krachtige  uitspraken  over  de  arbeidsparticipatie  van 
vrouwen moeilijk houdbaar zijn. In plaats daarvan is het beeld van de arbeid van 
vrouwen veel gevarieerder en minder eenduidig. Enerzijds konden de mogelijk-
heden voor vrouwen toenemen, anderzijds brachten nieuwe instituties en organi-
satievormen ook weer nieuwe belemmeringen met zich mee.

Deze  conclusies  sluiten  aan  bij  meer  recent  internationaal  onderzoek  naar 
vrouwen  en  arbeid  in  de  vroegmoderne  tijd.  Het  beeld  dat  ontstaat  uit  deze 
onderzoeken  van  onder  meer  Maxine  Berg,  Gay  Gullickson,  Sheilagh  Ogilvie 
en Pamela Sharpe is dat van vrouwen die, ondanks hun marginale positie in de 
vroegmoderne maatschappij, toch ook vaak in staat waren om zich met behulp 
van arbeid en andere overlevingsstrategieën te redden.132 Sekseverhoudingen op 
de arbeidsmarkt lagen meestal niet vast in expliciete regelgeving, maar vloeiden 
vaker voort uit de geaccepteerde normen binnen de samenleving. Deze normen 
konden in de loop van de tijd veranderen. Dit betekende enerzijds dat vrouwen 
weinig corporatieve of institutionele invloed konden uitoefenen en dat hun arbeid 
ook niet op deze wijze beschermd werd, zoals bij mannen.133 Anderzijds impli-
ceerden  de  ongeschreven  regels  echter  dat  vrouwen  hierbinnen  ook  de  nodige 
ruimte hadden om deel te nemen aan het arbeidsproces en een (zij het vaak scha-
mel) bestaan op te bouwen.

132  Berg, ‘What difference’; Gullickson, Spinners and weavers; Ogilvie, ‘Women and proto-

industrialisation’; Sharpe, Adapting to capitalism.

133  Kloek, Wie hij zij, 59-60; Ogilvie, ‘Women and proto-industrialisation’, 80.



Hoofdstuk 6

Spinarbeid en het gezin

In de voorgaande hoofdstukken zijn met name de ontwikkelingen op het macro-
niveau aan bod gekomen: de betekenis van het spinnen voor de vroegmoderne 
economie, de verdeling van werk tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
en verschuivingen hierin. Ik wil nu het niveau van de spinnende vrouwen zelf 
en hun huishouden of gezin bekijken. Welke betekenis had de spinarbeid voor 
hen? Hoe was de arbeid verdeeld binnen het gezin tussen man, vrouw en kin-
deren? Welke bijdrage  leverde spinnen aan het gezinsinkomen? Welke alterna-
tieven zochten vrouwen wanneer de inkomsten uit arbeid (tijdelijk) onvoldoende 
waren?  Om  deze  vragen  te  beantwoorden  zal  ik  eerst  enige  algemene  context 
geven over demografie, huishouden en gezin. In de daarop volgende paragrafen 
komen achtereenvolgens de verschillende manieren aan bod waarop spinnende 
vrouwen samenleefden: als ongetrouwde vrouwen al dan niet met anderen (6.2), 
als getrouwde vrouwen en dochters binnen een gezin (6.3) en als weduwen met 
of zonder kinderen (6.4). Ten slotte trek ik in paragraaf 6.5 enkele algemene con-
clusies over het belang van spinarbeid voor vrouwen, uitgesplitst naar huwelijkse 
staat en gezinstype.

6.1 Huishouden, gezin en overlevingsstrategieën

De bevolkingsontwikkeling in de Republiek volgde in grote lijnen het West-Euro-
pese demografische patroon, de ‘seculaire trend’, met een fase van sterke groei 
tussen 1500 en 1650, stagnatie van 1650 tot 1750 en lichte groei tussen 1750 en 
1800.1 Het aantal inwoners van de Republiek ontwikkelde zich in de hier onder-
zochte periode van 1.400.000 à 1.600.000 inwoners in 1600 naar 1.850.000 à 
1.900.000  inwoners  in 1650. Deze aantallen stabiliseerden zich  tot circa 1750, 
waarna  de  bevolking  in  vijftig  jaar  licht  groeide  tot  2.100.000  in  1800.2  De 
bevolkingstoename kwam in deze tijden van hoge sterftecijfers niet zozeer door 
natuurlijke groei, maar door  een positief migratiesaldo.  Juist door deze  immi-
gratie groeide de bevolking van de Republiek sterker dan  in veel andere West-

1  Zie bijvoorbeeld: Wrigley en Schofield, The population history, 207-215.

2  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 71. 
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Europese landen in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Nog afgezien van de 
omvangrijke binnenlandse mobiliteit was in de periode 1600-1650 naar schatting 
gemiddeld tien procent van de gehele bevolking van de Republiek in het buiten-
land geboren. In een migrantenstad als Amsterdam lag dit percentage in som-
mige jaren zelfs op veertig. Na 1650 daalde de immigratie wel iets, maar tot 1800 
was nog altijd gemiddeld vijf tot acht procent van de inwoners van de Republiek 
afkomstig uit een ander land.3

Overigens  bestonden  er  in  dit  algemene  demografische  patroon  grote  regi-
onale  verschillen.  De  enorme  bevolkingsgroei  tussen  1600  en  1650  vond  met 
name plaats in het westen van de Republiek. Deze ontwikkeling viel samen met 
een nieuwe golf van urbanisatie. Na 1650 begon de bevolking in het westen van 
het land te dalen, en een lichte groei zette pas weer in na 1750. Tegelijkertijd ech-
ter  stegen de bevolkingscijfers  in het oosten van de Republiek  tussen  1650 en 
1750, terwijl deze in de halve eeuw na 1750 juist weer licht afnamen. De zuide-
lijke provincies van de Republiek lijken daarentegen tussen 1600 en 1800 slechts 
een zeer geringe bevolkingsgroei te hebben gekend, bovendien samengaand met 
ontstedelijking.4

Samenlevingsvormen van werkende vrouwen
Het kerngezin (vader, moeder, kinderen) dateert al uit de middeleeuwen en was 
in elk geval vóór het einde van de zestiende eeuw in grote delen van West-Europa 
wijdverbreid.  In  de  Republiek  was  deze  gezinsvorm  waarschijnlijk  nog  meer 
doorgedrongen dan elders in Europa. De gemiddelde huishoudengrootte was hier 
relatief gezien zeer klein, namelijk 3,5 tot 4 personen, en minder dan tien procent 
van de huishoudens had inwonend personeel. Verder was de gemiddelde huwe-
lijksleeftijd in de Republiek opvallend hoog, en deze nam in de loop van de zeven-
tiende eeuw ook steeds toe. Daarnaast bleven veel mensen ongetrouwd.5

Een belangrijke oorzaak voor het grote aantal alleenstaanden en de lage huwe-
lijksvruchtbaarheid vormde de ongelijke sekseratio in de Republiek. Met name in 
steden was er, zeker na 1650, sprake van een ‘vrouwenoverschot’. Hoewel het grote 
aandeel van vrouwen in de totale bevolking een algemeen Europees verschijnsel 
was, speelde dit in de Republiek extra door de grote mobiliteit en verstedelijking 
binnen de samenleving. Mogelijk was de aantrekkingskracht van de Hollandse 
steden voor alleenstaande vrouwen groter dan voor alleenstaande mannen, die op 
het platteland meer arbeidsmogelijkheden hadden.6 In ieder geval is de migratie 

3  Lucassen en Penninx, Nieuwkomers, 28-29.

4  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 73-79. 

5  Ibidem, 202-203.

6  Van der Woude, ‘Sex ratio’, 69.
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van vrouwen naar de grote stad in het verleden dikwijls onderschat.7 Daarnaast 
vertrokken, vooral na 1650, toen de Hollandse economie begon te stagneren, ver-
houdingsgewijs meer mannen dan vrouwen weer uit de stad om elders werk te 
zoeken. Veel van deze emigranten waren mannen die in dienst van de Oost- en 
West-Indische Compagnieën naar vergelegen gebieden vertrokken, ook wel het 
‘Indische lek’ genoemd.8

Het  belang  van  de  huwelijkse  staat  was  voor  vrouwen  zeer  groot,  en  in  elk 
geval zwaarwegender dan voor mannen. Zo was de juridische positie van vrou-
wen hiervan sterk afhankelijk. In historische bronnen wordt de huwelijkse staat 
van vrouwen dan ook vaak wel, en van mannen meestal niet genoemd.9 Evenals 
in vroegmodern Engeland waren meerderjarige ongehuwde vrouwen en wedu-
wen,  in  tegenstelling  tot getrouwde vrouwen,  juridisch handelingsbekwaam in 
de Republiek, hoewel de precieze wetgeving per stad of regio verschilde.10 Tot-
dat zij meerderjarig waren (vaak op 25-jarige leeftijd), stonden zowel jongens als 
meisjes  onder  het  gezag  van  een  voogd.  Wanneer  zij  meerderjarig  werden  en 
nog altijd ongetrouwd waren, waren zowel mannen als vrouwen handelingsbe-
kwaam. Dit hield bijvoorbeeld in dat zij zelfstandig financiële beslissingen moch-
ten nemen en contracten mochten afsluiten. Als een vrouw trouwde, verloor zij 
echter haar handelingsbekwaamheid en kwam zij onder voogdij van haar echtge-
noot te staan.11 Werd zij vervolgens weduwe, dan verkreeg de vrouw (weer) haar 
handelingsbekwaamheid, zelfs als ze jonger was dan 25 jaar.12

De meest voorkomende typen huishouden voor werkende vrouwen die ik in dit 
hoofdstuk  behandel  zijn  zelfstandig  wonende  ongehuwde  vrouwen,  getrouwde 
vrouwen in een gezin al dan niet met kinderen en weduwen met of zonder kinde-
ren. Louise Tilly en Joan Scott hebben in hun standaardwerk over vrouwenarbeid 
een tweedeling aangebracht tussen ongetrouwde en getrouwde vrouwen, en zij 
behandelen de weduwen kort bij de gehuwde vrouwen.13 Vanwege hun verschil-
lende juridische positie was de situatie waarin een weduwe verkeerde echter een 
geheel andere dan die van de getrouwde vrouw of van de ongetrouwde vrouw.14 

7  Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 106-111; Ogilvie, A bitter living, 4.

8  De Vries  en Van der Woude, Nederland 1500-1815,  104-105; Enthoven,  ‘Dutch  cros-

sings’.

9  Schmidt, ‘Vrouwen en het recht’, 28.

10  Hill, Women alone, 2, 49-50.

11  Zie Schmidt, Overleven, 55-65. Een uitzondering vormde de handelingsbekwaamheid 

in zaken van gehuwde koopvrouwen, die soms de status van ‘Openbaar Koopvrouw’ kre-

gen. Van den Heuvel, ‘De Openbaar Koopvrouw’, 12-14.

12  Schmidt, ‘Vrouwen en het recht’, 30.

13  Zie Tilly en Scott, Women, work and family, 31-54.

14  Zie ook Hill, Women alone, 2.
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Deze beïnvloedde hun handelingsvrijheid immers direct, en daarmee de moge-
lijkheden om deel te nemen aan het arbeidsproces.15 Ik wil ze hier daarom apart 
behandelen en een vergelijking maken tussen deze drie verschillende groepen.

Vrouwen, arbeid en de levenscyclus
In samenhang met haar huwelijkse staat was het moment waarop een vrouw zich 
in  haar  levenscyclus  bevond,  essentieel.  Als  meisje  en  jonge  vrouw  werkte  zij 
ofwel mee  in het gezin van haar ouders, ofwel ging zij  inwonen bij een ander 
huishouden als dienstbode of om ander werk te verrichten. Soms kon zij, wan-
neer  zij meerderjarig  werd,  een  zelfstandig  bestaan  en  huishouden  als  alleen-
staande opbouwen. Meestal zal zij daarentegen niet tot doel hebben gehad alleen 
te blijven, maar was de opzet zelf een gezin op te bouwen door te trouwen.16

Figuur 6.1 Rowntree’s levens- of gezinscyclus

Gebaseerd op: Van Leeuwen, De rijke Republiek, 56.

Het  model  van  de  levenscyclus  van  Rowntree  (zie  figuur  6.1)  is  gebaseerd  op 
individuen die op enig moment in hun leven een gezin stichtten. Lang niet alle 
mensen leefden echter in gezinsverband.17 Wegens het vrouwenoverschot in de 
meeste steden van de Republiek zal het aantal ongehuwde vrouwen dat zichzelf 
moest  zien  te  redden  altijd  aanzienlijk  zijn  geweest.18  Of  het  nu  een  bewuste 
keuze was of een ongelukkig toeval, veel vrouwen in de vroegmoderne tijd bleven 
hun gehele leven alleenstaand. Dit betekende niet dat zij altijd alleen woonden, of 

15  Tilly en Scott, Women, work and family, 31.

16  Ibidem, 32-37.

17  Van Leeuwen, De rijke Republiek, 56-57.

18  Zie voor de gevolgen van dit ‘vrouwenoverschot’ bijvoorbeeld: Van de Pol, Het Amster-

dams hoerdom, 110-113.
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dat zij geen sociale netwerken opbouwden. Maar het is evident dat hun ervarin-
gen en mogelijkheden sterk zullen hebben afgeweken van die van vrouwen met 
een echtgenoot en/of een gezin.19

Wanneer een vrouw wel een geschikte huwelijkspartner vond (figuur 6.1, fase 
3), veranderde niet alleen haar juridische status, maar ook haar economische posi-
tie. Voor het jonge gezin was niet alleen de inbreng van bezit door de jonge vrouw, 
maar  vooral ook haar  arbeidskracht  van groot belang. Dit kon  loonarbeid zijn, 
maar ook het meewerken in het vak van haar kersverse echtgenoot. Als er kinde-
ren kwamen (fase 4 en 5), zouden volgens de literatuur met name de werkzaam-
heden van de vrouw aan de omstandigheden zijn aangepast.20 Niet alleen viel een 
deel van het inkomen dat zij binnenbracht weg, ook namen de uitgaven voor het 
onderhoud van afhankelijke kinderen toe: een dubbele druk op het gezin.21 Wan-
neer de kinderen ouder werden, veranderde de situatie weer, omdat de huishou-
delijke taken van de vrouw deels werden overgenomen door haar kroost (meestal 
de  meisjes),  zodat  hun  moeder  meer  economische  activiteiten  kon  ontplooien, 
ofwel omdat de kinderen zelf arbeid in loondienst gingen verrichten (fase 6).22

De kans dat een vrouw weduwe werd, was in de vroegmoderne tijd aanzienlijk. 
Ondanks de grote sterfte in het kraambed waren de sterftekansen voor mannen 
hoger dan voor vrouwen. Bovendien was het, mede dankzij de ongelijke sekse-
ratio  in de meeste plaatsen  in de Republiek, voor een weduwe onwaarschijnlij-
ker dat zij hertrouwde dan voor een weduwnaar.23 Wanneer een vrouw weduwe 
werd, brak weer een geheel nieuwe fase in haar leven aan. Zij werd handelings-
bekwaam en formeel hoofd van het huishouden. Als zij geluk had, liet haar man 
haar enig bezit of kapitaal na, maar dit gold lang niet voor iedere weduwe. Al dan 
niet met behulp van de armenzorg of een weduwe-uitkering van een gilde moest 
zij door te werken in haar bestaan en dat van haar eventuele kinderen voorzien. 
Soms zette zij het bedrijf of ambacht van haar man voort, soms moest zij werk 
zoeken voor loon na het wegvallen van een werkende echtgenoot.24

Overlevings- en gezinsstrategieën
Naast  arbeid  zullen  ook  aanvullende  bronnen  van  inkomsten  van  belang  zijn 
geweest  om  in  leven  te  blijven.  Deze  alternatieve  overlevingsstrategieën,  zoals 
armenzorg  of  criminaliteit,  varieerden  waarschijnlijk  al  naar  gelang  vrouwen 

19  Hill, Women alone, 2-3.

20  Tilly en Scott, Women, work and family, 44.

21  Zie bijvoorbeeld: Lucassen, Naar de kusten, 123; Kirby, Child labour, 30.

22  Kirby, Child labour, 31.

23  Schmidt, Overleven, 11. Voor informatie over het hertrouwen van weduwen zie 211-

240.

24  Ibidem, 74-75.
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alleenstaand,  getrouwd  of  weduwe  waren.  Het  concept  van  de  overlevings-  of 
gezinsstrategieën  is  ontwikkeld  sinds  de  late  jaren  zeventig  van  de  twintigste 
eeuw  als  methode  om  de  wisselwerking  tussen  individuele  actoren  en  grotere 
structuren  te bepalen. Bij deze benadering gaat men ervan uit dat mensen en 
gezinnen  strategieën  ontwikkelen  om  binnen  de  gegeven  omstandigheden  zo 
goed mogelijk door het leven te komen. In het handelen van mensen en gezin-
nen zouden zekere patronen te ontdekken zijn, die op hun beurt invloed hebben 
op grotere historische processen, zoals industrialisatie of consumptiepatronen.25 
Het  voordeel  van  deze  benadering  is  dat  men  historische  individuen  en  hun 
gezinnen niet langer beschouwt als ‘lijdende voorwerpen’ van de geschiedenis, 
die altijd alleen maar reageerden op structurele ontwikkelingen, maar dat zij op 
hun beurt weer aan deze structuren hebben bijgedragen door het collectief van 
door hen gemaakte keuzes.26

Bij het gebruik van het concept gezinsstrategie is het wel belangrijk te besef-
fen  dat  huishoudens  of  gezinnen  in  het  verleden  niet  noodzakelijkerwijs  een 
harmonieuze eenheid vormden. Beter kunnen we het gezin beschouwen als een 
samenlevingsvorm  van  individuele  gezinsleden  die  soms  gezamenlijke,  maar 
soms ook tegengestelde belangen hadden. De keuze voor een bepaalde strategie 
of handelwijze was vaak een schijnbaar eensgezinde uitkomst van een interne, 
in de bronnen meestal onzichtbare, strijd tussen verschillende individuen die in 
een zekere (meestal ongelijke) machtsrelatie tot elkaar stonden; man tegenover 
vrouw, ouders tegenover kinderen, oudere broers of zussen tegenover jongere, et 
cetera.27 Hoewel de diverse stappen in het beslissingsproces niet altijd te achter-
halen zijn, is het juist bij het onderzoek naar de arbeid van (getrouwde) vrouwen 
van groot belang gespitst te zijn op deze mogelijk conflicterende belangen. Alleen 
dan kan de economische activiteit van vrouwen geanalyseerd worden als gedrag 
van individuen die vaak, maar niet altijd, handelden in het belang van het gezin 
als geheel.

Het gebruik van het begrip gezins- of overlevingsstrategieën is vanaf het begin 
betwist geweest.28 Een groot methodisch probleem is dat historici vooral de resul-
taten van een strategie kunnen achterhalen en niet zozeer de besluitvormings-
processen die hiertoe hebben geleid. Alternatieve of ‘falende’ strategieën blijven 
hierdoor vaak onderbelicht,  terwijl het mogelijk  is dat een gezin of  individu  in 
feite niet de daadwerkelijke uitkomst, maar juist een andere strategie nastreefde. 
Bovendien is er het probleem dat de term ‘strategie’ een grote mate van bewuste 

25  Hareven, ‘A complex relationship’, 215.

26  Zie de diverse bijdragen aan de discussie over gezinsstrategieën in de International 

Review of Social History 47(3), 2002.

27  Fontaine en Schlumbohm, ‘Introduction’, 5-6.

28  Engelen, ‘Labour strategies’.
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en rationele actie  impliceert  in het dagelijks handelen van mensen. De meeste 
individuen hebben echter geen vrije, laat staan onbeperkte, keuzemogelijkheden 
in het leven. Bovendien kiezen zij niet altijd bewust, maar berusten hun acties 
vaak  op  toeval,  gelegenheid  of  sociale  normen.29  Daarom  kunnen  wij  ‘overle-
vingsstrategieën’ misschien beter opvatten als – vaak, maar niet altijd bewuste 
– patronen in het menselijk handelen. Met deze interpretatie vervaagt weliswaar 
het onderscheid tussen weloverwogen en meer toevallige acties. Het voordeel is 
echter dat de consequenties van  individueel en collectief handelen op de korte 
termijn kunnen worden gekoppeld aan grotere sociale en economische ontwik-
kelingen. Hierdoor krijgt men meer zicht op de wisselwerking met het dagelijks 
handelen en de keuzes van mensen in het verleden op de langere termijn. Dit is 
vooral waardevol voor het onderzoek naar de arbeid van vrouwen en de alterna-
tieven die zij hadden, en misschien nog wel meer voor het onderzoek naar spin-
sters, wier bijdrage aan bredere ontwikkelingen in de geschiedenis anders heel 
moeilijk is vast te stellen.30

Ik betwijfel echter of de benadering van gezinsstrategieën ook vruchtbaar is 
als  verklarend principe.  Zij  is  van  belang  om  bepaalde  inzichten  te  verwerven 
over het  verloop van historische processen, en de wisselwerking  tussen  indivi-
duen en structuren, maar draagt mijns inziens minder bij aan een nadere verkla-
ring. De vraag waarom mensen in het verleden bepaalde strategieën hanteerden 
of bepaalde keuzes maakten, is immers eigenlijk bij voorbaat al te beantwoorden: 
om, naar de kennis die zij hebben, onder de gegeven omstandigheden, zo goed 
mogelijk  te  overleven.  Het  reconstrueren  van  overlevingsstrategieën  heeft  dus 
vooral een beschrijvende waarde. Die beschrijving is in dit hoofdstuk zeer zinvol 
om uit te vinden volgens welke patronen spinnende vrouwen handelden en welke 
alternatieven zij naast arbeid hadden.

6.2 De eindjes aan elkaar knopen? Ongetrouwde vrouwen in de textiel

Een associatie tussen spinnen en alleenstaande vrouwen ligt voor de hand; er is 
zelfs een etymologisch verband. In de Engelse taal betekent spinster tegenwoordig 
in de eerste plaats ‘ongetrouwde vrouw’. In de loop van de zeventiende eeuw ver-
dween de letterlijke betekenis van het woord (een vrouw die spint) geleidelijk en 
kreeg het woord vooral de figuurlijke betekenis die het heden ten dage nog kent.31 
Ook in het Oudnederlands is de term spinster wel terug te vinden in de beteke-

29  Fontaine en Schlumbohm, ‘Introduction’, 7-10.

30  Pomata, ‘Close-ups and long shots’, 122-124.

31  Bennett en Froide, ‘A singular past’, 2.
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nis van ‘ongehuwde vrouw’.32 Meestal hebben de aanduidingen ‘spinster’ of ‘oude 
vrijster’ een licht spottende of negatieve bijklank. Het eigentijdse ideaal was dan 
ook dat een vrouw op enig moment in haar leven zou trouwen en kinderen zou 
krijgen. Als zij ongehuwd bleef, en haar eigen kost moest blijven verdienen, zag 
de buitenwereld dit als ‘falen’.33 Ook historici wijzen op het belang van vrouwen 
om te trouwen. ‘The girl who failed to marry and so obtain [an] independent roof 
[over her head]  faced a predictably bleak future’, aldus vrouwenhistorica Olwen 
Hufton over ongetrouwde  vrouwen  in  achttiende-eeuws  Frankrijk.34 Zij waren 
aangewezen  op  een  werkend  bestaan,  meestal  in  slecht  verdienende  beroepen 
zoals spinnen.

De beeldvorming over alleenstaande vrouwen was dus over het algemeen nega-
tief. Desondanks was een zekere acceptatie van ongehuwde vrouwen in de vroeg-
moderne samenleving nodig. De realiteit was immers dat er, met name in steden, 
een ongelijke sekseratio bestond. Veel vrouwen bleven, of zij nu wilden of niet, 
hun gehele leven alleenstaand. In deze paragraaf komen verschillende gegevens 
over ongetrouwde spinsters aan bod, te beginnen met enkele cijfers.

Ongetrouwde spinsters in cijfers
In de  regel  rekenen demografen  iemand pas  tot de groep van nooit getrouwde 
personen wanneer hij of zij na het vijftigste jaar nog altijd ongehuwd is.35 Uiter-
aard waren er vrouwen die een groot deel van hun volwassen leven alleenstaand 
waren, maar uiteindelijk toch in het huwelijk traden.36 Uit vroegmoderne bron-
nen kunnen levenslopen echter meestal niet op zo’n grote schaal worden gere-
construeerd dat dit precies vast te stellen is. Ook als we willen bepalen hoeveel 
vrouwen op een bepaald moment ongetrouwd waren, doemen er problemen op. 
Ongetrouwde vrouwen zijn in de meeste bronnen ondervertegenwoordigd, aan-
gezien  zij  relatief  minder  vaak  hoofd  van  een  huishouden  waren,  en  in  plaats 
daarvan inwoonden bij familie of vriend(inn)en.37 Daar komt nog bij dat zelfs bij 
vrouwelijke hoofden van huishoudens het onderscheid naar huwelijkse staat niet 
altijd consequent gemaakt werd: waren zij weduwe of ongetrouwd? Wanneer de 
vermelding ‘weduwe’ ontbreekt, wil dit namelijk niet per definitie zeggen dat zij 
een nooit eerder getrouwde vrouw was.

32  Schönfeld, Historische grammatica van het Nederlands, 217.

33  Hill, Women alone, 4-5.

34  Hufton, ‘Women, work and marriage’, 189.

35  Hufton, The prospect before her, 251.

36  Bennett en Froide, ‘A singular past’, 2, noemen beide categorieën ‘lifelong singlewo-

men’ en ‘life-cycle singlewomen’.

37  Hill, Women alone, 2. Wel zijn zij doorgaans zichtbaarder dan gehuwde vrouwen, die 

in de bronnen immers bijna altijd schuilgaan achter hun echtgenoot.
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Enkele zeer globale cijfers geven een indicatie van het aandeel van ongetrouwde 
vrouwen in de vroegmoderne tijd. Volgens schattingen zou tien tot twintig pro-
cent van alle volwassen vrouwen hun leven lang ongetrouwd zijn gebleven in laat-
middeleeuws en vroegmodern Europa.38 In Engeland trouwde in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw zestien tot achttien procent van de bevolking (en met 
name het vrouwelijke deel daarvan) nooit. Dit cijfer daalde weliswaar naar onge-
veer vijf procent rond 1750, maar aan het eind van de achttiende eeuw lag het weer 
rond de  tien procent.39  In Duitsland  lagen deze percentages  in de zeventiende 
eeuw tussen de acht en zestien, en voor de achttiende eeuw zelfs nog iets hoger.40 
Voor Nederland zijn dergelijke gegevens niet bekend, maar  in verband met de 
ongelijke sekseratio kunnen we aannemen dat ook hier vooral vrouwen een grote 
kans liepen om ongetrouwd te blijven. In Amsterdam bijvoorbeeld lag de seksera-
tio (het aantal vrouwen per 100 mannen) in het grootste deel van de zeventiende 
en achttiende eeuw boven 110, met uitschieters naar 140.41

Voor een aantal plaatsen in dit onderzoek zijn voor enkele jaren sekseratio’s te 
berekenen (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Sekseratio (aantal vrouwen per 100 mannen) in verschillende plaatsen

stad/jaartal bron

Leiden 1581 126  VT 1581

Leiden 1749 125* Noordam (1985), p. 100

Tilburg 1810 113 VT 1810

Zwolle 1812 116 VT 1812

* Alleen te berekenen voor gezinshoofden

Kennelijk  waren  vrouwen  overal  en  altijd  in  de  meerderheid.  Het  vrouwen-
overschot vertaalde zich in verhoudingsgewijs veel weduwen in vergelijking tot 
weduwnaars en vooral ook veel ongehuwde vrouwen. In Leiden in 1581 was onge-
veer veertien procent van de gehele bevolking meerderjarige ongetrouwde vrouw. 
Van hen voerde circa vijftien procent een huishouden aan, de rest woonde in bij 
anderen.  Ook  in  Tilburg  was  ruim  dertien  procent  van  de  hele  bevolking  een 
ongetrouwde meerderjarige vrouw. Dit betekende dat op dat moment veertig pro-
cent van alle meerderjarige Tilburgse vrouwen geen echtgenoot had. Bijna een 
vijfde van hen voerde zelfstandig een huishouden.

Wat betekenen deze cijfers nu voor de arbeidsparticipatie van ongehuwde vrou-
wen in het algemeen, en meer specifiek in de textielnijverheid? Volgens Van der 

38  Bennett en Froide, ‘A singular past’, 2.

39  Hill, Women alone, 9-13; Hufton, The prospect before her, 252-253.

40  Ogilvie, A bitter living, 270.

41  Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 106-108. 
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Woude had de ongelijke sekseratio grote gevolgen voor het werk van vrouwen. Hij 
suggereert zelfs een relatie met de marginaliteit van vrouwenarbeid, al is volgens 
hem nog niet duidelijk wat dit verband precies was.42 Internationaal onderzoek 
wijst  in  ieder geval uit dat de arbeidsparticipatie  van ongetrouwde vrouwen  in 
de vroegmoderne  tijd zeer hoog was. Uit een steekproef  in Londense kerkvon-
nissen rond 1700 concludeerde Peter Earle dat 83,4 procent van alle ongehuwde 
vrouwen geheel of gedeeltelijk betaald werk verrichtte. Slechts 4 procent van hen 
werkte  in de  textielproductie. Dit kwam vooral doordat de dienstboden met 62 
procent sterk vertegenwoordigd waren in deze groep vrouwen. Bovendien stond 
Londen in die tijd niet bekend om zijn omvangrijke textielnijverheid.43 Maar in 
veel andere gebieden in Engeland vonden alleenstaande vrouwen bij uitstek werk 
in de textielproductie.44 Ook in niet-stedelijke gebieden elders in Europa was de 
arbeidsparticipatie van ongetrouwde vrouwen hoog. Ogilvie heeft berekend dat 
van de ongetrouwde volwassen vrouwen in het Duitse Württemberg, zowel hoof-
den van huishoudens als inwonend, bijna 88 procent betaald werk verrichtte.45 
Enigszins afhankelijk van de structuur van de lokale economie vormde textiel-
arbeid,  en  dan  met  name  spinnen,  de  belangrijkste  bron  van  inkomsten  voor 
alleenstaande vrouwen in Württemberg.46

De volkstelling in Leiden van 1581 levert met 45 procent een aanzienlijk lagere 
arbeidsdeelname  van  meerderjarige  ongetrouwde  vrouwen  op.47  Deze  telling 
bevat meer in het algemeen ook relatief weinig beroepsvermeldingen van vrou-
wen, maar dit wil niet zeggen dat zij geen betaalde arbeid verrichtten. Waarschijn-
lijk was het vermelden van de huwelijkse status van een vrouw (bijv. ‘ongehouwde 
perzoon’ of  ‘jongedochter’) voor de samenstellers van de volkstelling vaak rele-
vanter dan het noteren van haar werkzaamheden.48 Wel werden de inwonende 

42  Van der Woude, ‘Sex ratio’, 74.

43  Earle, ‘The female labour market’, 337, 339.

44  Tilly en Scott, Women, work and family, 35.

45  Ogilvie, ‘Women and labour markets’, 33, 58.

46  Ibidem, 38, 59.

47  Vergeleken  met  de  groepen  getrouwde  vrouwen  (participatiegraad  van  0,6%)  en 

weduwen  (15,6 %)  is dit percentage echter hoog. Het  verschil komt met name door de 

verplichte registratie van dienstboden. Deze zeer lage cijfers doen vermoeden dat er een 

sterke onderregistratie was van beroepen van met name getrouwde vrouwen, en in min-

dere mate van ongetrouwde vrouwen en weduwen. Alleen al uit kwalitatieve bronnen is 

immers op te maken dat getrouwde vrouwen wel degelijk op grotere schaal (loon)arbeid 

verrichtten.

48  ral, saii, inv. nr. 1289, bijvoorbeeld fol. 61 en 102v. Zie ook Simonton, A history of 

European women’s work, 73: ‘society usually defined men by the work they did, and women 

by their familial status as single or married, daughter or mother’.
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dienstboden consequent vermeld, en zij vormden dan ook het grootste deel (73,6 
procent) van de werkende ongehuwde vrouwen, tegenover 88 spinsters (ruim 11 
procent). Deels is dit een vertekening in de bron: inwonende dienstboden moes-
ten consequent worden opgegeven voor de volkstelling. Maar verder speelt mee 
dat de textielnijverheid in Leiden in 1581 niet zo sterk ontwikkeld was als in de 
zeventiende  eeuw,  en  dat  er  nog  niet  zoveel  werkgelegenheid  in  deze  branche 
was.

Een meer betrouwbare indruk van de arbeidsparticipatie van ongehuwde vrou-
wen verkrijgen we uit de Tilburgse volkstelling van 1810. De beroepsvermeldingen 
in  deze  telling  zijn  namelijk  zeer  volledig,  niet  alleen  voor  hoofden  van  huis-
houdens maar ook voor  inwonenden. De participatiegraad van alle ongehuwde 
vrouwen van achttien jaar en ouder was ruim 85 procent. Voor zowel de hoofden 
van huishoudens als de inwonenden binnen deze groep lagen deze percentages 
zelfs rond de 93 procent. Driekwart van de zelfstandig wonende vrouwen onder 
hen werkte in de textielnijverheid, meestal als spinster, soms ook als wolpluisster 
of kamster. Daarentegen was ongeveer 70 procent van de werkende ongehuwde 
vrouwen die  inwoonden, dienstbode. De rest werkte bijna zonder uitzondering 
in de textielnijverheid. Meerderjarige inwonende dochters, onder wie de partici-
patiegraad slechts op 55 procent lag, haalden het gemiddelde voor de ongehuwde 
vrouwen echter sterk naar beneden.49 Deze vrouwen zullen in de volgende para-
graaf uitgebreider aan bod komen.

Ook bronnen van meer kwalitatieve aard kunnen iets zeggen over de partici-
patie van ongehuwde vrouwen in de textiel. Zo laat een analyse van de criminele 
vonnisboeken in Leiden over de periode 1625-1800 zien dat de helft van alle 159 
spinsters van wie de huwelijkse staat bekend was, ongetrouwd was.50 Anderzijds 
was  van  alle  veroordeelde  Leidse  vrouwen  in  deze  periode  slechts  vijf  procent 
met zekerheid een ongetrouwde spinster.51 Dit suggereert dat relatief veel onge-
trouwde spinsters van hun arbeid konden rondkomen, of althans niet voor crimi-
nele activiteiten kozen als aanvulling op hun inkomsten. De armenzorgregisters 
in  Zwolle  (1650-1700)  bevatten  eveneens  nauwelijks  ongetrouwde  spinnende 
vrouwen, maar wel veel weduwen en – zij het in mindere mate – getrouwde vrou-

49  Ruim veertig procent van alle meerderjarige ongehuwde vrouwen woonde als doch-

ter in bij haar ouder(s). Van bijna de helft van hen werd in ieder geval geen beroep geregi-

streerd, maar de nauwkeurigheid van de volkstelling doet vermoeden dat dit de werkelijke 

situatie redelijk goed weergaf. rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.

50  Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, 166-439.

51  Er waren 1636 veroordeelde vrouwen tussen 1600 en 1800, van wie er 418 in de tex-

tiel werkten en dus 78 met zekerheid een ongetrouwde spinster waren. Diederiks, ‘Crimi-

naliteit in Leiden’, 26.
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wen.52 Deze ondervertegenwoordiging in de bedeling wijst er sterk op dat (jonge) 
ongehuwde  vrouwen  doorgaans  zelf  de  kost  konden  winnen  met  het  spinnen. 
Deels verwachtten de autoriteiten dit ook van hen, zoals hieronder zal blijken.

Zelfstandig of niet?

Het es goet vrouwe te sijn maer veel beter heere

Ghij maegden, ghij weduen, onthoudt dees leere

Niemandt hem te zeere om houwen en spoede.

Men seyt: daer geen man en es, daer en es geen eere

Maer die gecrijgen can cost en cleere,

Niet haest haer en keere onder eens mans roede.

Dit es mijnen raedt: weest op u hoede

(Fragment uit Anna Bijns, Refreinen, 1528)53

De zestiende-eeuwse dichteres Anna Bijns raadde vrouwen aan om niet te snel 
of helemaal niet in het huwelijk te treden als het voor hen maar enigszins moge-
lijk was zelf de kost te verdienen. Relatief veel vrouwen in de vroegmoderne tijd 
bleven  ongehuwd.  Het  is  de  vraag  of  dit  voor  hen  een  positieve  keuze  was,  of 
een noodzaak wegens het gebrek aan een (geschikte) huwelijkspartner. Er waren 
ongetwijfeld vrouwen die niet onder het gezag van een man wilden leven. Enke-
len van hen hadden wellicht een  (seksuele)  voorkeur voor dezelfde sekse.54 De 
mogelijkheid om het klooster in te gaan en zo aan het leven met een man te ont-
komen bestond sinds de Reformatie niet meer voor vrouwen in de Noordelijke 
Nederlanden. Desondanks, of misschien wel  juist door het ontbreken van der-
gelijke  alternatieven,  was  het  in  de  Republiek  over  het  algemeen  geaccepteerd 
dat vrouwen alleen waren, in tegenstelling tot sommige andere samenlevingen 
in vroegmodern Europa.55 Waarschijnlijk had deze acceptatie in de eerste plaats 
betrekking op  jonge vrouwen, die na een aantal  jaren van werken en sparen in 
principe een huwelijkspartner zouden vinden.

In verschillende delen van de Republiek was vijftien tot twintig procent van de 
volwassen ongetrouwde vrouwen hoofd van een huishouden. Onder hen waren 
ook spinsters. De meeste ongetrouwde spinsters die hoofd van een huishouden 

52  Van alle 351 spinsters in de Zwolse armenzorgregisters waren er 27 (nog geen 8%) 

ongetrouwd, van wie de helft bovendien minderjarige dochters waren. Database armen-

zorg Zwolle.

53  Pleij, ’t Is al vrouwenwerk, 7.

54  Bennett en Froide, ‘A Singular past’, 10-11.

55  Zie bijvoorbeeld Wiesner, ‘Having her own smoke’, 197; Ogilvie, A bitter living, 62-

63.
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waren woonden alleen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de blokboeken van Den Bosch in 
1775. Slechts incidenteel woonden zij samen met één of twee andere personen.56 
In Tilburg zien wij hetzelfde patroon. Van de  166 ongehuwde spinsters die  in 
1810 hoofd van een huishouden waren, woonde bijna driekwart helemaal alleen. 
Dit betekent natuurlijk niet dat deze vrouwen geen intensieve familiecontacten of 
netwerken van vrienden en buren hadden, maar het zegt wel iets over de samen-
levingsvorm die zij verkozen. Het valt niet te achterhalen of zij vrijwillig voor een 
ongehuwd bestaan kozen, maar nu zij dit eenmaal waren, konden zij in elk geval 
op zichzelf wonen. Mede dankzij hun verdiensten als spinster waren zij niet (vol-
ledig) afhankelijk van anderen voor hun levensonderhoud.

Het overgrote deel van de meerderjarige ongehuwde vrouwen woonde echter 
in bij anderen. Omdat de meeste vrouwen, al waren zij jong en gezond, in slecht 
betaalde beroepen werkten, zat er vaak niets anders op dan ergens een kamer 
te huren of met andere alleenstaande vrouwen te gaan samenwonen. In Zwolle 
woonde in 1742 minstens 57 procent van alle ongetrouwde spinsters in bij ande-
ren, en meestal niet bij directe familie. Zo bewoonde Janna Freriks de kelder van 
de korporaal Albert van Log en zijn gezin. Bij Peter van Barkum, een schoenma-
ker met een vrouw en twee kinderen, woonden zelfs vijf ongehuwde spinsters in, 
die allemaal niet verwant met elkaar waren.57

De mate waarin  inwonende vrouwen een zelfstandige economische eenheid 
vormden binnen zo’n huishouden, is niet bekend en kan ook niet worden nage-
gaan  op  basis  van  overgebleven  bronnen.  Hier  doemt  het  probleem  op  van  de 
definitie van  ‘huishouden’ als  ruimtelijke dan wel sociale of economische een-
heid.58 Dit onderscheid is niet gemakkelijk te bepalen. Het is echter aannemelijk 
dat inwonende ongetrouwde spinsters hun eigen inkomen verdienden en dit niet 
samenvoegden met dat van de andere leden van het huishouden. Een enkele keer 
blijkt dit  ook expliciet uit de  volkstellingen, die bijvoorbeeld de  toevoeging  ‘op 
haer eygen cost’ achter de inwonende spinster vermelden.59 In hoeverre vrouwen 
die woonruimte deelden met andere alleenstaande vrouwen ook de kosten van 
levensonderhoud deelden, is onbekend. Dergelijke vormen van informele hulp op 
gelijkwaardige basis kwamen mogelijk veel voor, maar zijn lastig te bewijzen.60

Soms bleven dochters als volwassen vrouwen bij hun ouder(s) wonen. Al is niet 
altijd duidelijk of zij werkten, wel blijkt dat als hiervan melding wordt gemaakt, 

56  Van de veertig spinsters die ongetrouwd waren of waarvan de huwelijkse staat niet 

bekend was, woonden er 26 (65%) helemaal alleen. 

57  hco, Stadsarchief, inv. nrs. 426-429.

58  Zie ook Baud, ‘Huishouden, gezin en familienetwerk’, 17-20.

59  Bijvoorbeeld ral, saii, inv. nr. 1289, fol. 245.

60  Zie ook Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 245-246.



198 | De draad in eigen handen

zij dikwijls als ‘spinster’ te boek staan.61 In paragraaf 6.3 komen deze spinnende 
inwonende dochters uitgebreider aan bod. Een andere manier van samenleven 
was met broers of zusters, al lijkt dit – zowel in het algemeen als onder spinsters 
– weinig te zijn voorgekomen. Uit de Leidse volkstelling van 1749 is bijvoorbeeld 
van slechts 68 huishoudens (0,7 procent van alle huishoudens) bekend dat zij uit 
samenwonende  broers  of  zusters  bestonden.  Onder  deze  samenlevingsverban-
den van broers en/of zusters, ook wel  frèrêches genoemd,62 woonde slechts één 
spinnende vrouw met haar zusters samen.63 Voor spinsters was dit dus kennelijk 
al helemaal geen gebruikelijke samenlevingsvorm. Ook uit de Bossche, Zwolse 
en Tilburgse kohieren blijkt niet dat spinnende zusters vaak met elkaar samen-
woonden. Voor zover dat kan worden nagegaan, woonden zij vaker samen met 
niet-verwanten.

Als het hen lukte zelfstandig een bestaan op te bouwen, bleven spinsters dus 
meestal niet in familieverband wonen. Spinnen stelde hen vaak in staat om voor 
zichzelf te zorgen, zolang zij jong en gezond waren. Zij konden in principe rond-
komen van arbeid in de textielnijverheid, eventueel aangevuld met inkomsten uit 
andere vormen van arbeid. Er zijn zelfs aanwijzingen dat pas vanaf het moment 
dat deze mogelijkheden op een zelfstandig bestaan door middel van textielarbeid 
wegvielen, vrouwen eerder kozen voor een huwelijk.64

Veel concrete bewijzen voor het ongetrouwde bestaan uit vrije wil zijn er niet. 
Een enkele keer blijkt dat spinsters zelf kozen voor een leven als alleenstaande. 
Een schrijnend voorbeeld van een vrouw die koste wat kost niet wilde trouwen, 
is  de  spinster  Annetje  Coupeau,  afkomstig  uit  het  Franse  Guéry.  Zij  was  een 
ongehuwde vrouw die in juni 1700 al anderhalf jaar verloofd was met de Leidse 
greinwerker Isaacq Solée. Ondanks haar moeders instemming met het huwelijk, 
trouwde zij niet met haar verloofde, ook niet toen zij zwanger van hem raakte. 
Maandenlang  verborg  zij  haar  dikke  buik  voor  iedereen  en  ontkende  zij  zelfs 
tegenover haar verloofde en haar eigen moeder dat zij een kind verwachtte.  In 
plaats van toe te geven en met Isaacq te trouwen, bleef Annetje met een zekere 
Jeanne Jardijn in huis wonen, met wie zij ‘in een bedsteede neffens den andere’ 
sliep. Op een nacht sloop Annetje uit bed en beviel zij ongemerkt en zonder enige 

61  Bijvoorbeeld in de volkstelling in Tilburg van 1810: 45 procent van alle inwonende vol-

wassen dochters, en zelfs 82 % van al deze vrouwen met een beroep, spon.

62  Zie bijvoorbeeld Barbagli en Kertzer, ‘Introduction’, p. xv.

63  nhda, Volkstelling Leiden 1749.

64  Sharpe, ‘Literally spinsters’, 63. Aan de andere kant zou je ook kunnen beweren dat 

het wegvallen van het spinnen juist een negatieve invloed had op het sluiten van huwelij-

ken en de vruchtbaarheid, omdat gezinnen daardoor minder bestaanszekerheid kregen. 

Deze gedachtegang wordt voor negentiende-eeuws Noord-Brabant ontwikkeld door Trie-

nekens, De grootte en samenstelling.
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deskundige hulp van een jongetje. Haar ‘speelmeijt’ Jeanne werd pas wakker toen 
Annetje al uitgeput en bebloed in een stoel in de kamer zat. Zij prevelde tegen 
haar huisgenote ‘ik sterff, ende so gij mij nogh levendig sien wild, soo staat op, 
het is nu tijd’. Inderdaad overleed Annetje enige minuten later. Het kind had zij, 
zo bleek na een aantal dagen, bij buurtgenoten in het sekreet verdronken. Ken-
nelijk was trouwen voor haar geen optie en hoopte zij hieraan te ontsnappen door 
haar zwangerschap te verbergen en het kind te doden. Ondanks haar dood werd 
Annetje door de rechters niet ontzien. Haar lijk werd op het galgenveld op een 
spies gezet en als afschrikwekkend voorbeeld tentoongesteld met een blok hout 
in de vorm van een pasgeboren kind in haar armen.65

Naast het samenwonen met andere, niet-verwante vrouwen, zoals Annetje en 
Jeanne, bestonden er ook andersoortige netwerken tussen vrouwen. Soms hingen 
deze  netwerken  samen  met  de  economische  activiteiten  die  vrouwen  verricht-
ten. Merry Wiesner wijst erop dat spinsters hun werk meestal in de beslotenheid 
van hun huizen deden, waardoor zij geen of slechts een zwakke beroepsidenti-
teit ontwikkelden en zich niet formeel als groep organiseerden.66 Wel vormden 
vrouwen in de vroegmoderne textielnijverheid soms informele netwerken. Zowel 
in de stad als op het platteland uitte zich dit bijvoorbeeld  in criminele samen-
werking.  Zo  trok  de  spinster  en  dienster  in  een  herberg  Marie  Joseph  Goffin 
er in 1769 samen met de wolspinster Anne Marie Dorchijn op uit om de streek 
rondom Den Bosch onveilig te maken. Hun bende bevatte onder anderen ook nog 
de wolspinner Augustin la Fontaine, met wie zij bedelend en schooiend over het 
Brabantse platteland trokken.67 En ook van de 78 Leidse ongehuwde spinsters die 
voor een misdrijf terechtstonden, is in ieder geval van ruim 37 procent bekend dat 
zij hadden samengewerkt met een of meer andere vrouwen. Meestal betrof het 
vermogensdelicten zoals diefstal en heling, waarvoor samenwerking van pas kon 
komen, maar soms werkten deze vrouwen ook samen in de prostitutie.68

Een andere vorm van netwerken tussen (ongetrouwde) vrouwen waren ‘spin-
ningen’. Dit waren bijeenkomsten van vrouwen uit een zelfde buurt of dorp die ’s 
avonds gezamenlijk sponnen, met name in plattelandsgebieden in het wintersei-
zoen.69 In heel Europa zijn deze spinningen, Spinnstuben (Duits), spinning bees 
(Engels)  of  veillées  (Frans) bekend.70  In  eerste  instantie  ging het  om  het  delen 
van stookkosten en licht, maar een belangrijk element van deze avonden was het 

65  ral, ora, inv.nr. 3, 27, fol. 62.

66  Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’, 203.

67  gaht, ora, Criminele procesdossiers, 067-07.

68  Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, 166-439.

69  Gerard Rooijakkers, ‘Spinningen‘, 45.

70  Zie  bijvoorbeeld:  Hans  Medick,  ‘Spinnstuben‘;  Gerard  Rooijakkers,  ‘Spinningen’; 

John Cashmere, ‘Sisters together’, m.n. 54-58.
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gezelligheidsaspect. Ook hadden de spinningen een informatieve en educatieve 
functie. De nieuwste dorpsroddels en aloude verhalen gingen over de  tong, en 
oudere vrouwen brachten de jongere, ongetrouwde meisjes verschillende wijshe-
den bij, die lang niet altijd met hun spinwerk van doen hadden. Van deze spin-
ningen  ging  tevens  een  grote  sociale  controle  uit,  en  zij  vormden  belangrijke 
netwerken die soms de spil vormden in dorpsgemeenschappen en konden leiden 
tot ware volksgerichten.71

Soms  kwamen  ook  jongens  langs  op  deze  spinbijeenkomsten,  en  daarom 
staan zij ook wel bekend als uitgelezen gelegenheden voor  jonge ongetrouwde 
vrouwen en mannen om elkaar te ontmoeten en een toekomstige huwelijkspart-
ner te vinden. Uiteraard waren plaatselijke, en met name kerkelijke, autoriteiten 
meestal niet gecharmeerd van dergelijke samenkomsten. Daarom zijn er veel ker-
kelijke verordeningen bekend die dergelijke spinningen trachtten te verbieden. In 
1697 vaardigden de bisschoppen van Mechelen, Roermond, Antwerpen, Brugge 
en Gent zelfs gezamenlijk een ordonnantie uit tegen dergelijke ‘Spinninghen’ en 
andere ‘onbeschaemde samenkomsten van Jongmans en Dochters’. Ook de vica-
ris van het voormalige bisdom ’s-Hertogenbosch, ondertekende het besluit.72

Spinningen en andere netwerken van vrouwen duiden erop dat vroegmoderne 
spinsters mogelijkheden bezaten om hun stempel op de samenleving te drukken. 
Gezamenlijk was dit gemakkelijker dan als individu. Hoewel de meeste vrouwen 
(of hun directe omgeving) nastreefden een huwelijkspartner  te  vinden,  zijn er 
aanwijzingen dat sommige vrouwen een alleenstaand leven verkozen. Zij trouw-
den nooit, en kozen er ook niet voor om bij hun familie te blijven wonen. Ze wer-
den  ofwel  kostganger  bij  een  ander  gezin,  ofwel  stichtten  samen  met  andere, 
meestal niet-verwante, vrouwen of alleen een huishouden. Spinnen was voor deze 
vrouwen een van de belangrijkste manieren om betaalde arbeid te verrichten. De 
gegevens over de manieren waarop ongetrouwde spinsters al dan niet zelfstan-
dig samenleefden, wijzen erop dat een niet al te oude, gezonde spinster dikwijls 
genoeg kon verdienen om in ieder geval onafhankelijk van haar familie te kun-
nen bestaan. Het lijkt er sterk op dat economische zelfstandigheid, met name van 
jonge vrouwen, in de Republiek door de samenleving werd geaccepteerd. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar  juist  in gebieden waar veel vrou-
wenarbeid beschikbaar was, hevige debatten werden gevoerd over de wenselijk-
heid van alleenwonende vrouwen.73

71  Medick, ‘Spinnstuben’, 19-20, 29; Rooijakkers, ‘Spinningen’, 47, 51.

72  Rooijakkers, Rituele repertoires, 302-303.

73  Wiesner, ‘Having her own smoke’, 197-199. 
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Arbeid, armenzorg en criminaliteit
Dat alleenstaande vrouwen in de Republiek werkten, werd niet alleen geaccep-
teerd, maar – afhankelijk van hun sociale achtergrond – ook van hen verwacht. 
Zo maken de Leidse vonnisboeken in 15 van de 78 gevallen waarin ongetrouwde 
spinsters voorkomen expliciet melding van het feit dat zij in staat waren om de 
kost geheel met spinnen te verdienen. Op 16 oktober 1636 betitelde de openbaar 
aanklager de 24-jarige spinster Neeltje Adriaens als ‘clouck ende starck genouch 
omme met dit voors. haer hantwerck (…) eerlijcke haer cost ende bijleven te kon-
nen verdienen’. Desalniettemin had Neeltje zich schuldig gemaakt aan diefstal.74 
Maria Brouwers, een spinster en wasvrouw van 28 jaar, stond in september 1684 
eveneens terecht wegens diefstal. De aanklager noemde haar ‘een jongh en sterck 
vrouspersoon die goede occasie hadde om met haer handen arbeyt eerlijck door 
de werelt te geraeken’.75 Ruim een halve eeuw later, in juli 1750, werd de 42-jarige 
spinster Kaatje van der Sellen aangewreven dat zij ‘in plaatse van haar eerlijk en 
zo als betaamt te gedragen mitsgaders een onberispelijk leeven te lijden en met 
hare naarstigheydt de kost  te gewinnen’, bedrog en diefstallen had gepleegd.76 
En de jonge spinster Alida Hartevelt was in 1764 gevangen genomen omdat zij 
langs de straten had lopen bedelen en zich had voorgedaan als melaatse, terwijl 
zij ‘gezond en sterk, vrij van alle ongemakken, en dus ten vollen in staat [was], om 
met harer handen arbeyd de kost te gewinnen’.77

Deze en vele andere uitspraken geven aan dat het  in principe mogelijk was 
voor gezonde alleenstaande vrouwen om met spinnen de kost geheel  te verdie-
nen. Uiteraard diende het benadrukken van het eerlijk winnen van de kost en de 
te betonen naarstigheid deels een retorisch doel. De vermaningen lijken op for-
mules, normeringen die in iets andere bewoordingen steeds terugkomen, voor-
beelden  van  hoe  deze  vrouwen  zich  eigenlijk  zouden  moeten  gedragen.  Maar 
zij vormen tegelijkertijd de maatstaf van wat de samenleving van vrouwen in de 
kracht van hun leven verwachtte. Als het in de dagelijkse praktijk onmogelijk was 
om als werkende vrouw rond te komen, zou dit criminele vrouwen ook niet ten 
voorbeeld zijn gesteld.

Een  andere  aanwijzing  dat  veel  ongetrouwde  spinsters  van  hun  arbeid  kon-
den rondkomen, is te vinden in verschillende armenzorgarchieven. In de Zwolse 
registers van de armenzorg tussen 1650 en 1700 komen zoals gezegd nauwelijks 
ongetrouwde spinsters voor. Alhoewel men niet consequent onderscheid maakte 
naar huwelijkse staat, is de algemene indruk dat alleenstaande vrouwen weinig 
gebruik maakten van de bedeling, tenzij zij ziek, gehandicapt of oud waren. Ver-

74  ral, ora, inv. nr. 3, 12, fol. 295.

75  ral, ora, inv. nr. 3, 21, fol. 86.

76  ral, ora, inv. nr. 3, 45, fol. 30.

77  ral, ora, inv. nr. 3, 50, fol. 6v.
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reweg de meeste bedeelden in Zwolle waren weduwen, al dan niet met (jonge) 
kinderen.78 Hetzelfde beeld komt naar voren uit een vergelijking van de beroe-
pentelling en de armenzorgregisters van Den Bosch in 1775. Tweederde van de 
spinsters die wel  in de algemene telling voorkwamen, deed geen beroep op de 
armenzorg. De alleenstaande spinsters die in de armenzorg voorkwamen, waren 
voor  het  grootste  deel  weduwe.79  Het  lage  percentage  geeft  wellicht  slechts  de 
principes weer volgens welke instellingen aan de armen gaven. Maar omdat de 
drempel tot de bedeling in Zwolle en Den Bosch relatief laag was, en men niet 
snel  geweigerd  werd,  kunnen  we  concluderen  dat  spinnen  voor  deze  vrouwen 
een redelijk bestaan kon opleveren. Veel alternatieven op de arbeidsmarkt waren 
er, zoals we inmiddels weten, niet. Dat veel spinsters in de bedeling terechtkwa-
men hing eerder samen met veranderende gezinsomstandigheden (weduwschap, 
ziekte, veel jonge kinderen) dan met hun werk.

De ondervertegenwoordiging van ongetrouwde spinsters in de armenzorg kan 
er ook op wijzen dat zij er beter dan andere vrouwen in slaagden andere bronnen 
van  inkomsten  aan  te  boren.  Wellicht  konden  zij  verschillende  soorten  arbeid 
gemakkelijker  combineren,  maar  hierover  is  weinig  informatie  te  vinden.  Het 
is dikwijls al moeilijk om één beroep van vrouwen te achterhalen, laat staan om 
na te gaan of zij nog andere vormen van arbeid verrichtten. Bij slechts zestien 
procent van de ongehuwde spinsters  in criminele vonnisboeken staat een  ‘res-
pectabel’ tweede beroep vermeld. Meestal gaat het om huiselijke diensten, zoals 
schoonmaakster, wasvrouw of dienstbode. Een enkele keer verrichtte de vrouw 
andere werkzaamheden in de nijverheid, bijvoorbeeld als naaister of  lakennop-
ster. Zo gaf Knier Cornelis in 1626 op dat zij tegelijk wolspinster, naaister en was-
vrouw was. Het is de vraag of zij, naast haar veelvuldige activiteiten als dievegge, 
veel tijd had voor deze werkzaamheden. Wellicht gaven criminele vrouwen juist 
eerzame beroepen op als dekmantel voor hun illegale praktijken. Aan de andere 
kant was Kniers reputatie haar allang vooruitgesneld: in vele plaatsen in Holland 
en Zeeland stond zij bekend als een crimineel. Zij hoefde dus niet bepaald te lie-
gen over haar beroep om iets te verhullen.80

Naast eervolle beroepen als naaister of schoonmaakster verrichtte ruim twin-
tig procent van de ongehuwde vrouwen uit de vonnisboeken naast het spinnen 
illegale werkzaamheden. Zo waren er enkele smokkeltapsters, vrouwen die ille-
gaal bier verkochten. Verder waren met name veel ongetrouwde spinsters (14 van 
de 78) prostituee. Het is echter de vraag of dit als werkelijk ‘beroep’ kan worden 
gezien, omdat prostitutie  in de vroegmoderne  tijd niet als zodanig beschouwd 
werd. Meer  in het algemeen waren ontuchtig  leven en zedeloosheid verboden, 

78  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 88-89, 94-95.

79  Van Nederveen Meerkerk, ‘Het beeld bezien’, 21. Zie ook hoofdstuk 4. 

80  ral, ora, inv. nr. 3, 11, fol. 142v.
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of  men  hier  nu  geld  voor  ontving  of  niet.81  Voor  de  vrouwen  zelf  maakte  het 
financiële  aspect  daarentegen  wel  degelijk  verschil.  Van  de  Pol  beschrijft  dat 
juist vrouwen en meisjes die in de sectoren kleding en textiel werkten, overver-
tegenwoordigd  waren  onder  de  Amsterdamse  prostituees.82  Voor  Leiden  wijst 
Diederiks erop dat op het totaal aan vrouwelijke veroordeelden, relatief veel tex-
tielarbeidsters  terechtstonden wegens zedenmisdrijven. Dit was met name het 
geval tussen 1675 en 1775, toen het zeer slecht ging met de textielnijverheid in de 
stad. Diederiks suggereert daarom dat prostitutie juist voor textielarbeidsters een 
overlevingsstrategie zou zijn geweest.83 Hij gaat er hierbij echter vanuit dat het 
overgrote merendeel van de zedenzaken over prostitutie ging, terwijl mijn ana-
lyse uitwijst dat ongeveer de helft van deze rechtszaken betrekking had op over-
spel. De meeste vrouwen die zich hieraan schuldig maakten, waren getrouwd. 
Het merendeel van de prostituees was ongetrouwd, maar vergeleken met ander-
soortige delicten kwam prostitutie veel minder voor dan Diederiks vermoedt.84

Tabel 6.2 Relatie huwelijkse staat-vergrijp criminele spinsters Leiden, vonnisboeken 1625-1800

huwelijkse staat type delict aantal % van groep

ongehuwd mishandeling 3 3,8%

ongehuwd openbare orde 6 7,7%

ongehuwd vermogen 46 59,0%

ongehuwd zeden 23 29,5%

totaal ongetrouwd 78 100%

gehuwd mishandeling 1 1,7%

gehuwd openbare orde 6 10,3%

gehuwd vermogen 15 25,9%

gehuwd zeden 36 62,1%

totaal gehuwd 58 100%

weduwe openbare orde 3 15,0%

weduwe vermogen 7 35,0%

weduwe zeden 10 50,0%

totaal weduwen 20 100%

Bron: Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, 166-439.

Meer in het algemeen vormde criminele activiteit een alternatief voor ongehuwde 
vrouwen om de kost te winnen. Uit de Leidse vonnisboeken blijkt allereerst dat 

81  Van de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 27-28.

82  Ibidem, 104.

83  Diederiks, ‘Criminaliteit in Leiden’, 31-33. 

84  Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, 166-439.
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ongetrouwde spinsters vaker dan getrouwde of verweduwde spinsters in aanra-
king met justitie kwamen. Zij vormden namelijk bijna de helft van alle veroor-
deelde  spinsters.  Bovendien  verschilde  de  aard  van  hun  misdrijven  doorgaans 
met die van gehuwde spinsters of weduwen. Ongehuwde vrouwen pleegden naar 
verhouding veel vaker een vermogensdelict, zoals diefstal en oplichting (zie tabel 
6.2). Voor ongehuwde spinsters bestonden wellicht minder drempels om crimi-
neel gedrag te ontplooien. Zij hadden immers niet de verantwoordelijkheid voor 
een gezin om voor te zorgen. Bovendien was er geen echtgenoot aanwezig die een 
inkomen binnenbracht,  en waarschijnlijk was  voor hen de  economische nood-
zaak tot criminele activiteit groter dan bijvoorbeeld voor getrouwde vrouwen.

De vonnisboeken bevatten opvallend weinig vermogensdelicten die samenhin-
gen  met  het  werk  van  spinsters.  Waarschijnlijk  was  het  in  Leiden  gebruikelij-
ker deze zaken over te laten aan de gouverneurs van de verschillende neringen. 
In de ‘kwestieboeken’ van de lakenhal vinden we inderdaad enkele gevallen van 
fraude  terug.  Zo  kochten  spinsters  soms  losse  gareneindjes  of  restjes  wol,  die 
wevers bijvoorbeeld van hun meester achterover hadden gedrukt, goedkoop op 
en versponnen deze tot garen.85 Ook waren er gevallen van spinsters die garens 
korter haspelden dan waarvoor zij werden betaald. Maar over het algemeen kwa-
men zelfs in de kwestieboeken opvallend weinig gevallen van fraude of diefstal 
voor waarbij vrouwen, met welke huwelijkse staat dan ook, betrokken waren. De 
meeste geschillen gingen over arbeidslonen, of over andere openstaande schul-
den.  Er  waren  bijvoorbeeld  ongetrouwde  spinsters  die  van  hun  opdrachtgever 
geld  vooruitbetaald  kregen  omdat  zij  financieel  omhoog  zaten.  Zo  had  Marij 
Daniels in 1706 van Gerret de Met, de spinner voor wie zij garen spon, zes gul-
den voorgeschoten gekregen op haar arbeidsloon. Omdat Marij maar niet terug-
betaalde, had Gerret haar kleren in beslag genomen. De gouverneurs besloten dat 
hij deze moest teruggeven, en dat Marij wekelijks zes stuivers van haar schuld 
moest terugbetalen.86

6.3 Spinnen binnen de gezinseconomie: getrouwde vrouwen en dochters

‘Algemeen is ook bekend, dat getrouwde vrouwen niet werkten.’87

Lange tijd is aangenomen dat getrouwde vrouwen in de vroegmoderne tijd niet of 
nauwelijks loonarbeid verrichtten. De eerste verantwoordelijkheid van (gehuwde) 
vrouwen zou hebben gelegen bij het huishouden en de zorg voor de kinderen, 

85  Bijvoorbeeld ral, Hallen, inv. nr. 219, 06-05-1677; 25-05-1677. 

86  ral, Hallen, inv. nr. 220, 05-10-1706.

87  Daelemans, ‘Leiden 1581’, 171.
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waarmee zij voornamelijk aan huis gebonden waren. Eventuele economische acti-
viteiten zouden nauw samenhangen met deze gebondenheid, en  lagen daarom 
meestal in de huisindustrie of in assisterende taken voor de echtgenoot.88 Dat het 
werk van getrouwde vrouwen relatief weinig aandacht heeft gekregen in de his-
torische literatuur is niet verwonderlijk. Het is problematisch hierover algemene 
uitspraken te doen, omdat hun werk zelden systematisch in vroegmoderne bron-
nen voorkomt.89 Deze schijnbare afwezigheid laat veel ruimte voor de veronder-
stelling dat getrouwde vrouwen niet werkten, of hoogstens hun man assisteerden 
in zijn beroep.

Halverwege  de  jaren  zeventig  begon  het  gangbare  beeld  over  de  arbeid  van 
getrouwde vrouwen  te veranderen, mede onder  invloed van de  theorievorming 
over  de  (proto-industriële)  family economy.  De  opkomst  van  de  proto-industrie 
zou ertoe hebben geleid dat gezinnen steeds meer een eenheid van productie en 
consumptie werden, waarbinnen de productieve arbeid van echtgenotes  steeds 
belangrijker werd.90 Het spinnen zou vooral hebben plaatsgevonden binnen deze 
eenheid van de gezinseconomie, waarin mannen weefden en hun vrouwen (en 
kinderen) hem het garen verschaften. Ook Tilly en Scott gebruikten het concept 
van de family economy als context voor de arbeid van vrouwen in de vroegmoderne 
tijd, al nemen zij de ‘productie-eenheid’ die het gezin zou vormen, iets minder 
strikt.91 Desondanks beschouwen zij spinnen en weven samen als ‘the comple-
mentary bases of the family economy’.92 Pas in de industriële periode zou deze 
vorm van gezinsarbeid volgens hen hebben plaatsgemaakt voor een family wage 
economy, waarin de verschillende leden onafhankelijk van elkaar loonarbeid ver-
richtten. Hoewel er sindsdien grote twijfel is gerezen bij dit model van het gezin 
als  een  eenheid  van  productie  en  consumptie,93  duikt  het  beeld  van  vrouwen 
die (onbetaald) sponnen in dienst van hun wevende echtgenoten ook in recente 
Nederlandse literatuur steeds weer op.94

Een andere benadering van de arbeid van getrouwde vrouwen is dat deze juist 
zou zijn beperkt door het relatief vroeg doordringen van het huiselijkheids- of bur-
gerlijkheidsideaal. Volgens sommigen zou deze norm in de Noordelijke Neder-
landen al  in de zeventiende eeuw, dus eerder dan in de meeste andere landen, 

88  Hudson en Lee, ‘Introduction’, 16; Simonton, A history of European women’s work, 70.

89  Zie ook bijvoorbeeld Ogilvie, A bitter living, 140.

90  Medick, ‘The proto-industrial family economy’, 311. Zie ook paragraaf 5.1.

91  Tilly en Scott, Women, work and family, p. 21:  ‘whether or not  they actually worked 

together, family members worked in the economic interest of the family’.

92  Ibidem, 45.

93  Zie bijvoorbeeld Knotter, ‘Problemen’, 45-47. 

94  Trompetter, Agriculture, 70; Van Gurp, ‘Proto-industrialisatie’, 18-19; Van Gurp, Bra-

bantse stoffen, 75.
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gemeengoed zijn geworden in alle lagen van de bevolking.95 Het is maar de vraag 
of de huiselijkheidsthese de toets van de empirie kan doorstaan. In dit verband 
maken Tilly en Scott een zinvol onderscheid tussen echtgenotes van geschoolde 
en  ongeschoolde  arbeiders.  Vrouwen  van  de  eerste  categorie  assisteerden  hun 
mannen voornamelijk, al waren er ook wel vrouwen van ambachtslieden met een 
‘eigen’ beroep. Vrouwen van ongeschoolde arbeiders daarentegen verrichtten veel 
vaker, al dan niet voor een loon, arbeid die los stond van die van hun man. Zij 
deden zeer verschillende soorten werk, maar het spinnen nam een prominente 
plaats in binnen deze economy of makeshifts of ‘scharreleconomie’.96 Vooral voor 
deze laatste groep vrouwen en hun gezinnen zal het huiselijkheidsideaal niet zijn 
verwezenlijkt: zij dienden in eerste instantie te overleven.

Voor  veel  gezinnen  in de Republiek zal hetzelfde hebben gegolden. Globale 
schattingen geven aan dat veertig tot zestig procent van de bevolking in de zeven-
tiende  en  achttiende  eeuw  op  of  onder  de  grens  van  het  bestaansminimum 
leefde. Maar ook boven dit minimum bestond er een grote groep mensen van 
zo’n twintig tot dertig procent die hard moesten werken om te kunnen bestaan. 
Onder hen bevonden zich gezinnen van eenvoudige ambachtslieden, kleine win-
keliers en boeren.97 Vrouwen en kinderen  in deze gezinnen zullen  in de regel 
ook  arbeid  hebben  verricht,  hetzij  onbetaald  in  de  familieonderneming,  hetzij 
(en waarschijnlijk vaker) als zelfstandige loonarbeiders. Werk in de textielnijver-
heid, en dan met name spinnen, was een van de meest voorkomende activiteiten. 
Deels omdat spinnen  inderdaad een bezigheid was die zij konden combineren 
met huishoudelijke taken, maar vooral ook omdat er nu eenmaal weinig alterna-
tieven bestonden voor vrouwen op de gesegmenteerde arbeidsmarkt, zoals we in 
hoofdstuk 4 hebben gezien.

Getrouwde spinsters in cijfers
Terwijl ongetrouwde spinsters, zeker als zij het hoofd van een huishouden vorm-
den,  regelmatig  voorkomen  in  officiële  bronnen  zoals  volkstellingen  en  belas-
tingkohieren, is dit voor getrouwde vrouwen zeer zelden het geval. Dit maakt het 
kwantificeren van de arbeid van deze groep uiterst problematisch. In hoofdstuk 
4 zagen wij al dat uit de volkstelling van Tilburg in 1810 blijkt dat veertig pro-
cent van alle getrouwde vrouwen betaald werk verrichtte – meestal als spinster. 
Dit Tilburgse beeld komt  in  ieder geval overeen met de bevindingen van Shei-
lagh Ogilvie voor een aantal Duitse gebieden. Zij veronderstelt dat de arbeidspar-

95  Zie bijv. Pott-Buter, Facts and fairy tales, 48; De Vries en Van der Woude, Nederland 

1500-1815, 697-698. Zie ook paragraaf 3.1.

96  Tilly en Scott, Women, work and family, 47-50.

97  Van Leeuwen, De rijke Republiek, 41-42; Prak, Gouden Eeuw, 155.
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ticipatie van gehuwde vrouwen  tussen de  twintig en vijftig procent  lag.98 Hun 
werk bestond dikwijls uit spinnen, en meestal voor de markt, dus niet alleen voor 
gebruik binnen het huishouden of voor een echtgenoot die wever was.99 In som-
mige gebieden  in Europa zou de participatiegraad van gehuwde vrouwen zelfs 
nog hoger hebben gelegen. Het onderzoek van Peter Earle naar Londen rond 1700 
wijst op zestig procent. En Ulrich Pfister komt voor twee Zwitserse gemeenschap-
pen op percentages van 74 en 78 procent van alle gehuwde vrouwen, die voorna-
melijk in de textielnijverheid werkten.100

De armenzorgregisters in Zwolle laten zien dat van alle 351 bedeelde spinsters 
tussen 1650 en 1700 ongeveer een derde getrouwd was. We moeten dan beden-
ken  dat  getrouwde  vrouwen  ondervertegenwoordigd  zijn  in  deze  bron,  omdat 
meer dan de helft van de bedeelde spinsters weduwe was; niet bepaald een afspie-
geling van de samenleving.101 Van alle getrouwde vrouwen die niet in de bedeling 
terecht kwamen, zal ook nog een deel hebben gesponnen of ander werk hebben 
verricht. Ook volgens de Leidse criminele vonnisboeken was van alle 219 spin-
sters in de periode tussen 1625 en 1800 26,5 procent getrouwd.102 Dat deze vrou-
wen over het algemeen loonarbeidsters waren, blijkt uit de talloze vermeldingen 
van hun lonen, opdrachtgevers, et cetera. Ondanks het ontbreken van precieze 
cijfers, kunnen we in ieder geval stellen dat de arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen aanzienlijk was.

Een andere indicatie voor het belang van getrouwde vrouwen in de textielnij-
verheid vinden we in de bestedingsboeken van het Leidse weeshuis en de leer-
jongensboeken  van  de  lakennijverheid.  Deze  bronnen  bevatten  namelijk  ook 
informatie over de bazen bij wie de kinderen tewerkgesteld werden. Uit de beste-
dingsboeken komt naar voren dat een kwart tot ruim een derde van alle bazen 
vrouw was, en dat minimaal een kwart van deze vrouwen weer getrouwd was (zie 
tabel 6.3).

In de leerjongensboeken vinden we veel lagere percentages vrouwelijke bazen, 
maar hier waren de meeste vrouwen wél getrouwd. Het is mogelijk dat dit aan de 
aard van de uitbesteding ligt. Uitbestede weeskinderen kwamen terecht in aller-
lei beroepen, die niet altijd een even hoge status genoten. Vaak waren het vrou-
wen, en ook veelal ongetrouwde vrouwen of weduwen, die een aantal kinderen in 
dienst hadden als goedkope arbeidskracht. Als zij getrouwd waren, opereerden 
zij waarschijnlijk vaak onafhankelijk van hun man. Vaak werkte hij niet eens in 
de textielnijverheid. De huisvrouw van de schoenlapper Jan Pieters bijvoorbeeld, 

98  Ogilvie, ‘Women and labour markets’, 58.

99  Ibidem, 34-35.

100 Earle, ‘The female labour market’, 337; Pfister, ‘Work roles’, 89, 100.

101  Database armenzorg Zwolle.

102  Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, 166-439.



208 | De draad in eigen handen

nam in 1618 twee kinderen in dienst om voor haar te spinnen voor vijf stuivers 
per week.103  In de  leerjongensboeken zien wij daarentegen een ander patroon. 
De meeste vrouwen die hier in voorkwamen, waren echtgenoten van meesters in 
de lakennijverheid. Het leertraject in de lakennijverheid verschilde van de oplei-
ding van weeskinderen. Hier had de scholing een  formeler karakter,  er moest 
ook vaak leergeld worden betaald. Hoger geschoolde wevers en lakenwerkers leid-
den enkele kinderen op in hun werkplaats tot spoelers, spinners en wevers, soms 
samen met hun vrouwen. Deze samenwerking binnen het gezin blijkt bijvoor-
beeld uit het feit dat van bijna driekwart van alle getrouwde vrouwen die in de 
leerjongensboeken vermeld staan, elders ook haar man wordt vermeld als wevers- 
of spinnersbaas.104 Anderzijds werkte dus een kwart van deze vrouwen mogelijk 
zelfstandig van hun man.

Tabel 6.3 Vrouwelijke bazen en hun huwelijkse staat, Leiden 1607-1656

aantal percentage

1607-1613 bestedingsboeken weeskinderen (jongens & meisjes)

totaal aantal bazen 425

vrouwelijke bazen 104 24,5% van alle bazen

getrouwde vrouwen 27 26% van alle vrouwen

1628-1641 (bestedingsboeken weesmeisjes)

totaal aantal bazen 218

vrouwelijke bazen 81 37,2% van alle bazen

getrouwde vrouwen ?

1638-1641(leerjongensboeken jongens & meisjes)

totaal aantal bazen 437

vrouwelijke bazen 24 5,5% van alle bazen

getrouwde vrouwen 18 75% van alle vrouwen

1650-1656 (leerjongensboeken jongens & meisjes)

totaal aantal bazen 624

vrouwelijke bazen 98 16% van alle bazen

getrouwde vrouwen 81 83% van alle vrouwen

Bron: ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3945, 3947 en 3948; ral, Hallen, inv. nrs. 127a-127j

Uit de kwestieboeken van de Leidse lakenhal blijkt dat gehuwde vrouwen zowel 
zelfstandig optraden als samen met hun echtgenoot. In negen van de negentien 

103  ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3845.

104 ral, Hallen, inv. nrs. 127a, 127b en 127j. Voor meer over deze vormen van opleiding, 

zie hoofdstuk 7.
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conflicten waarin tussen 1642 en 1727 gehuwde vrouwen een rol speelden, tra-
den deze vrouwen volkomen zelfstandig op. In andere gevallen blijkt juist dat zij 
samen voor eenzelfde meester in loondienst werkten. Zo eiste Jean Laurens op 
23 september 1666 23 gulden en dertien stuivers weefloon van zijn baas Willem 
van Lijnich, en ook nog eens vijftien gulden waarvoor zijn vrouw bij dezelfde Wil-
lem had gesponnen.105 Soms was het juist de vrouw die opkwam voor de rech-
ten van haar man. In 1671 eiste de huisvrouw van Cornelus Hasselingh de som 
van zes guldens en zeventien stuivers die haar man met weven had verdiend bij 
Arent Kousthaest.106 Hoewel deze gevallen eerder kwalitatieve dan kwantitatieve 
informatie bieden, geven zij de indruk dat activiteit van gehuwde vrouwen in de 
textielnijverheid de normaalste zaak van de wereld was. Niet alleen werden zij 
door de gouverneurs van de lakennering geaccepteerd als arbeidsters voor wiens 
belangen hun man wanneer nodig kon opkomen, maar ook als zelfstandig onder-
handelaars en eisers in kwesties over onbetaalde lonen en andere zaken. Nu volgt 
een meer systematische analyse van de verdeling van de arbeid binnen gezinnen 
waarin werd gesponnen.

Getrouwde vrouwen binnen de family economy
Pfister constateert in zijn studie naar het Zwitserse Hausen dat in 1762 in huis-
houdens waarvan de man textielarbeider of losse arbeider was, alle echtgenotes 
als spinster werkten. Hij zegt bovendien dat er in proletarische en ‘puur proto-
industriële huishoudens’ sprake was van weinig arbeidsdeling tussen de seksen. 
Dit zou met name te verklaren zijn door het eenzijdige arbeidsaanbod voor man-
nen in de textiel: kousen weven en spinnen.107 Als er echter alternatieven op de 
arbeidsmarkt waren voor mannen, gingen die iets anders doen. Vrouwen bleven 
over het algemeen spinnen, voor hen waren er weinig alternatieven. Hun arbeid 
was duidelijk loonarbeid, niet per definitie gerelateerd aan het werk van hun echt-
genoten.108 Dit versterkt het vermoeden dat zelfs in proto-industriële gebieden de 
family economy niet functioneerde als een eenheid van productie, maar dat deze 
meer op een economy of makeshifts leek, waarin alle leden van het gezin alle moge-
lijke middelen combineerden om inkomsten te vergaren.

Hoe was  in de Republiek de arbeid binnen het huishouden verdeeld  tussen 
echtgenoot en echtgenote? Uit de Tilburgse volkstelling van 1810 blijkt dat bijna 
driekwart van alle echtgenoten van spinsters werkte in de textielnijverheid. Tabel 
6.4 laat zien wat de meest voorkomende beroepen van de echtgenoten van spin-
sters  waren.  Het  belangrijkste  beroep  was  weliswaar  wever,  maar  toch  weefde 

105  ral, Hallen, inv. nr. 219, 23-09-1666.

106 ral, Hallen, inv. nr. 219, 08-01-1671. 

107  Pfister, ‘Work roles’, 103-104.

108 Ibidem, 90.
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slechts 38 procent van deze mannen. Daarna volgde het beroep spinner, met 25,1 
procent. De overige beroepen van  echtgenoten  (bijna  37 procent) waren  in het 
geheel niet gerelateerd aan het spinnen van de vrouw. Een huwelijk tussen een 
wever en een spinster betekende bovendien niet dat deze echtparen altijd samen 
werkten aan één en hetzelfde product, of dat de vrouw altijd in dienst van haar 
man arbeidde. Juist het feit dat zij de beroepsaanduiding ‘spinster’ kregen, duidt 
erop dat deze vrouwen voor loon werkten. Vrouwen van ambachtslieden of boeren 
hadden namelijk veel minder vaak een beroepsaanduiding. Dit wil niet zeggen 
dat zij geen productieve arbeid verrichtten, maar zij zullen hun man vaker onbe-
taald in hun ambacht of bedrijf hebben geassisteerd.

Tabel 6.4 Tien meest voorkomende beroepen van echtgenoten van spinsters, Tilburg 1810

wever 209 38,0%

spinner 138 25,1%

losse arbeider 61 11,1%

droogscheerder 26 4,7%

boer 25 4,5%

schrobbelaar 15 2,7%

wolkammer 14 2,5%

kleermaker 13 2,4%

schoenmaker 10 1,8%

timmerman 5 0,9%

Bron: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277

De meeste geregistreerde getrouwde vrouwen sponnen dus voor de markt. Soms 
weefde haar man, en soms sponnen zij beiden voor loon. Elders is aangetoond 
dat mannelijke wevers zelfs klaagden over het feit dat hun vrouw voor loon spon, 
terwijl zij thuis toch genoeg (voor haar man) te spinnen had.109 Maar meestal zul-
len de Tilburgse wevers blij zijn geweest met de verdiensten van hun echtgeno-
tes. Ook zijzelf werkten immers in de meeste gevallen in loonarbeid, zoals we in 
hoofdstuk 5 hebben kunnen zien. De meeste andere beroepen die veel echtgeno-
ten van spinsters uitoefenden, zoals losse arbeid, kleermaken of schoenmaken, 
stonden laag in aanzien en werden ook vaak niet goed betaald. Het spinnen voor 
loon was daarom een onderdeel van de strategie van armere gezinnen om zo veel 
mogelijk inkomsten binnen te brengen. Een analyse van beroepen van echtgeno-
ten van spinsters in de Zwolse armenzorg illustreert dit nog beter (zie tabel 6.5).

Onder deze mannen bevonden zich slechts zes wevers en zeven spinners. Ver-
reweg de meesten waren soldaat, en verder oefenden zij andere slecht betaalde 
werkzaamheden uit, zoals kleermaker of schoenmaker. Juist de verdiensten van 

109 Ogilvie, A bitter living, 165.
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deze mannen waren over het algemeen zo onzeker dat hun vrouwen, ondanks 
hun inkomsten uit spinarbeid, een beroep moesten doen op de armenzorg. Soms 
krijgen we een indruk van de mate waarin de werkzaamheden van deze bedeel-
den eerder op overlevingsstrategieën dan op een beroepsuitoefening  leken. Zo 
kon de 80-jarige Warner Schuitemaecker ‘noch alteyt met de angel te vissen een 
stuivertjen’ verdienen, terwijl zijn vrouw ‘soeckt haer met spinnen te onderhol-
den’.110 Van de 45-jarige Junne werd gezegd dat hij visser was en ‘zomtyds touw 
en vogeltjes’ verkocht. Zijn vrouw ging uit wieden en spon, maar niet veel, waar-
door ‘haar verdienst onzeker’ was.111 En Aeltje Derks, echtgenote van de soldaat 
Jan Smit, deed in 1687 naast spinnen ‘voorts al ’t geen te doen kan krygen’ om te 
zorgen dat er brood op de plank kwam. Aeltjes man was namelijk ziek thuis en 
zij had vijf kinderen te voeden.112

Tabel 6.5 Beroepen van echtgenoten van Zwolse bedeelde spinsters, 1650-1700

textiel 15 12,8%

nijverheid overig 17 14,5%

visserij 3 2,6%

handel/transport 4 3,4%

stadsdienst 6 5,1%

soldaat 34 29,1%

losse arbeider 6 5,1%

onbekend 24 20,5%

geen 8 6,8%

totaal 117 100%

Bron: Database armenzorg Zwolle

Bij vrouwen van ambachtslieden lagen de zaken wellicht iets anders. Het is waar-
schijnlijk dat echtgenotes van wevers nauw in aanraking kwamen met het werk 
van hun man, en niet alleen als leverancier van garen. Helaas blijkt niet vaak of 
ambachtslieden hun vrouw ook de kneepjes van hun vak bijbrachten, en of zij in 
staat waren hun man te assisteren of zelfs te vervangen. Een voorbeeld uit Leiden 
laat echter zien dat dit niet ongebruikelijk was.  In  1767 vaardigden de gouver-
neurs van de lakennijverheid een ordonnantie uit met betrekking tot de registra-
tie van leerjongens. Wij zagen eerder al dat leerjongens in de lakennijverheid na 
1700 niet meer werden aangetekend. De gouverneurs wilden deze administratie 
in 1767 echter weer hervatten, om meer overzicht te krijgen op de plaatsing van 
kinderen in de leer. Om een kind te laten registreren moest men vijftien stuivers 

110  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 309, fol. 138.

111  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 18.

112  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 22.
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betalen, maar er werd een expliciete uitzondering gemaakt voor ‘die wevers welke 
het hunne zoons, vrouwen of dogters leerden’. Zij werden vrijgesteld van het beta-
len van dat bedrag, ‘mits dat egter aangetekend wierde’.113 Niet alleen zonen, maar 
ook dochters en echtgenotes werden dus door hun vader of man geschoold. Hoe 
vaak het gebeurde is niet bekend, maar dat het een geaccepteerde praktijk was, is 
in elk geval duidelijk.

De arbeid van getrouwde vrouwen: aanvulling of noodzaak?
Hoe  belangrijk  de  looninkomsten  van  echtgenotes  waren,  komt  soms  aan  de 
oppervlakte in rekesten aan stadsbesturen. Zo verzocht de lakenspinner Louwijs 
Geritsz.  in 1656 om zijn handwerk  te mogen uitvoeren, hoewel hij buiten Lei-
den woonde. Van de Leidse autoriteiten mocht niemand buiten de stadspoorten 
enige vorm van nijverheid bedrijven. Louwijs motiveerde zijn verzoek door te zeg-
gen dat hij  ‘een huysvrouwe heeft die continuwerelick sieck is, ende daerenbo-
ven belast is met zes kleijne kinderckens, ende anders niet ter werelt en heeft als 
t’geen hij met zijn handen kan verdienen’.114 Impliciet blijkt dus dat Louwijs in de 
problemen was gekomen omdat zijn vrouw niet kon verdienen. Iets soortgelijks 
overkwam de Zwollenaar Ingbert Geurts, die zich in 1649 tot het stadsbestuur 
richtte om financiële ondersteuning. Sinds een jaar of acht was hij almaar zieker 
geworden, waardoor hij zichzelf niet eens meer kon aankleden en ternauwernood 
zijn eigen voedsel kon nuttigen. Voorheen leefde hij met zijn gezin ‘van sijn vrou-
wes hantwercken, die het selve om hem te verplegen nu moet nalaten’.115 Ook de 
turfmeester Herman Everts richtte zich in 1650 tot het Zwolse stadsbestuur. Hij 
lag al enige weken ziek op bed en verzocht om onderstand wegens zijn ziekte en 
hoge ouderdom. Bovendien vermeldde hij met klem dat  ‘sijn huisvrouw wegen 
haeren olderdom ende impotentie mede inhabil ende onbequaem is, om iets te 
connen spinnen ofte werken’.116 Dat echtgenotes betaald werk verrichtten werd, 
met andere woorden, normaal gesproken wel verwacht.

Deze  verwachting  blijkt  ook  uit  andere  bronnen,  zoals  de  Leidse  criminele 
vonnisboeken. In 1735 stond Pieternella Bos terecht, een spinster van 52 jaar die 
gehuwd was met ene Pieter Philippo. Zij kluste  illegaal bij  als hoermadam en 
waarzegster en liet zelfs haar eigen ‘huwbare dogters’ voor zich werken als pros-
tituees. Dit terwijl zij, aldus de aanklager ‘verpligt en gehouden was om op een 
honette en eerlijke wijse tot onderhoud van haare huyshouding met hare handen 
arbeyt de kost te helpen gewinnen’.117 Een duidelijker omschrijving van het ver-

113  ral, Hallen, inv. nr. 219, 05-09-1767.

114  ral, saii, inv. nr. 3229, 20-05-1656.

115  hco, Stadsbestuur, inv. nr. 7740, 1649.

116  hco, Stadsbestuur, inv. nr. 7740, 1650.

117  ral, ora, inv. nr. 3, 40, fol. 31v.
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wachtingspatroon, of  liever zelfs de eisen, ten aanzien van de rol van gehuwde 
vrouwen is moeilijk voor te stellen. Hetzelfde gold in 1768 voor Jacoba Gilbers, 
alias  ‘Mottige  Koba’,  de  vrouw  van  Abraham  Kamphoven.  Zij  had  volgens  de 
openbaar aanklager ‘uit haar handen werk haar bestaan’ moeten vinden, aange-
zien zij ‘gesond van ligchaam’ was. In plaats daarvan had zij zich echter schuldig 
gemaakt aan verschillende diefstallen en oplichting.118

Daarnaast blijkt uit armenzorggegevens dat het gebruikelijk was dat echtgeno-
tes meehielpen om de kost te verdienen. Deze verdiensten werden door de armen-
zorgmeesters dan ook als bijdrage in het gezinsinkomen vermeld, en zelfs enkele 
stuivers vormden een welkome aanvulling. Zeker als de man door ziekte, ouder-
dom of invaliditeit niet of minder kon werken, toonden de armbestuurders zich 
van hun milde kant.

Een vollediger beeld van de bijdrage van de spinarbeid van getrouwde vrouwen 
en  dochters  aan  het  gezinsinkomen  verkrijgen  we  door  het  reconstrueren  van 
gezinsinkomens. Dit  is mogelijk voor Zwolle aan het einde van de zeventiende 
eeuw, aan de hand van de bedelingregisters. In tabel 6.6 is een voorbeeld van zo’n 
reconstructie te zien. Het gaat om de turfmeter Henrik Berentz. en zijn drank-
lustige spinnende echtgenote. Henriks inkomsten waren te verwaarlozen omdat 
hij  ‘swaar gebrooken’ was. Zijn vrouw verdiende negen stuivers per week. Het 
echtpaar had vier kinderen, die op de jongste van vijf  jaar na allemaal werkten 
en samen per week 28 stuivers binnenbrachten. Als aanvulling op deze weekin-
komsten van minder dan twee gulden kreeg het gezin twaalf stuivers armenzorg, 
althans, voordat hierop gekort werd wegens het drankgebruik van de vrouw.

Tabel 6.6 Voorbeeld van de reconstructie van een gezinsinkomen (in stuivers), Zwolle 1687

gezinsleden leeftijd beroep wekelijkse verdiensten armenzorg overig totaal inkomen

man 37 turfmeter onzeker 12 ≥12

vrouw 47 spinster 9 9

dochter 1* 25 spinster 10 10

zoon 2* 18 knoopmaker 12 12

kind 3 10 speldemaker 6 6

kind 4 5 geen 0  

     ≥49

* Gezien Henriks leeftijd waren dit vermoedelijk kinderen van een eerdere echtgenoot van zijn vrouw. 
Bron: hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol 71v

In  de  Zwolse  armenzorgboeken  komen  53  vermeldingen  voor  van  gezinnen 
waarin de vrouw spon, en er een man en eventueel kinderen aanwezig waren, 
die al of niet verdienden (zie tabel 6.7). Door verschillende gezinstypen te onder-

118  ral, ora, inv. nr. 3, 51, fol. 36.
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scheiden, zijn patronen en verschuivingen te ontdekken gedurende de gezinscy-
clus. Dan blijkt bijvoorbeeld dat ook als er kleine kinderen waren die zelf nog niet 
konden werken, de  looninkomsten van vrouwen ongeveer achttien procent van 
het gezinsinkomen bedroegen. Als de kinderen ouder werden en zij meer gingen 
verdienen stegen de verdiensten van de moeder gemiddeld licht. Het aandeel van 
haar spininkomsten op het totaal daalde echter, doordat het gemiddelde gezinsin-
komen steeg, en ook het aandeel van de bedeling op het totaal nam af. Maar zelfs 
in deze ‘optimale’ situatie hadden gezinnen uit de onderste lagen van de samen-
leving nog ondersteuning nodig. Vaak ging het om een compensatie van de huis-
huur of een bijdrage in natura, bijvoorbeeld in de vorm van kleding of brood. Als 
de man ziek werd of om andere redenen niet kon verdienen, steeg vooral het aan-
deel van de armenzorg in het totale inkomen. Het relatieve aandeel van de loon-
inkomsten van de vrouw nam eveneens toe, maar niet veel. Kennelijk was er te 
weinig flexibiliteit in de lonen van vrouwen om een dergelijke klap op te vangen. 
Als achtervang in zo’n situatie diende het armenzorgstelsel. Kinderloze echtpa-
ren in de Zwolse bedeling waren zonder uitzondering oud. Jonge stellen zonder 
kinderen konden kennelijk rondkomen van hun inkomsten, of zij kwamen niet 
in aanmerking voor de bedeling omdat dit van hen verwacht werd. Als een echt-
paar ouder werd steeg het relatieve aandeel van de looninkomsten van de vrouw 
enorm. Maar dit is niet verwonderlijk, aangezien in de meeste van deze gevallen 
de man niets verdiende. Met name deze gezinnen konden rekenen op steun van 
de armenzorg: de bedeling maakte gemiddeld ruim veertig procent uit van hun 
totale gezinsinkomen.

Tabel 6.7 Bijdrage echtgenotes aan gezinsbudget, per gezinstype. Zwolse armenzorg, 1683-1690

 
m/v verdienen,  
kinderen niet

m/v verdienen,  
kinderen ook

vrouw en/of kinderen 
verdienen, man niet

echtpaar
alleen

alle  
echtparen

aantal 12 14 14 13 53

gem. wekelijks  
gezinsinkomen (in st.) 35,1 49,4 30,3 22,7 34,6

gem. verdiensten vrouw  
uit spinnen (in st.)  6,2 6,8 6,2 6,7 6,5

aandeel spininkomsten 
vrouw in gezinsinkomen 17,7% 13,8% 20,5% 29,5% 18,8%

gem. ontvangen  
armenzorg (in st.)  7,4 4,6 9,4 9,2 7,31

gem. aandeel armenzorg  
in totale inkomsten 21,1% 9,3% 31,0% 40,5% 22,0%

Bron: Database armenzorg Zwolle

De  looninkomsten van getrouwde vrouwen waren  lager dan die van hun echt-
genoten, als die tenminste werkten. Gemiddeld  lagen de verdiensten van spin-
nende  vrouwen  ten  opzichte  van  hun  man  op  42  procent  van  zijn  inkomsten. 
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Van dit gemiddelde zijn weliswaar grote afwijkingen naar beneden (9-10 procent) 
en naar boven (89 procent) te vinden, maar slechts in één geval bracht de vrouw 
meer looninkomsten met spinnen binnen dan haar man. Dit was Petronelle Cor-
nelis, een vrouw van 32 jaar met drie jonge kinderen, die met spinnen twaalf tot 
veertien stuivers per week kon verdienen. Haar man was noodhulp van de turf-
dragers en bracht hiermee wekelijks tien tot twaalf stuivers binnen.119

Ook de inkomsten van kinderen, als zij werkten, waren relatief veel belangrij-
ker dan die van de getrouwde vrouw, zoals ook Van Wijngaarden al heeft aange-
toond. Gehuwde bedeelde spinsters verdienden gemiddeld zo’n 6,5 stuivers, een 
bedrag dat kinderen in de regel vanaf hun negende jaar konden verdienen. Zeker 
als er meer kinderen binnen een gezin werkten, waren hun gezamenlijke inkom-
sten hoger dan die van hun moeder.120 Dit alles wil niet zeggen dat het werk van 
getrouwde vrouwen niet van belang was. De gemiddelde bijdrage van de loonin-
komsten van spinnende echtgenotes aan het totale gezinsinkomen bedroeg voor 
alle geanalyseerde gezinnen ongeveer 19 procent. Dit was maar iets minder dan 
het aandeel van de bedeling in de inkomens van arme gezinnen, dat gemiddeld 
22  procent  uitmaakte.  Aangenomen  dat  de  armenzorg  onontbeerlijk  was  voor 
deze  huishoudens,  kunnen  we  hetzelfde  stellen  voor  de  inkomsten  van  spin-
nende echtgenotes en moeders. Zij vormden een kleine, maar broodnodige aan-
vulling om te overleven.

Het combineren van arbeid, zorg en andere inkomstenbronnen
Voor de arbeidsdeling tussen man en vrouw binnen de gezinseconomie was ook 
de rol van vrouwen in het huishouden van belang. De reproductieve rol van vrou-
wen en hun taken in het huishouden zouden hen namelijk hebben belemmerd in 
hun economische activiteit. Er zijn echter redenen om dit te relativeren. Figuur 
6.2 op de volgende pagina laat zien hoe gelijkelijk de arbeidende getrouwde vrou-
wen  in  Tilburg  in  1810  verdeeld  waren  over  de  verschillende  leeftijdsgroepen. 
Er  is wel  een zeker  levenscycluseffect, maar de  reproductieve  rol  van vrouwen 
had geen doorslaggevende invloed op hun economische activiteit – hoofdzakelijk 
spinnen. Natuurlijk kan hun productiviteit zijn gedaald, maar daarover zijn op 
basis van deze bron geen uitspraken te doen.

Soms blijkt expliciet dat spinnen goed te combineren was met reproductieve 
en huishoudelijke taken van de gehuwde vrouw. Wij hebben al eerder gezien dat 
een Leidse vrouw achter haar spinnewiel beviel van een kind. De hoogzwangere 
vrouw van de Zwolse knoopmaker Albert Jansen kon in 1687 nog drie stuivers 
per week verdienen met spinnen. Hoewel zij ook nog eens voor een ziek vijfjarig 
zoontje moest zorgen, besloten de armbestuurders haar slechts een aantal luiers 

119  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 7.

120 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 198-199, 202.
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uit  te delen. Zij maanden het gezin voorts  ‘niet  ligt weer  [te] komen, alsoo wij 
oordeelen dat van selfs kan bestaan’. De knoopmaker kon immers 16 tot 25 stui-
vers per week verdienen en dit achtten de Zwolse armenmeesters voldoende.121 In 
andere gevallen waren zij echter aanzienlijk milder wanneer een gezin (kleine) 
kinderen had, wat het met name voor de vrouw moeilijker maakte inkomsten bin-
nen te brengen. Zo geven de bedeeldenregisters over Jan Wolters en zijn vrouw te 
lezen: ‘was een man van 50 jaaren, de vrouw van 45, hij heeft de vallende ziekte 
en is aan de eene zijde berooft en kan niet verdienen, de vrouw spint en verdient 
daar mede 5 st, alzo 2 kinderen, een van 5 jaar en een van 1½ jaar hadden’.122 Van 
de huisvrouw van  Jurriaan Derks werd gezegd  ‘zy  verdient met  spinnen maar 
3  st,  alzo  6  kinderen  hebben’.123  En  ook  Elsje  Berents,  die  met  een  knoopma-
ker getrouwd was en zes kinderen had, kon niet veel meer dan drie stuivers per 
week verdienen met spinnen ‘omdat met alde kinderen soo veel te lappen en te 
nayen heeft’.124 Hier belemmerde huishoudelijke ‘productie’ voor eigen gebruik 
dus de mogelijkheden om in ruil voor  loon voor de markt  te produceren. Niet-
temin waren ook vrouwen met pasgeboren kinderen productief. Elsje Derks bij-
voorbeeld verdiende in 1687 vier à vijf stuivers per week met spinnen, terwijl zij 
slechts twee weken geleden was bevallen van een zoontje en nog vijf andere kin-
deren had om voor te zorgen.125

Figuur 6.2 Getrouwde vrouwen en hun beroepsvermelding, Tilburg 1810

121  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 27v.

122  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 9.

123  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 92.

124  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 37.

125  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 21.
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Meer  in het algemeen kregen echtparen  in Zwolle vooral bedeling wanneer 
het gezin (jonge) kinderen bezat, die nog niet genoeg konden verdienen. Ook in 
Leiden was het kindertal een belangrijk criterium om armenzorg te verstrekken, 
maar  als  er  een  gezonde  kostwinner  in  huis  was,  waren  de  armmeesters  hier 
eveneens terughoudend.126 Dat het hebben van kinderen getrouwde vrouwen in 
hun inkomenscapaciteit belemmerde, werd erkend en meestal (ten dele) gecom-
penseerd door de bedeling, tenzij de echtgenoot genoeg verdiende.

126 Pot, Arm Leiden, 179-180.

Afbeelding 6.1 Spinster met een 

jong kind. Gravure door Geer-

truydt Roghman (vóór 1650)
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Naast arbeid en armenzorg waren er andere middelen om het gezinsinkomen 
op peil te houden, zoals criminele activiteiten. Uit tabel 6.2 (pag. 203) bleek al dat 
getrouwde  spinnende  vrouwen  in Leiden  in  verhouding  tot  ongetrouwde  spin-
sters minder vaak vermogensdelicten pleegden. In een derde van deze gevallen is 
duidelijk dat zij samen met hun echtgenoot handelden, in de overige gevallen sta-
len en heelden zij waarschijnlijk uit eigen beweging. Soms leverde dit zelfs tegen-
stellingen op binnen het gezin, zoals hieronder nog zal blijken. Het overgrote deel 
van  de  gehuwde  spinsters  werd  echter  veroordeeld  wegens  een  zedenmisdrijf, 
met name overspel, maar soms ook prostitutie of het houden van een hoerhuis 
(koppelarij). Buitenechtelijke seksualiteit werd vooral getrouwde vrouwen streng 
aangerekend. Zij waren immers een ‘heilige verbintenis’ aangegaan, en dienden 
volgens ‘de instellinge des huwelijks te leeven in een eerlijke t’samenwoninge’.127 
Onder prostituees kwamen getrouwde vrouwen niet zo vaak voor, maar onder de 
hoerwaardinnen juist weer relatief veel: meer dan de helft van de (spinnende) ver-
oordeelde  ‘koppelaarsters’ was gehuwd. Hoewel prostitutie dus voor getrouwde 
spinsters geen gebruikelijke optie was, zal het in sommige gevallen een aanvul-
ling op het gezinsinkomen zijn geweest.

Dochters binnen de family economy
Evenals de arbeid van getrouwde vrouwen, blijft die van inwonende dochters in 
de bronnen meestal verscholen achter het hoofd van het huishouden. Wel biedt 
de volkstelling uit Tilburg van 1810 hierover systematische  informatie. Hieruit 
blijkt dat in totaal 668 inwonende dochters (86 procent van alle dochters met een 
beroepsvermelding) spinarbeid verrichtten.

Figuur 6.3 Leeftijdsopbouw inwonende spinnende dochters, Tilburg 1810

127  ral, ora, inv. nr. 3, 40, fol. 42v.
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Figuur 6.3 laat de leeftijdsopbouw van inwonende spinnende dochters zien. Het 
algemene beeld is dat de arbeid van dochters met name vóór hun 25e jaar belang-
rijk was voor het gezin, zij maakten ongeveer 85 procent van het totaal uit. Rond 
die  leeftijd was het merendeel  van de meisjes het huis uitgegaan, ofwel om te 
trouwen, ofwel om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een deel van hen zal 
echter al eerder het ouderlijk huis hebben verlaten, om te trouwen maar vooral 
ook om in een ander huishouden als dienstbode te gaan werken.128

Tabel 6.8 Beroepen hoofden van huishoudens met spinnende dochters, Tilburg 1810

spinner/spinster 276 41,5%

wever/weefster 175 26,3%

losse arbeider 47 7,1%

boer/boerin 42 6,3%

wolkammer 15 2,3%

schoenmaker 14 2,1%

schrobbelaar 14 2,1%

kleermaker 12 1,8%

wolpluisster 7 1,1%

droogscheerder 6 0,9%

Bron: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277

Bij driekwart van de inwonende spinnende dochters was het beroep van het hoofd 
van het huishouden gerelateerd aan de textielnijverheid (zie tabel 6.8). Vaker dan 
bij de getrouwde vrouwen was het hoofd van het huishouden dus een spinner. 
Omdat veel van hen weduwen waren die als hoofd van een huishouden de ver-
diensten van haar kinderen goed konden gebruiken, hoeft dit niet te verbazen. 
Daarnaast  blijkt  dat  als  de  vader  niet  in  de  textiel  werkzaam  was,  de  moeder 
dit in de meeste gevallen wel was. Opvallend is verder dat weinig dochters van 
ambachtslieden  of  van  boeren  sponnen.  Er  bestond  een  duidelijke  tweedeling 
in de samenleving, waarbinnen met name dochters van proletariërs en textiel-
arbeiders  in  loondienst  sponnen.  Dit  verklaart  ook  de  sterke  relatie  tussen  de 
spinarbeid van dochters en het feit dat hun moeders in de textielnijverheid werk-
ten. De vraag is of men samenwerkte als ‘productie-eenheid’ of apart van elkaar 
loonarbeid verrichtte in de textielnijverheid, die in Tilburg nu eenmaal veel werk-
gelegenheid bood. Een tussenvariant, het samen aannemen van werk door fami-
lieleden bij dezelfde baas, zal ook zijn voorgekomen.

In arme gezinnen in Zwolle werkten slechts enkele dochters als spinster: 14 
van  de  104  meisjes  met  een  beroepsvermelding  sponnen.  De  meeste  van  hen 

128  Zestig procent van de dienstboden was jonger dan 25 jaar. Ongeveer de helft van hen 

was in Tilburg geboren. rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.
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verrichtten andere arbeid, zoals knoopmaken, naaien of huishoudelijk werk, ook 
als hun ouders (meestal: moeders) wel in de textielnijverheid werkzaam waren. 
Van Wijngaarden concludeert in haar boek over de Zwolse armenzorg dat gezin-
nen  van  bedeelden  geen  productie-eenheid  vormden.  ‘De  meest  voorkomende 
arbeidsverdeling  was  dat  vrouwen  sponnen,  kinderen  knopen  maakten  en  de 
mannen werkten als daghuurder of als ambachtsman met een marginale posi-
tie.’129 De verschillende gezinsleden verrichtten dus afzonderlijk van elkaar loon-
arbeid. Dat deze arbeidsdeling gebruikelijker was in bedeelde gezinnen dan in 
gezinnen van geschoolde ambachtslieden, spreekt voor zich.

Een andere mogelijkheid om kinderen te laten bijdragen aan het gezinsinko-
men was door hen uit te besteden. Veel zoons, maar ook dochters werden uitbe-
steed, bijvoorbeeld in de Leidse lakennijverheid in de zeventiende eeuw, om hen 
een vak te leren en tegelijkertijd een centje te laten bijverdienen. Meisjes werden 
voornamelijk aangenomen om te spinnen, en soms om te leren noppen of wol-
pluizen. Zij konden hiervoor een zeer redelijk weekloon krijgen, van 11 tot 36 stui-
vers per week. Zij moesten hiervoor wel een groot deel van de dag werken. Vaker 
nog dan voor een weekloon te werken gingen deze dochters voor een bepaalde 
periode (meestal twee of drie jaar) bij hun baas of bazin in huis wonen. Zij kre-
gen, naast kost en inwoning, in plaats van loon een van tevoren afgesproken geld-
bedrag uitgekeerd aan het einde van hun leerperiode. Soms werd er afgesproken 
dat de kinderen kleren kregen van hun baas, en in veel gevallen betaalde hij/zij 
ook hun schoolgeld.130 Voor veel ouders scheelde het uitbesteden van hun dochter 
flink in de gezinsuitgaven. Het eindbedrag zal vaak naar de ouders zijn gegaan, 
al is hierover niets met zekerheid te zeggen. We moeten er niet zonder meer van-
uit gaan dat man, vrouw en kinderen hun inkomen altijd maar op één grote hoop 
gooiden, of althans de intentie hadden dit te doen. De volgende paragraaf bekijkt 
in hoeverre de belangen van echtgenoten en ouders en kinderen overeen kwamen 
in de vroegmoderne tijd.

Gezamenlijke en conflicterende belangen
De meeste gezinnen zullen hun inkomsten en geproduceerde goederen en dien-
sten hebben samengebracht en vervolgens hebben herverdeeld. Hierboven is al 
geconcludeerd  dat  de  verschillende  leden  van  het  huishouden  of  gezin  in  veel 
gevallen inkomsten verwierven uit loonarbeid en dat het gezin niet noodzakelij-
kerwijs een productie-eenheid vormde. Voor de herverdeling van het inkomen gold 
in feite hetzelfde: alhoewel alle leden van het gezin hierbij baat konden hebben, 
werd  lang niet  ieders  individuele belang evenredig behartigd. Volgens Michiel 
Baud had dit in belangrijke mate te maken met ongelijke machtsverhoudingen 

129 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 202-203.

130  ral, Hallen, inv. nrs. 127a, 127b en 127j.
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binnen het gezin, zowel tussen de seksen als tussen generaties. Deze machtsrela-
ties waren lang niet altijd eenduidig; een vrouw kon bijvoorbeeld evenveel of mis-
schien wel meer over de besteding van het gezinsbudget te vertellen hebben dan 
haar man.131 Maar over het algemeen eisten de meest productieve gezinsleden 
een groter deel van het gezinsinkomen op en drukten daarmee een groter stem-
pel op de herverdeling hiervan.132 Ongelijke verhoudingen op de arbeidsmarkt 
vormden  zo  een  blauwdruk  voor  de  relaties  binnen  het  gezin:  wie  weinig  ver-
diende, had ook minder te vertellen. De uitkomst van ‘gezinsstrategieën’ kwam 
dus meestal niet geheel overeen met individuele belangen van alle gezinsleden, 
en zeker niet van (werkende) vrouwen.

Soms  valt  op  te  maken  in  hoeverre  en  hoe  gezinnen  hun  inkomsten 
(her)verdeelden. Uit de administratie van de Zwolse bedeling blijkt dat de armen-
meesters  in  ieder  geval  alle  inkomsten  van  individuele  gezinsleden  bij  elkaar 
optelden. Op basis daarvan, in combinatie met de gezinsomstandigheden, werd 
de  uitkering  vastgesteld.  Armbestuurders  hadden  er  natuurlijk  belang  bij  om 
alle inkomens op een grote hoop te gooien: hoe groter de andere inkomsten, hoe 
minder  zij  hoefden  bij  te  passen.  Maar  al  verwachtten  de  autoriteiten  dit  mis-
schien,  echtgenoten zorgden  lang niet  altijd financieel  voor  elkaar. Mietje Ros 
bijvoorbeeld,  een  34-jarige  Leidse  spinster,  was  getrouwd  met  Lucas  Hasevelt. 
In 1771 stond zij terecht wegens medeplichtigheid aan verschillende diefstallen, 
van onder meer een theepot, enkele schorten en linnengoed. Bovendien had zij 
haar kind van bijna twee jaar oud te vondeling gelegd. Mietje verdedigde zichzelf 
door te zeggen dat zij tot haar daden gekomen was omdat haar man ‘haar in der 
winter  zonder  werk,  eeten  of  drinken  zoude  hebben  laaten  leggen’.  Niettemin 
werd zij gegeseld en voor tien jaar verbannen uit Leiden en omstreken.133 En ook 
als de man nog wel aanwezig was in het huishouden, kwam het voor dat hij zijn 
inkomsten onmiddellijk weer uitgaf aan alcohol, zoals in het geval van de al eer-
der genoemde Zwolse  Junne. Ook vrouwen konden echter een drankprobleem 
hebben, waardoor het gezinsinkomen onder druk kon komen te staan. Toen in 
1687 van een Zwolse spinster, de vrouw van turfmeter Henrik Berentz., bekend 
werd dat zij ‘soopjes’ dronk, werd de armenuitkering van het gezin daarom ver-
minderd.134 Hieruit blijkt dat de bijdrage aan het gezinsinkomen en ook de her-
verdeling ervan, dikwijls niet evenredig door beide echtgenoten geschiedde, laat 
staan naar tevredenheid van beide partijen.

Kinderen zullen hun inkomsten uit arbeid in de meeste gevallen hebben afge-
dragen aan hun ouders. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Zwolse armenzorgregisters, 

131  Zie ook Baud, ‘Huishouden, gezin en familienetwerk’, 25-28.

132  Baud, ‘Familienetwerken’, 125.

133  ral, ora, inv. nr. 3, 52, fol. 38.

134  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 71v.
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waarin de verdiensten van kinderen nauwkeurig werden bijgehouden, en in alle 
gevallen bij het totale inkomen werden opgeteld. Ook de leerjongens en -meisjes 
in de Leidse  lakennijverheid droegen naar alle waarschijnlijkheid hun verdien-
sten af aan hun ouders. Dit blijkt uit de bepaling in sommige contracten dat kin-
deren een halve of een hele stuiver per week aan ‘drinkgeld’ kregen, die zij zelf 
mochten besteden. Klaarblijkelijk was de rest van hun verdiensten niet bedoeld 
voor  eigen  gebruik,  maar  diende  aan  vader  of  moeder  te  worden  afgegeven.135 
Of  zij  dit  altijd  vrijwillig  deden,  is  natuurlijk  de  vraag,  maar  meestal  zal  hun 
onderhandelingspositie niet zo sterk zijn geweest, zeker wanneer hun ouders nog 
voor hen zorgden. In een enkel geval betaalde een kind kostgeld aan zijn of haar 
ouders, zoals de dochter van de gehuwde spinster Margriete Herms, die jaarlijks 
achttien gulden aan haar moeder afstond.136 Voorbeelden hiervan komen echter 
allemaal van kinderen die weliswaar nog thuis woonden, maar ouder waren dan 
achttien jaar.

Soms traden spinsters met hun echtgenoten letterlijk op als ‘partners in crime’. 
Gezamenlijke  criminaliteit  van gezinsleden betrof meestal  vermogensdelicten. 
De gezinsleden zaten  in vergelijkbare financiële omstandigheden en manieren 
om  aan  inkomsten  te  komen  waren,  zoals  we  eerder  ook  al  zagen,  diefstal  en 
heling. Zo verschenen Judith Hermans, een Leidse  touwspinster en haar echt-
genoot Huybert Weynties, een blekersknecht, in 1699 samen voor de rechtbank. 
Huybert had verschillende goederen gestolen en volgens de openbaar aanklager 
had Judith van de opbrengst meegeprofiteerd.137 De garenspinster Marij Stierman 
speelde een actievere rol. Zij had willens en wetens voor weinig geld gestolen wol 
gekocht, die haar man vervolgens weer doorverkocht om daarop te verdienen.138 
De spinster Martha Velderman en haar man werden samen schuldig bevonden 
aan smokkel.139 En soms werkten ook kinderen mee aan de illegale praktijken. 
De man en zoon van de spinster Nelle Claes van der Veen hadden samen buiten 
de stad Leiden een schuit met hout gestolen. Vervolgens verkocht Nelle het gesto-
len hout door aan derden, waarmee zij een aardig centje bijverdiende.140 Maar 
niet altijd konden de gezinsleden zich vinden in de clandestiene activiteiten van 
hun familie. In twee derde van de gevallen in de Leidse vonnisboeken speelden 
de echtgenoot of kinderen van de veroordeelde vrouw geen aantoonbare rol. Soms 
waren zij zelfs sterk gekant tegen de criminele verrichtingen van hun vrouw of 
moeder. Zo had Lijsbeth Valck regelmatig goederen gekocht van een vrouw, ter-

135  ral, Hallen, inv. nrs. 127a-j.

136  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 116.

137  ral, ora, inv.nr. 3, 26, fol. 67.

138  ral, ora, inv.nr. 3, 27, fol. 97.

139  ral, ora, inv.nr. 3, 28, fol. 84.

140 ral, ora, inv.nr. 3, 32, fol. 54
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wijl zij wist dat die gestolen waren, ‘niet teegenstaande haar door haar soon t’selve 
verscheyde malen was affgeraaden’.141

6.4  De draad weer oppakken: weduwen in de textielnijverheid

Eerder maakten wij al kennis met de Zwolse spinster Aeltje Derks en haar echtge-
noot, de soldaat Jan Smit. Omdat hij last had van ‘een quad been warom hij niets 
kan verdienen’, en Aeltje met spinnen ook slechts een paar stuivers binnenbracht, 
kregen zij wekelijks twaalf stuivers bedeling. Tot overmaat van ramp overleed Jan 
in  juli  1689, Aeltje  op 44-jarige  leeftijd met hun vijf  kinderen  achterlatend.142 
Zoals gezegd liepen vrouwen in de vroegmoderne tijd een aanzienlijke kans om 
weduwe  te  worden  en  te  blijven.  In  heel  West-Europa  maakten  weduwen,  met 
name in steden, gemiddeld twaalf tot vijftien procent van alle hoofden van huis-
houdens uit.143 De dood van een echtgenoot bracht niet alleen een emotionele, 
maar ook een financiële schok teweeg. In het geval van Aeltje was de mannelijke 
kostwinner al ‘uitgeschakeld’, en daarom kreeg het gezin al armenzorg toen Jan 
nog in leven was. Maar veel vaker zien wij vrouwen pas verschijnen in de armen-
zorgregisters wanneer zij weduwe waren geworden.

Ook in de vroegmoderne tijd zelf leefde het besef dat de kans om weduwe te 
worden, bijzonder groot was. Echtgenoten probeerden daarom dikwijls door het 
afsluiten van huwelijkscontracten en het maken van testamenten op het weduw-
schap te anticiperen.144 Weduwen van ambachtslieden in de textielnijverheid kon-
den soms het vak van hun overleden echtgenoot voortzetten, binnen een gilde 
of nering, al dan niet bijgestaan door een meesterknecht.145 Maar voor een gro-
tere groep, armere, weduwen, zullen deze mogelijkheden niet voorhanden zijn 
geweest.  De  vraag  is  of  zij,  evenals  ongehuwde  en  armere  gehuwde  vrouwen, 
loonarbeid gingen (of bleven) verrichten, of dat zij andere manieren vonden om 
te overleven.

Spinnende weduwen in cijfers
Over het algemeen vormen weduwen de meest herkenbare en best gedocumen-
teerde groep vrouwen in de vroegmoderne bronnen. Dikwijls waren zij hoofd van 
een huishouden en vaak wordt hun huwelijkse staat vermeld. Sommige volkstel-

141  ral, ora, inv.nr. 3, 21, fol. 78.

142  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 312, fol. 22.

143  Hufton, The prospect before her, 245; Ogilvie, A bitter living, 206.

144 Schmidt, Overleven, 19.

145  Zie bijvoorbeeld Tilly en Scott, Women, work and family, 51; Schmidt, Overleven, 143-

160. 
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lingen die  in dit onderzoek zijn gebruikt, bieden informatie over het werk van 
weduwen.

De volkstelling van Zwolle in 1742 bevat 850 vermeldingen van vrouwen, van 
wie ruim de helft (484) zeker weduwe was. Van hen had een kleine negen pro-
cent geen of een onbekend beroep, en nog eens twaalf procent was rentenierster. 
De overige tachtig procent van de geregistreerde weduwen was dus actief op de 
arbeidsmarkt, een zeer hoog percentage. Van alle weduwen met een beroepsver-
melding werkte  ruim veertig procent  (164 vrouwen)  in de  textielnijverheid, de 
meerderheid als spinster (96 weduwen), maar spinnen was lang niet het enige 
beroep dat zij uitoefenden. Breien en kantwerken waren na spinnen de belang-
rijkste beroepen, maar er waren ook elf vrouwelijke weefsters, twee verfsters en 
een bleekster. Dit waren allemaal beroepen die door een gilde gereguleerd waren 
en waartoe vrouwen in de praktijk alleen middels het weduwerecht toegang had-
den. Andere vrouwen dan weduwen kwamen dan ook niet voor in deze beroepen. 
Maar alhoewel weduwen dus gebruik maakten van het weduwerecht, ging het 
om minder dan tien procent van alle weduwen in de textiel. Over het algemeen 
weken de percentages van weduwen in de textielnijverheid verder nauwelijks af 
van het patroon van het totaal aantal vrouwen (57 procent van alle vermelde vrou-
wen was weduwe, 56 procent van alle spinsters was weduwe). In de warenhandel 
waren  weduwen  (63  procent  van  alle  vrouwen)  wel  iets  oververtegenwoordigd. 
Maar de algemene conclusie moet zijn dat loonarbeid in de textielnijverheid, en 
met name het spinnen, ook voor weduwen in Zwolle verreweg het belangrijkste 
werkterrein was.146

Het valt te verwachten dat in een ‘echte’ textielstad als Leiden de textielnijver-
heid  een  belangrijke  rol  speelde  voor  werkende  weduwen.  De  volkstelling  van 
1749 vermeldt 1.230 vrouwen van wie wij zeker weten dat zij weduwe waren.147 
Ruim 17 procent van hen had geen of een onbekend beroep en 7 procent was ren-
tenierster, wat betekent dat ruim 75 procent werkte. Van deze weduwen met een 
beroepsvermelding werkte 55 procent (516 vrouwen) in de textielnijverheid, wel-
iswaar meer dan in Zwolle, maar minder dan we misschien zouden verwachten. 
Ook  voor  hen  was  spinnen  verreweg  het  belangrijkste  beroep:  63  procent  van 
alle  weduwen  in  de  textiel  werkte  als  spinster.  Maar  aangezien  dit  percentage 
voor alle vrouwen op 70 procent lag, kunnen we concluderen dat weduwen ook 
binnen de Leidse  textielnijverheid  iets meer alternatieve arbeidsmogelijkheden 
hadden dan andere vrouwen. Hun mogelijkheden lagen echter niet zozeer in de 

146 hco, Stadsarchief, inv. nrs. 426-429.

147  Waarschijnlijk lag dit aantal nog hoger, omdat veel ‘alleenstaande’ vrouwen met kin-

deren geen specifieke aanduiding weduwe kregen. Het  is onwaarschijnlijk dat dit  alle-

maal vrouwen met buitenechtelijke kinderen of onbestorven weduwen waren, omdat het 

om ruim 500 vermeldingen gaat.
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hoger geschoolde en gilde gereguleerde textielberoepen zoals droogscheren (één 
weduwe) of verven (één weduwe), noch in het weven. Weliswaar waren bijna alle 
vrouwelijke drapiers en wevers weduwe, maar in absolute zin (twaalf weduwen) 
was hun aantal  te verwaarlozen. Hun alternatieven waren vooral het dubbelen 
van garens en breien, evenals het spinnen werkzaamheden met een laag aanzien 
en slechte beloning.148

Ook de volkstelling van Tilburg in 1810 duidt op een hoge arbeidsparticipatie 
van weduwen. Van alle 434 weduwen waren er slechts 41 zonder beroepsvermel-
ding. Een aanzienlijk deel van hen (73 procent) werkte in de textielnijverheid, nog 
veel meer dan in Zwolle en Leiden. Van al deze weduwen in de textielnijverheid 
werkte weer bijna 93 procent als spinster. Hiermee wijken de cijfers voor wedu-
wen dus nauwelijks af van de gegevens over de arbeidsparticipatie van de gehele 
groep vrouwen. Van de zeven vrouwelijke wevers waren er weliswaar vijf weduwe, 
maar wederom duidt dit geringe aantal niet op aanzienlijke mogelijkheden voor 
deze groep vrouwen in de textielnijverheid. Over het geheel genomen wijken de 
gegevens over het werk van weduwen nauwelijks af van de cijfers die er zijn over 
alle werkende vrouwen in de Tilburgse textiel. Buiten de textielnijverheid waren 
zij relatief vaker dan ongetrouwde of getrouwde vrouwen boerin of koopvrouw. 
Maar omdat de absolute aantallen in deze beroepen zeer klein waren (31 boerin-
nen en 14 koopvrouwen/winkeliersters), valt het belang van deze sectoren voor 
weduwen in het niet bij dat van de textielnijverheid. In andere ambachten vin-
den we in Tilburg nog minder weduwen dan elders; een paar naaisters en verder 
slechts één leerlooister en één koperslager.149

Arbeid en armenzorg
De Zwolse weduwe Angeniete Egberts was in 1686 77 jaar oud. Zij was dikwijls 
ziek en had ‘een kwaade arm’, zodat zij zelfs haar bed niet kon opmaken. Deson-
danks verdiende zij met spinnen nog vier stuivers per week. Angeniete kreeg drie 
gulden per kwartaal ondersteuning van de gereformeerde kerk. Daarnaast kreeg 
zij nog eens veertien stuivers per week van de stedelijke armenzorg en mocht 
ze, samen met een andere weduwe, een armenhuisje bewonen.150 Minstens 57 
procent van alle spinsters in de Zwolse armenzorg was weduwe. De meeste van 
hen werden, evenals Angeniete, relatief goed bedeeld. Waar getrouwde spinsters 
over het algemeen gemiddeld evenveel armenzorg kregen als hun verdiensten uit 
arbeid, lag deze verhouding voor weduwen gemiddeld iets hoger. De looninkom-
sten van Zwolse spinnende weduwen waren gemiddeld dan ook wat lager dan die 

148 nhda, Volkstelling Leiden 1749.

149 rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.

150  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 4.
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van getrouwde vrouwen,  terwijl de steun die zij van de armenzorg kregen dus 
relatief hoger was.151

In grote lijnen waren de bedeelde weduwen in twee groepen onder te verde-
len. Met name oudere weduwen, meestal  zonder  inwonende kinderen,  en  jon-
gere weduwen met kleine kinderen ontvingen bedeling. Beide groepen vrouwen 
bevonden zich in een fase van de levenscyclus waarin ze, zeker zonder mannelijke 
kostwinner, het kwetsbaarst waren. Zowel ouderdom als het verzorgen van jonge 
kinderen belemmerden vrouwen zodanig in hun arbeidsmogelijkheden, dat de 
armenmeesters  hen  als  gerechtvaardigde  ontvangers  van  steun  beschouwden. 
Deze behandeling hield verband met de eigentijdse opvattingen over weduwen 
als ‘miserabele’ personen, die de bescherming van een man moesten missen.152 
Weduwen  belichaamden  bij  uitstek  de  ‘ware’  of  ‘eerlijke’  armen,  personen  die 
buiten hun eigen schuld om arm waren geworden, en die de samenleving diende 
op te vangen en te ondersteunen.153 Ook in andere landen waren weduwen over 
het algemeen oververtegenwoordigd in de armenzorg. Minstens een derde, maar 
meestal  een  groter  deel,  van  alle  ontvangers  van  armenzorg  in  vroegmodern 
Europa was weduwe.154

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de  armenzorgbijdragen  in de Repu-
bliek op zichzelf in de meeste gevallen niet toereikend waren om van te kunnen 
bestaan. Het beeld dat de armen niet hoefden te werken wegens de goede armen-
zorgvoorzieningen klopt dan ook veelal niet, en gaat voor weduwen net zomin 
op.  In de meeste gevallen was de armenzorg er slechts op gericht om mensen 
in leven te houden, maar voor een wat beter bestaan moesten zij zelf werken of 
andere bronnen van inkomsten vinden.155 Naast de bedeling verdiende een groot 
deel  van de weduwen dan ook een aantal  stuivers met  spinnen. Of zij nu een 
paar lamme vingers hadden, blind of ‘swaarelijk gebrooken’ waren, in principe 
verwachtten de armbestuurders dat zij zelf  iets probeerden binnen te brengen, 
al was het maar een druppel op de gloeiende plaat. Ook hun kinderen werden in 
dit opzicht niet ontzien. Niet voor niets kreeg de Zwolse weduwe en spinster Mar-
grieta de Groot in 1686 geen bedeling meer omdat zij weigerde haar jongste kind 
naar het werkhuis te sturen. Waarschijnlijk had Margrieta haar kinderen liever 
naar school gestuurd, aangezien zij iedere week van haar karige inkomen twee 
tot acht stuivers aan schoolgeld betaalde. Maar dit was duidelijk niet de bedoe-
ling van de armenmeesters; er moest gewerkt worden om ervoor te zorgen dat dit 

151  Database armenzorg Zwolle.

152  Schmidt, Overleven, 49, 179.

153  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 54.

154  Ogilvie, A bitter living, 216; Hufton, The prospect before her, 250.

155  Prak, ‘Armenzorg’, 74-75. 
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soort gezinnen de armenzorg niet nog meer belastte.156 Om te voorkomen dat zij 
de bedeling aan andere zaken dan de eerste  levensbehoeften zouden besteden, 
ontvingen armen dan ook vaak steun in natura, of betaalde de armenzorg recht-
streeks de huishuur voor hen in plaats van geld uit te keren.157

Groepen die we nauwelijks terugvinden in de bedeling zijn jonge alleenstaande 
weduwen  en  weduwen  van  hoger  geschoolde  ambachtslieden.  Waarschijnlijk 
werden jonge weduwen die niet voor kleine kinderen hoefden te zorgen, in staat 
geacht hun eigen kost te verdienen, behalve wellicht als zij ziek waren. Een van de 
weinige jonge weduwen zonder kinderen die in Zwolle armenzorg kreeg was Jan-
nigje Stevenz, een vrouw van dertig jaar die leed aan de ‘vallende sieckte’ (epilep-
sie). Hierdoor kon zij ‘niet veel bijsonders spinnen, en daar mede weijnig of niet 
verdienen’. Als aanvulling ontving zij acht stuivers van de bedeling.158 Maar ver-
der werden kinderloze jonge weduwen opvallend weinig bedeeld. Waarschijnlijk 
achtten de armenmeesters hun kansen om zonder bedeling te overleven (en dus 
hun kansen op arbeid) gelijk aan die van ongetrouwde jonge vrouwen. Daarnaast 
speelde mee dat deze vrouwen een grotere kans hadden om een nieuw huwelijk 
aan te gaan dan weduwen in een andere fase van hun leven.

Weduwen van ambachtslieden zullen in sommige gevallen het werk van hun 
overleden echtgenoot hebben overgenomen, en daarvan hebben kunnen bestaan. 
Maar hierboven hebben we al gezien dat dit in de praktijk niet vaak voorkwam. 
Waarschijnlijk was de voornaamste reden dat deze vrouwen minder snel  in de 
armenzorg terechtkwamen het goede vangnet dat in veel ambachtsgilden bestond. 
Zo bestonden er in verschillende gilden uitkeringen aan weduwen van overleden 
gildebroeders. Voor zover daar iets over bekend is, waren de weduwe- en ouder-
domsuitkeringen van gilden een stuk rianter dan de steun van de armenzorg.159 
Als  er  geen  weduwefonds  was,  hadden  zij  meestal  wel  wat  kunnen  sparen,  of 
zorgde de opbrengst van de werkplaats en het gereedschap voor enig nagelaten 
kapitaal.

Soms had een ambachtsman zijn nalatenschap echter minder goed geregeld. 
Zo was er de Zwolse metselaar Jan Mertens, die volgens de armbestuurders nogal 
graag bier dronk, ‘soo dat hij d vrou in een soberen staet liet sitten’. Zijn spinnende 
weduwe, Evertje Hendrickx, kreeg daarom in 1657 wekelijks vijftien stuivers van 
de bedeling. Voorwaarde was wel dat Evertje haar eigen huisje aan de armenzorg 
moest schenken.160 Ook Aaltje Jans, spinster en weduwe van Jan Pauwelsz., kreeg 
geen geld van het gilde ‘alhoewel haar man in zijn leeven kuiper hadde geweest’. 

156  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 88v.

157  Van de Vlis, Leven in armoede, 89.

158  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 94v.

159  Van Leeuwen, De rijke Republiek, 108.

160 hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 309, fol. 73v.
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Waarom zij niets kreeg is niet duidelijk, maar aangezien de armbestuurders dit 
expliciet vermeldden, zal dit ongebruikelijk zijn geweest voor weduwen van een 
kuipersmeester.161

Hertrouwen
Een mogelijkheid voor spinnende weduwen om een oplossing te vinden voor het 
wegvallen van het  inkomen van hun echtgenoot was  trouwen met een nieuwe 
man.  In de praktijk  lag deze optie echter niet zozeer voor de hand. Ten eerste 
bestonden er maatschappelijke normen over hertrouwen, die dit niet altijd ver-

161  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 13.
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gemakkelijkten.  Zeventiende-eeuwse  moralisten  zoals  Cats  prezen  het  als  een 
weduwe tot haar dood alleen bleef. Desondanks konden zij wel begrip opbren-
gen voor een tweede huwelijk, zeker als een vrouw nog jong was en slechts kort 
getrouwd geweest. Weduwen mochten niet trouwen uit wellust, en zelfs niet uit 
de overweging om hun kinderen een nieuwe opvoeder te bieden. Bovendien kon-
den zij wettelijk gezien niet hertrouwen met een  familielid van hun overleden 
echtgenoot; door het huwelijk was zij  immers zelf verwant geworden aan haar 
man en dit zou gelijk staan aan incest. Daarnaast was er natuurlijk ook altijd nog 
de inmenging van ouders, kinderen en andere verwanten, die een vrouw konden 
ontraden opnieuw te trouwen.162

Ten  tweede  waren  de  kansen  om  een  nieuwe  echtgenoot  te  vinden  gering. 
Schmidt heeft  voor Leiden aangetoond dat met name weduwen van  loonarbei-
ders in de textielnijverheid relatief minder vaak hertrouwden dan weduwen van 
ambachtslieden. In tegenstelling tot deze laatste categorie vrouwen, waren wedu-
wen van textielarbeiders geen aantrekkelijke huwelijkskandidaat. Juist vrouwen 
die al vaak voor de dood van hun man waren aangewezen op loonarbeid, hadden 
als weduwe de kleinste kans om te hertrouwen. Voor de nieuwe echtgenoten van 
weduwen van ambachtslieden maakte het overigens weinig uit of de vrouw het 
weduwerecht  had  verworven  of  niet.  Waarschijnlijk  lag  de  aantrekkingskracht 
van weduwen van ambachtslieden eerder in het voordeel van hun positie en het 
kapitaal dat zij bezaten dan in de mogelijkheid op voortzetting van het bedrijf van 
haar eerste echtgenoot.163 Desondanks lijkt het erop dat jonge weduwen, ook als 
zij  spinster  waren,  regelmatig  hertrouwden.  Een  klein  vergelijkend  onderzoek 
naar  spinners en spinsters  in de Leidse  lakennijverheid wijst uit dat ook spin-
sters in loondienst soms eenmaal, en soms zelfs vaker hertrouwden met andere 
loonarbeiders in de textiel.164 Kennelijk maakten hun mogelijkheden om arbeid 
te  verrichten  hen  aantrekkelijke  huwelijkspartners.  Niet  altijd  was  het  onder-
scheid tussen ambachtelijke en loonarbeidersgezinnen dus zo groot, zij het dat 
de motivatie om te hertrouwen bij de laatste niet zozeer kapitaal maar arbeids-
kracht was.

Voor de allerarmste groepen  in de samenleving golden deze mogelijkheden 
echter niet. Hoewel de armenzorgregisters in Zwolle geen uitgelezen bron vor-
men voor kwantitatieve uitspraken over hertrouwen, worden weduwen hierin toch 
gedurende een lange tijd gevolgd. Een nieuw huwelijk zou voor de armenmees-
ters zeker het vermelden waard moeten zijn geweest, omdat de weduwe hiermee 
een nieuwe bron van inkomsten verwierf. Van alle tweehonderd spinnende wedu-
wen is echter slechts van twee vrouwen bekend dat zij meer dan eens getrouwd 

162  Schmidt, Overleven, 211-213, 221-222.

163  Ibidem, 236-237.

164 Zie verder paragraaf 8.3.
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waren geweest.165 Voor een van hen, Griete Pyls, een spinster van 54 jaar, was het 
tweede huwelijk in ieder geval in economisch opzicht een succes. Doordat zij met 
ene Jan Kreuger trouwde, kon zij in 1687 opzeggen bij de armenzorg en werd zij 
uit het register geschrapt.166

Ten  slotte  konden  vrouwen  ervoor  kiezen  om  weduwe  te  blijven.  Met  hun 
inkomsten uit spinarbeid konden zij, eventueel aangevuld door steun van de bede-
ling, zelfstandig een huishouden voeren.167 Een nieuw huwelijk was immers voor 
weduwen zelf  lang niet altijd een verbetering. Er konden eventueel emotionele 
barrières bestaan, wegens het verdriet over het verlies van de vorige echtgenoot. 
Daarnaast waren er ook meer praktische bezwaren. Als zij hertrouwde, verloor 
een  weduwe  haar  handelingsbekwaamheid  weer,  en  daarmee  onder  meer  het 
recht om over haar eigen goederen te beschikken. Zij kon zelfs de zeggenschap 
over haar eigen kinderen kwijtraken, tenzij er gedurende het vorige huwelijk een 
testament was opgemaakt dat dit expliciet anders regelde. Bovendien verviel bin-
nen veel gilden het weduwerecht. Voor weduwen zelf waren de gevolgen van het 
hertrouwen dus veel groter dan voor weduwnaars en de voordelen zullen  lang 
niet altijd tegen de nadelen hebben opgewogen.168

Andere overlevingsstrategieën
De dominantie van het kerngezin in grote delen van Europa leidde ertoe dat vrou-
wen na het overlijden van hun man niet vaak terugkeerden naar hun ouderlijk 
huis. In de meeste gevallen bleven zij zelfstandig een huishouden voeren, waarin 
zij alleen of samen met hun kinderen woonden. Tussen de zestig en tachtig pro-
cent van de weduwen in verschillende delen in West-Europa was hoofd van een 
eigen huishouden.169 Maar in sommige gevallen waren weduwen te arm om hun 
eigen huishouden voort te zetten. Soms was het een oplossing om een of meer 
kostgangers  in huis  te nemen, en soms gingen zij  samenwonen met anderen, 
meestal met volwassen dochters of andere weduwen.170

Volgens de Zwolse  armenzorgregisters  voerde  tachtig procent  van alle  spin-
nende weduwen een zelfstandig huishouden. Dit betekende echter lang niet altijd 
dat zij een gehele woning tot hun beschikking hadden: vaak woonden zij op een 
kamer  of  in  een  kelder  bij  een  ander  gezin  in,  om  op  woonkosten  te  bezuini-
gen. Een dergelijke woonsituatie was niet typisch iets voor weduwen, maar meer 

165  Overigens sluit dit natuurlijk niet de mogelijkheid uit dat deze vrouwen vóór die tijd 

al een keer weduwe waren geweest.

166 hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 48v.

167  Zie ook Ogilvie, A bitter living, 218-219.

168 Schmidt, Overleven, 220.

169 Froide, ‘Marital status’, 238; Ogilvie, A bitter living, 217; Schmidt, Overleven, 74.

170  Froide, ‘Marital status’, 239.



 Spinarbeid en het gezin | 231

algemeen gebruikelijk voor arme gezinnen.171 In zeven procent van de gevallen 
woonden  weduwen  in  bij  hun  volwassen  kind,  meestal  een  dochter.  Eybertjen 
Claes bijvoorbeeld,  een spinster  van 82  jaar, woonde samen met haar dochter. 
Deze dochter ging uit naaien, ‘waer mede sij de moeder ten dele onderhout’. Des-
ondanks kreeg Eybertjen als aanvulling nog acht stuivers per week van de bede-
ling.172  In  Zwolle  woonden  slechts  weinig  bedeelde  weduwen  samen  met  een 
andere niet-verwante vrouw: circa vier procent van alle weduwen. Soms schreven 
de armenmeesters dit expliciet voor. Zo moest Evertje Hendrickx, de onfortuin-
lijke metselaarsweduwe, niet alleen haar eigen huisje afstaan in ruil voor armen-
zorg, maar tevens een andere weduwe bij haar in laten wonen.173

Een  andere  mogelijkheid  waren  de  armenhuisjes,  die  de  stad  of  kerk  ter 
beschikking stelde aan bedeelden. In feite was dit voor arme weduwen de meest 
gebruikte strategie om te besparen op de woonkosten. Van ruim vijftien procent 
van de Zwolse spinnende weduwen is bekend dat zij een armenhuisje bewoonden. 
Veel andere steden kenden soortgelijke vormen van ondersteuning in natura. Zo 
waren er in Amsterdam en Leiden talloze hofjes, meestal gesticht op particulier 
initiatief  en  vrijwel  altijd  bestemd  voor  oudere  stadsgenoten.  Weduwen  waren 
oververtegenwoordigd in deze hofjeswoningen. Van hofjesbewoners, hoe oud zij 
ook waren, werd doorgaans verwacht dat zij nog enigszins in staat waren zelfstan-
dig te leven en te werken voor de kost. Voor een intensievere zorg waren bejaarde 
weduwen aangewezen op gasthuizen.174

Spinnende  weduwen  kwamen  veel  minder  dan  ongetrouwde  en  getrouwde 
spinsters in de criminaliteit terecht. In de Leidse vonnisboeken was minder dan 
dertien procent (twintig vrouwen) van alle criminele spinsters van wie de huwe-
lijkse staat bekend was, weduwe. De helft van deze veroordeelde weduwen werd, 
evenals getrouwde vrouwen, veroordeeld voor een zedenmisdrijf: vijf voor over-
spel  en  vijf  voor  een  aandeel  in  de  prostitutie  (meestal  koppelarij).  In  novem-
ber  1726  werd  bijvoorbeeld  de  zestigjarige  weduwe  en  spinster  Sara  Maartens 
beschuldigd van het houden van een hoerhuis en het aanzetten tot prostitutie van 
haar eigen dochters Sara en Marij.175 Zeven weduwen pleegden een vermogens-
delict en de overige drie stonden terecht voor het verstoren van de openbare orde. 
De enige zinvolle uitspraak die op basis van deze kleine aantallen over een peri-
ode van 175 jaar te doen is, is dat de criminaliteit voor weduwen over het algemeen 
geen veel beproefde overlevingsstrategie was.

171  Zie Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 97-102.

172  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, fol. 34v.

173  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 309, fol. 73v.

174  Schmidt, Overleven, 187-191.

175  ral, ora, inv.nr. 3, 37, fol. 40v.
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6.5 Besluit. Spinarbeid, huwelijkse status en overlevingsstrategieën

De betekenis van spinarbeid in de vroegmoderne tijd was voor ongetrouwde vrou-
wen,  echtgenotes  en weduwen groot. Al deze groepen waren zeer  actief op de 
vroegmoderne  arbeidsmarkt.  De  arbeidsparticipatie  van  ongehuwde  vrouwen 
bedroeg  minimaal  45  procent,  maar  lag  waarschijnlijk  in  de  meeste  gebieden 
nog veel hoger, tussen de 85 procent en 90 procent. Over getrouwde vrouwen zijn 
dit soort schattingen veel lastiger te maken, wegens hun onzichtbaarheid in de 
bronnen. Toch zijn er aanwijzingen dat in sommige gebieden, zoals Tilburg rond 
1810, 40 procent van alle getrouwde vrouwen loonarbeid verrichtte. Wegens de 
volledigheid van deze bron kunnen we aannemen dat dit een maximum was, en 
uit literatuur en andere bronnen blijkt dat het minimum tussen de 20 en 30 pro-
cent van alle gehuwde vrouwen zal hebben gelegen.176 Voor weduwen golden nog 
hogere percentages: uit verschillende volkstellingen blijkt dat 75 tot 94 procent 
(Tilburg 1810) van de weduwen een beroepsvermelding had.177

De  textielnijverheid  vormde  in  alle  onderzochte  plaatsen  de  belangrijkste 
branche  voor  vrouwen.  Hierbinnen  was  spinnen  over  het  algemeen  het  voor-
naamste werk, zowel voor ongetrouwde vrouwen als voor gehuwde vrouwen en 
weduwen. Er bestonden wel alternatieven, zoals het dienstbodeschap voor onge-
trouwde vrouwen en het weduwerecht binnen bepaalde ambachten voor vrouwen 
wier man was overleden. Maar ongeacht hun huwelijkse staat, sponnen vrouwen 
op grote schaal, en de verdeling over de verschillende  levensfasen was behoor-
lijk evenredig. Er was wel een licht levenscycluseffect, maar of zij nu hoogzwan-
ger waren, kleine kinderen hadden, of met ouderdom en lichamelijke gebreken 
kampten, met spinnen konden zij altijd wat verdienen. Wel werden jonge moe-
ders en (oudere) weduwen doorgaans toeschietelijker behandeld door armenzor-
ginstellingen, mits zij maar probeerden te werken.

Voor veel vrouwen was werken, los van hun huwelijkse status, dan ook nood-
zakelijk.  Wegens  de  ongelijke  sekseratio  waren  er  buitenproportioneel  veel 
ongehuwde  vrouwen  en  weduwen  die  in  hun  eigen  levensonderhoud  moesten 
voorzien. Maar ook getrouwde vrouwen die  in proletarische en bedeelde kern-
gezinnen leefden, leverden een onmisbare bijdrage aan het gezinsinkomen door 
te spinnen. Het was ook de verwachting van de autoriteiten en de samenleving 
dat vrouwen zelf inkomsten uit arbeid probeerden binnen te brengen. Dit blijkt 

176  Dit betekent natuurlijk niet dat de rest van hen geen productieve arbeid verrichtte. 

Veel getrouwde vrouwen zullen (onbetaald) in het ambacht of bedrijf van hun man heb-

ben meegewerkt.

177  Wel gaat het hier, met uitzondering van Tilburg 1810, alleen om weduwen die hoof-

den van huishoudens waren.
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zowel uit normatieve bronnen, zoals de formuleringen in de vonnisboeken, als 
uit administratieve bronnen zoals de armenzorgregisters.

Niettemin waren er ook grote verschillen in de betekenis van spinarbeid voor 
vrouwen  al  naar  gelang  hun  huwelijkse  staat.  Voor  gezonde  ongehuwde  vrou-
wen en weduwen betekende het vaak dat zij zelfstandig in hun levensonderhoud 
konden voorzien. Vijftien tot twintig procent van de ongehuwde vrouwen, en in 
sommige gevallen zelfs tachtig procent van de weduwen, voerde zelfstandig een 
huishouden. Ongetrouwde vrouwen en jonge weduwen zonder kinderen vinden 
wij nauwelijks terug in de armenzorg. Deels lag dit uiteraard aan het verwach-
tingspatroon  dat  zij  zouden  werken  voor  de  kost,  zeker  als  zij  jong  en  gezond 
waren.  Maar  zij  zullen  ook  vaak  aan  deze  verwachtingen  hebben  kunnen  vol-
doen,  en  (mede)  door  hun  inkomsten  uit  spinnen  een  onafhankelijk  bestaan 
hebben opgebouwd. Vaker dan getrouwde vrouwen en weduwen combineerden 
ongetrouwde vrouwen hun spinarbeid bovendien met andere werkzaamheden. 
Zij hoefden hun tijd en aandacht dan ook minder te verdelen over zorgende taken 
en productieve arbeid.

Voor  de  meeste  getrouwde  vrouwen  betekende  spinnen  een  aanvulling  op 
het  gezinsinkomen.  In  grote  lijnen  waren  er  drie  typen  gezinnen  waarbinnen 
de echtgenote spon. Allereerst waren er de armste gezinnen, waarin de arbeid 
van  man,  vrouw  en  kinderen  onontbeerlijk  was.  Vaak  waren  dit  ook  gezinnen 
waarbinnen de inkomsten van de man door omstandigheden (gedeeltelijk) waren 
weggevallen. Het samenwerkingsverband binnen dit gezinstype was het minst 
sterk; zij vormden een  typische  family economy of makeshifts, waarbinnen aller-
lei vormen van arbeid werden verricht om het hoofd boven water te houden. Dit 
soort gezinnen kwam ook het meest voor in de armenzorg. Als hun man werkte, 
waren  de  looninkomsten  van  getrouwde  spinsters  in  de  bedeling  structureel 
lager dan die van hun echtgenoten, en vaak ook dan die van hun kinderen. Maar 
hun gemiddelde verdiensten waren ongeveer gelijk aan de  (eveneens broodno-
dige) bijdrage die de armenzorg gemiddeld leverde aan het gezinsinkomen. Dit 
illustreert wel hoe noodzakelijk de spinarbeid van de getrouwde vrouw voor deze 
gezinnen was.

In het  tweede gezinstype werkten beide echtgenoten, en vaak ook de kinde-
ren, in loonarbeid in de textielnijverheid. Ik noem dit daarom de ‘proletarische’ 
gezinseconomie,  maar  men  zou  dit  type  ook  een  pre-industriële  versie  van  de 
family wage economy van Tilly en Scott kunnen noemen. In de hoofdstukken 4 en 
5 is aangetoond dat steeds meer mannen en vrouwen voor een loon gingen wer-
ken in de textielnijverheid. Dit hoofdstuk heeft nog sterker uitgewezen dat er een 
grote groep gezinnen bestond waarin zowel de man als de vrouw loonarbeid ver-
richtte in de textiel. Soms werkten de gezinsleden voor dezelfde baas, maar niet 
altijd. Uit verschillende bronnen blijkt ook dat deze gehuwde vrouwen nu eens 
zelfstandig, dan weer samen met hun echtgenoot opereerden. De scheidslijn tus-
sen de allerarmste gezinnen waarin vrouwen sponnen en de proletarische textiel-
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gezinnen was niet altijd even duidelijk, maar toch is het zinvol dit onderscheid te 
maken. Ook de meeste proletarische textielgezinnen behoorden weliswaar tot de 
armere lagen van de bevolking, maar zij kwamen lang niet altijd in de armenzorg 
terecht. Dit kan erop wijzen dat juist het betaalde werk van getrouwde vrouwen 
vaak voorkwam dat deze gezinnen in de armenzorg belandden.

Als laatste kan het gezinstype genoemd worden waarin de man een ambacht 
uitoefende,  en  zijn  vrouw  hem,  als  zij  al  werkte,  waarschijnlijk  assisteerde  bij 
zijn  werkzaamheden.  Dit  gezinstype  voldoet  als  enige  aan  de  kenmerken  van 
wat in de literatuur bekend staat als de pre-industriële  family economy. Het valt 
niet uit  te sluiten dat een deel van deze ambachtslieden wevers waren van wie 
de vrouw onbetaald voor hen spon, het bekende beeld dat in veel literatuur naar 
voren komt. In het kader van de proletarisering binnen de textielnijverheid zal dit 
type mijns inziens echter steeds minder zijn voorgekomen vanaf de zeventiende 
eeuw. Meestal betrof het hoger geschoolde ambachten, die vaak (nog) wel in gil-
denverband georganiseerd waren. Opvallend is ook dat niet alleen de echtgenotes, 
maar ook de inwonende dochters in deze gezinnen meestal geen beroepsvermel-
ding hadden, zoals bijvoorbeeld heel sterk uit de Tilburgse gegevens blijkt. Ook 
vinden  we  gezinnen  van  ambachtslieden  nauwelijks  terug  in  de  verschillende 
armenzorgregistraties.

Wanneer  de  vrouw  van  een  ambachtsman  weduwe  werd  verkreeg  zij,  mis-
schien mede vanwege haar opgedane kennis van het ambacht, in sommige geval-
len het recht om het vak van haar man voort te zetten. Deze mogelijkheid hadden 
andere categorieën vrouwen niet. Hierboven is echter gebleken dat slechts weinig 
vrouwen van dit ‘weduwerecht’ gebruik maakten. We moeten daarom voorzich-
tig zijn met het toekennen van een al te rooskleurige positie aan weduwen van 
ambachtslieden op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant hadden weduwen bepaalde 
voordelen ten opzichte van andere vrouwen. Zij waren handelingsbekwaam en 
konden soms bogen op het kapitaal of het human capital dat zij vanuit hun huwe-
lijk hadden meegekregen. Maar velen van hen zullen, gedwongen door schulden, 
de zorg voor hun kinderen, of ouderdom, verkozen hebben of genoodzaakt zijn 
geweest om het ambacht van hun overleden man niet voort te zetten. Wel hadden 
zij, vaker dan andere weduwen, recht op een uitkering van een gilde. Dit maakte 
dat  ambachtsweduwen  relatief  gezien  minder  vaak  in  de  reguliere  armenzorg 
terecht kwamen. Over het algemeen vormden weduwen juist veruit de grootste 
groep onder de bedeelden. Zij werden dan ook bij uitstek beschouwd als rechtma-
tige ontvangers van armenzorg. Ook van weduwen werd echter verwacht dat zij, 
als zij hier nog enigszins toe in staat waren, enkele stuivers bijverdienden door te 
werken. In de praktijk was deze arbeid vaak spinnen.

Al  met  al  is  wel  gebleken  dat  arbeid  en  armenzorg,  dit  laatste  althans  voor 
sommige groepen vrouwen, de belangrijkste middelen van bestaan waren. Maar 
daarnaast maakten vrouwen, ongehuwd, gehuwd, of weduwe, regelmatig gebruik 
van andere strategieën om te overleven. Om niet in herhaling te vallen heb ik de 
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belangrijkste strategieën die in dit hoofdstuk voor de verschillende groepen vrou-
wen aan de orde zijn gekomen, samengevat in onderstaand schema (zie figuur 
6.4).

Figuur 6.4 Overlevingsstrategieën van spinsters, naar huwelijkse staat

ongetrouwd getrouwd weduwe

arbeid (spinnen) ++ + +

arbeid (overig) + - ±

armenzorg -- ± ++

beroepsfraude - - -

criminaliteit (vermogensdelicten) ± - -

prostitutie ± (prostituee) ± (koppelaarster) ± (koppelaarster)

inwonen bij niet-familie + - ±

trouwen + n.v.t. ±

++ = vaak; + = regelmatig; ± = soms; - = zelden; -- = bijna nooit

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat  loonarbeid voor grote groepen vrou-
wen in de vroegmoderne samenleving zeer belangrijk was en dat, ongeacht hun 
huwelijkse staat, ook van hen werd verwacht dat zij werkten. Ook is gebleken dat 
het niet alleen zinvol is om onderscheid te maken tussen vrouwen met een ver-
schillende huwelijkse staat, maar dat sociale klasse eveneens van groot belang 
was. In grote lijnen waren er in de vroegmoderne tijd drie typen gezinnen waar-
van de leden, al dan niet gezamenlijk,  in de textielnijverheid werkten: de aller-
armste gezinnen, die allerlei inkomstenbronnen combineerden om te overleven 
(economy of makeshifts), proletarische gezinnen, waarbinnen de leden hoofdzake-
lijk loonarbeid verrichtten ( family wage economy) en de gezinnen van ambachts-
lieden, die meer het model volgden van de productie-eenheid die meestal bedoeld 
wordt met de ‘traditionele’ family economy. Spinsters die loonarbeid verrichtten, 
kwamen meestal voor in de eerste twee gezinstypen. Alhoewel de scheidslijnen 
tussen de drie soorten gezinnen niet altijd zeer scherp zullen zijn geweest, lijkt 
het erop dat de samenleving er deels op ingericht was om dit onderscheid zoveel 
mogelijk  te behouden. Het armenzorgstelsel en het opvangsysteem van gilden 
zijn voorbeelden van manieren waarop niet alleen het onderscheid naar sekse, 
maar ook het onderscheid naar klasse gewaarborgd werd.





Hoofdstuk 7

Het in de vingers krijgen

Onderwijs en opleiding

Een mogelijke verklaring voor de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen in 
de vroegmoderne tijd is het gebrek aan een (beroeps)opleiding en scholing, ofwel 
het  niet  investeren  in  human capital  van  meisjes  en  vrouwen.1  Spinnen  wordt 
doorgaans  beschouwd  als  laaggeschoold  werk,  terwijl  andere  deelbewerkingen 
van textiel zoals weven, verven en droogscheren, die meestal door mannen wer-
den  gedaan,  doorgaan  voor  geschoolde  beroepen.  Maar  geschooldheid  is  een 
problematisch begrip dat sterk seksegekleurd is, zoals zal blijken in de volgende 
paragraaf. Door zogenaamd objectieve maatstaven van geschooldheid kritisch te 
benaderen, komt een aantal  interessante vragen op. Hoe weinig geschoold was 
het handspinnen nu eigenlijk? Hoe werden jongens en meisjes opgeleid en welke 
relatie was er tussen de toegang tot verschillende vormen van scholing en het feit 
dat mannen dan wel  vrouwen  een bepaald beroep uitoefenden?  Dit hoofdstuk 
gaat in op deze vragen, en behandelt daarbij met name de verschillende manie-
ren waarop jongens en meisjes werden opgeleid binnen de textielnijverheid. Ach-
tereenvolgens  worden  het  onderricht  in  onderwijsinstellingen  (paragraaf  7.2), 
informele scholing thuis en op de werkvloer (7.3) en formele trajecten van leer-
lingschap (7.4) besproken. In de conclusie kom ik ten slotte terug op de vraag in 
hoeverre scholing en opleiding kunnen dienen als mogelijke verklaringen voor 
(veranderingen in) de arbeidsdeling naar sekse.

7.1 Sekse, scholing en vaardigheid

Constructions of skill have little to do with the training or ability required for 

a task.2

Met  bovenstaande  uitspraak  betwijfelt  Deborah  Simonton  de  neutraliteit  en 
objectiviteit  van het concept  skill.  In  feite  is er geen bevredigende Nederlandse 
vertaling  voor  het  Engelse  skill,  dat  zowel  geschooldheid  als  vaardigheid  aan-
duidt, maar meer  letterlijk ook een concreet vak kan betekenen. In  ieder geval 

1  Ogilvie, A bitter living, 325. Zie ook: Brown, ‘A woman’s place’.

2  Simonton, A history of European women’s work, 76.
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heeft  skill  sterk een connotatie  van bekwaamheid en vakkundigheid,  en  skilled 
labour staat dan ook voor geschoolde arbeid. Simonton betoogt dat het schijnbaar 
neutrale skill een seksegekleurd begrip is. Volgens haar waren vakbekwaamheid 
en geschooldheid in de vroegmoderne tijd in sterke mate geconstrueerd volgens 
de heersende (mannelijke) sociale normen over alles wat inherent zou zijn aan 
‘geschoold werk’. Dit was bijvoorbeeld  in de  vroegmoderne  tijd het  volgen van 
een langdurig opleidingstraject binnen een gilde, het afleggen van een meester-
proef en het toetreden tot het meesterschap. Vrouwen mochten deze stadia over 
het algemeen niet doorlopen.

In deze paragraaf wil ik, geïnspireerd door het werk van Simonton, enkele the-
oretische  aspecten  van  de  begrippen  scholing  en  vaardigheid  problematiseren 
vanuit een genderperspectief. Allereerst ga ik in op de mate waarin deze concep-
ten  over  het  algemeen  verbonden  waren  aan  de  ideaalbeelden  van  ‘mannelijk-
heid’ en ‘vrouwelijkheid’. Vervolgens behandel ik het spinnen in deze context. In 
hoeverre is de ongeschooldheid van spinwerk te herleiden tot de benodigde vaar-
digheden voor deze arbeid en in hoeverre hangt deze juist samen met het feit dat 
spinnen over het algemeen beschouwd werd als typisch vrouwenwerk?

Macht is kennis? De constructie van geschooldheid
In de historiografie over arbeid en opleiding wordt het begrip geschooldheid over 
het algemeen niet geproblematiseerd. Veel auteurs impliceren dat geschoold werk 
zonder meer  is  terug  te voeren op het gevolgd hebben van een bepaalde oplei-
ding en het opdoen van vaardigheden. Zo zou geschooldheid bijvoorbeeld objec-
tief meetbaar zijn door het aantal  jaren opleiding in een bepaald vak te tellen.3 
De afgelopen decennia is echter duidelijk geworden dat ook geschooldheid een 
sociale constructie is, waarin gender een grote rol speelt. De arbeid die mannen 
verrichten, zou eerder als geschoold worden gezien dan de arbeid van vrouwen. 
Ofwel, om uit een bekend artikel van Anne Phillips en Barbara Taylor te citeren: 
‘Skill has been  increasingly defined against women – skilled work  is work  that 
women don’t do.’4 Volgens Phillips en Taylor is het ongetwijfeld zo dat de meeste 
beroepen of werkzaamheden scholing vereisen, en dat bepaalde groepen  in de 
samenleving (met name vrouwen) in mindere mate toegang hadden tot een der-
gelijke beroepsopleiding. Maar belangrijker dan dit soort beperkingen is volgens 
hen dat geschooldheid gedefinieerd wordt op basis van gender.5 Het probleem van 
deze benadering is weliswaar dat hiermee nog steeds niet duidelijk is hoe deze 
verhouding te verklaren valt, tenzij men uitgaat van een onveranderlijk patriar-
chaat.  Het  waardevolle  ervan  is  echter  dat  geschooldheid  niet  als  een  gegeven 

3  Zie voor een uitgebreidere discussie: De Groot, Fabricage van verschillen, 21.

4  Phillips en Taylor, ‘Sex and skill’, 86.

5  Ibidem, 80.
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objectief en meetbaar begrip dient te worden gezien, maar als sociale construc-
tie.6

Ook in het onderzoek naar (beroeps)opleiding en scholing in de vroegmoderne 
tijd hebben enkele historici recent benadrukt dat geschooldheid deels een con-
structie was. Zo is in het onderzoek naar leerlingschap (meestal binnen gilden-
verband) aandacht gevraagd voor de discrepantie tussen de duur van de leertijd 
en de benodigde tijd om een bepaald vak te  leren.7 De vaak  lange duur van de 
opleiding was juist bedoeld om een zeker eigendomsrecht te verlenen: het exclu-
sieve privilege om het ambacht uit te oefenen.8 De formele beroepsopleiding die 
kinderen (meestal: jongens) ontvingen binnen een gilde, draaide slechts gedeelte-
lijk om het letterlijk opdoen van de ‘kneepjes van het vak’. Uiteraard waren oplei-
ding en training belangrijk in het verwerven van technische vaardigheden, maar 
zij  vormden slechts  een onderdeel  van het  leerlingschap. Het  sociaal-culturele 
aspect ervan, namelijk het ‘ingewijd’ worden in de besloten gildengemeenschap 
en de rituelen en sociale conventies die daarbij hoorden, vormde wellicht nog een 
belangrijker onderdeel van het  leertraject. Een groot deel van de vakbekwaam-
heid  werd  juist  toegeschreven  aan  de  geheimen  van  het  ambacht,  onder  meer 
opgedaan tijdens het ‘geijkte’ formele opleidingstraject.9 Op deze manier werkte 
het leerlingschap de constructie van een gezamenlijke (mannelijke) identiteit in 
de hand.10

Opleiding als bindmiddel dus, maar om die cohesie te bereiken werden grote 
groepen in de samenleving van deze vorm van formele training uitgesloten. Dit 
betrof bijvoorbeeld migranten en vrouwen, die over het algemeen niet of moeilij-
ker toe konden treden tot het meesterschap binnen een gilde.11 Meisjes (of vrou-
wen) waren in veel gevallen fysiek in staat om dezelfde technische vaardigheden 
te leren als jongens (of mannen), maar werden in de vroegmoderne tijd van de 
meeste formele opleidingstrajecten uitgesloten. En zelfs als zij een bepaald ‘man-
nelijk’ vak leerden beheersen,12 werden zij daarmee toch meestal niet beschouwd 

6  Zie ook Farr, Artisans in Europe, 42; De Groot, Fabricage van verschillen, 22.

7  Zie bijvoorbeeld  Rule,  ‘The  property  of  skill’, 99-118, met name  101,  104,  108. De 

Munck, Leerpraktijken; Simonton, ‘Apprenticeship’, 230; Simonton, A history of European 

women’s work, 70-83; Farr, Artisans in Europe, 34. 

8  Simonton, ‘Apprenticeship’, 237.

9  Zie ook Wiesner, ‘Guilds’, 131.

10  De Munck, Leerpraktijken, onder meer 5, 460, 465.

11  Zie bijvoorbeeld Quataert, ‘The shaping’, 1125-1126; Lourens en Lucassen, ‘Ambachts-

gilden binnen een handelskapitalistische stad’, 148-154; Panhuysen, Maatwerk, 279.

12  Er zijn veel empirische aanwijzingen dat vrouwen dergelijk werk, ook als het hoog-

geschoold of fysiek zwaar was, uitoefenden. Zie bijvoorbeeld: Ogilvie, A Bitter living, 128, 

149-152, 228-230.
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als  ‘geschoolde’  arbeiders.13  De  geschooldheid  van  gildenmeesters  was  zo  eer-
der een constructie dan een reflectie van daadwerkelijke capaciteiten, en gender 
vormde hierin een belangrijk element. Een uitzondering op dit patroon vorm-
den – althans in sommige gilden – meestersweduwen. In gilden waarbinnen het 
‘weduwerecht’ bestond, mochten zij, zonder dat zij een opleiding gevolgd hadden 
of de meesterproef hoefden af  te  leggen, het  ambacht  van hun overleden man 
voortzetten. Sommige auteurs zien dit als een bewijs dat vrouwen de benodigde 
vaardigheden voor het vak dikwijls in de praktijk opdeden van hun echtgenoot.14 
Het zou  in  ieder geval de veronderstelling versterken dat een zekere mate van 
geschooldheid in de praktijk niet puur afhankelijk was van het volgen van een 
formele opleiding binnen het gilde.15

Vrouwelijke vaardigheden
Een legitimatie voor het uitsluiten van vrouwen van vele vormen van ‘geschoold’ 
werk, al dan niet binnen een gilde, was in de eerste plaats de rol die zij  ideali-
ter moesten vervullen in de vroegmoderne samenleving. De verwachte toekomst 
van een vrouw was immers die van huisvrouw en moeder, en de vaardigheden 
die zij daarvoor nodig had, weken sterk af van de beroepsvaardigheden die man-
nen moesten opdoen. Hoewel relatief veel vrouwen in de vroegmoderne tijd nooit 
trouwden, was de realiteit voor tachtig tot negentig procent van de Europese vrou-
wen toch dat zij uiteindelijk  in het huwelijk  traden. Het  investeren in een vak-
opleiding voor meisjes  en vrouwen zou volgens de heersende normen daarom 
minder zinvol zijn dan voor jongens en jonge mannen. Het was belangrijker dat 
zij huishoudelijke en zorgende taken leerden verrichten.16

Investeren  in  huishoudelijke  vaardigheden  kon  vrouwen  dus  iets  opleveren, 
voor zover zij hierin te kiezen hadden. Het bood hen immers een grotere kans om 
te trouwen, en een huwelijk was in veel gevallen een betere manier om zich van 
een redelijk bestaansniveau te verzekeren dan als alleenstaande vrouw door het 

13  Duplessis,  Transitions to capitalism,  289;  Simonton,  A history of European women’s 

work, 76-83.

14  Simonton, A history of European women’s work, 66; Schmidt, Overleven, 158-159. Wel 

meent Schmidt dat het weduwerecht niet noodzakelijkerwijs impliceerde dat de vrouwen 

het vak ook altijd zelf uitoefenden. Zo waren weduwen in de meeste ambachten verplicht 

een meesterknecht aan te nemen. Schmidt laat echter in het midden of dit betekende dat 

de meesterknecht  altijd de benodigde  kennis  binnenbracht  en  de weduwe  ‘slechts’ het 

kapitaal. Zij lijkt te suggereren dat weduwen vaak zelf ook meewerkten in het ambacht. 

Zie met name 143-168.

15  Zie ook Ogilvie, A bitter living, 98.

16  Hanawalt,  ‘Introduction’,  ix; Brown  ‘A woman’s place’, 214; Tilly en Scott, Women, 

work and family, 37.
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leven te gaan. Maar omdat veel vrouwen laat of helemaal niet trouwden, was dit 
tegelijkertijd een risicovolle investering. Mede door de ongelijke sekseratio wisten 
zij namelijk nooit zeker of ze ooit zouden trouwen. En hun huishoudelijke vaar-
digheden waren nu eenmaal minder makkelijk te verkopen op ‘de markt’ dan de 
meeste industriële producten of economische diensten.17

De kennis en vaardigheden die veel vrouwen opdeden voor hun (toekomstige) 
huishouden werden dan ook zelden als vaardigheid gewaardeerd, laat staan als 
geschoolde kwaliteiten. Ook de behendigheid en vingervlugheid van vrouwen wer-
den eerder gezien als ‘typisch vrouwelijke’ eigenschappen, een natuurlijk gege-
ven, dan als exponenten van jarenlange training en ervaring.18 Dit hing samen 
met de manier waarop vrouwen deze vaardigheden meestal verkregen. In tegen-
stelling tot de formele opleiding die veel jongens in een leerlingschap ontvingen, 
gebeurde dit dikwijls informeel en zonder erkende status. Meisjes leerden huis-
houdelijke  vaardigheden  vaak  van  hun  moeder.19  Wanneer  zij  buitenshuis  als 
dienstbode gingen werken, beheersten ze deze vaardigheden al of moesten ze op 
de werkvloer leren: er bestond in deze periode geen huishoudonderwijs. De asso-
ciatie met  een  informele,  ‘vrouwelijke’  privésfeer  en een  formele,  ‘mannelijke’ 
publieke  sfeer,  doemt hier uiteraard meteen op.20 Over het  algemeen  was  een 
typisch verschil tussen mannelijke en vrouwelijke opleidingstrajecten dat meisjes 
het meeste in de privé- en informele sfeer leerden, terwijl voor veel jongens meer 
formele trajecten bestonden.21

Overigens was  er  een groot  schemergebied  tussen huishoudelijke  productie 
en productie voor de markt. Schoonmaken, naaien, eten bereiden,  spinnen en 
weven  en  vele  andere  taken,  konden  allemaal  zowel  voor  eigen  huishoudelijk 
gebruik als voor de markt,  tegen een bepaald loon, gedaan worden. De meeste 
vrouwen  leerden  deze  vaardigheden  van  jongs  af  aan  van  hun  moeders,  maar 
desondanks waren er weinig vrouwelijke kleermakers, bakkers of wevers.  Jean 
Quataert maakte in een nog altijd inspirerend artikel uit 1985 duidelijk dat werk-
domeinen die aantrekkelijk waren om voor de markt  te verrichten, gaandeweg 
geclaimd werden door mannen. Wolweven bijvoorbeeld werd in veel Duitse gebie-
den aan het einde van de dertiende eeuw een  ‘eervol’  en marktgericht beroep, 
met de komst van Vlaamse lakenproducenten die nieuwe technologieën met zich 
meebrachten.  Dit  leidde  ertoe  dat  het  weven  van  wollen  stoffen,  dat  eerst  een 
huishoudelijke taak van vrouwen was, overging op mannenhanden en geprofes-

17  Ogilvie, A bitter living, 44-49.

18  Berg, The age of manufactures, 151-152; De Groot, Fabricage van verschillen, 447.

19  Hanawalt, ‘Introduction’, x; Simonton, A history of European women’s work, 83.

20  Zie ook Amanda Vickery,  ‘A golden age’; Simonton, A history of European women’s 

work, 72.

21  Berg, The age of manufactures, 158; Simonton, ‘Apprenticeship’, 244.
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sionaliseerd werd en georganiseerd in gildenverband. Dit in tegenstelling tot de 
linnenweverij, die nog lange tijd geassocieerd werd met productie voor huishou-
delijk gebruik, en daarmee het domein van vrouwen bleef.22

Spinnen als ‘vrouwelijk vakmanschap’?
Bovenstaande noties over de lage waardering, de informele opleiding, en de rela-
tie met huishoudelijke productie die samenhingen met de arbeid van vrouwen, 
lijken op te gaan voor het spinnen. Zo zou spinnen bij uitstek een bezigheid zijn 
die thuis en onderbroken beoefend kon worden,23 waarvoor bovendien niet veel 
opleiding benodigd was. De scholing die het spinnen vereiste, zouden de meeste 
kinderen van jongs af aan thuis hebben opgedaan bij hun moeders, juist omdat 
het zo sterk geassocieerd werd met huishoudelijke activiteiten van vrouwen.24

De vraag is of spinnen nu werkelijk zo weinig scholing behoefde als dikwijls 
wordt gesuggereerd. Het feit dat spinnen gemakkelijk ter hand kon worden geno-
men  omdat  het  weinig  kapitaalintensief  was,  wil  niet  zeggen  dat  iedereen  dit 
zomaar kon. Er zijn althans voldoende aanwijzingen dat er een zekere mate van 
scholing nodig was voor het spinnen. Al sinds er in de prehistorie textiele stof-
fen  werden  vervaardigd,  waren  voor  het  spinnen  kennis,  vaardigheid  en  erva-
ring onontbeerlijk. Hoewel de eerste spinners geen ingewikkelde spinapparatuur 
gebruikten, vereiste ook het werken met de handspil nogal wat vakkundigheid en 
concentratie. Allereerst moest de spinner voor het maken van verschillende typen 
garens het juiste gewicht van de spindel en de goede draaisnelheid bepalen. Om 
de juiste garenkwaliteit te verkrijgen, diende het arbeidsproces, dat steeds moest 
worden onderbroken, gelijkmatig te zijn, wat steeds veel inspanning en concen-
tratie vereiste.25

Met de  intrede van het handspinnewiel werd het  spinproces niet  vergemak-
kelijkt. Hoewel de productiviteit steeg voor bepaalde typen inslaggaren (zie ook 
hoofdstuk 2), namen de benodigde coördinatie met beide handen en de arbeids-
inspanning toe. Zeker het verkrijgen van een regelmatig garen vereiste veel tech-
niek en vakmanschap.26 Met de ene hand moest de spinner immers gelijkmatig 
aan het wiel draaien,  terwijl met de andere hand de garens dienden te worden 
toegevoerd en uitgerekt. Daarbij had de spinner  telkens een andere positie  ten 
opzichte van het spinnewiel.27 Hierin kwam verandering met de invoering van 

22  Quataert, ‘The shaping’, 1127-1129.

23  Simonton, A history of European women’s work, 70-74, laat echter zien dat locatie alleen 

niet kan verklaren waarom spinnen een typisch vrouwelijke aangelegenheid zou zijn.

24  Berg, The age of manufactures, 156-157; Hanawalt, ‘Introduction’, 10. 

25  Bohnsack, Spinnen und Weben, 52-56. Zie ook hoofdstuk 2.

26  Van Gorp, Handspinnen (deel 1), 97-98.

27  Bohnsack, Spinnen und Weben, 65-66.
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het vleugelspinnewiel met aandrijfpedaal, waarbij de spinner beide handen vrij 
had  om  de  draad  te  vormen.  Weliswaar  waren  er  meer  complexe  handelingen 
nodig en waren voor het vormen van een mooi gelijkmatig garen nog steeds erva-
ring en concentratie vereist. Maar als men de technische handelingen eenmaal 
had aangeleerd, was het arbeidsproces aan het vleugelspinnewiel lichter, omdat 
het zittend kon gebeuren.28

Of zij nu gebruik maakten van een spindel of van een hand- of vleugelspinne-
wiel, duidelijk is wel dat voor het spinnen vaardigheden geleerd moesten worden. 
Bepaalde  soorten garens  vereisten bovendien meer  training en ervaring,  zoals 
het vervaardigen van wollen garens in vergelijking tot linnen garens.29 En zelfs 
tussen de leveranciers van een zelfde soort garen, waren er grote verschillen in 
kwaliteit. Niet voor niets waren goede spinners zeer gewild, zozeer zelfs dat hun 
opdrachtgevers  om  hen  streden.30  Uit  verschillende  bronnen  blijkt  bovendien 
dat het niet vanzelfsprekend was dat er altijd voldoende geschoolde spinners aan-
wezig waren in de vroegmoderne tijd. En dan ging het niet alleen om de kwanti-
teit: ook waren er klachten over de kwaliteit van het garen.31 In dit licht kan men 
wellicht ook de oprichting van spinscholen zien in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, toen de roep om goede spinners nog groter werd.

Bovendien zien we een zekere professionalisering optreden binnen het spin-
nen, althans in bepaalde takken van de wolspinnerij. Binnen de Leidse lakennij-
verheid bijvoorbeeld, bestond er al aan het begin van de zeventiende eeuw een 
leersysteem voor spinners en spinsters. En alhoewel dergelijke formele leertra-
jecten eerder uitzondering dan regel waren, was er in sommige regio’s kennelijk 
behoefte aan opgeleide spinners.  In de volgende paragrafen ga  ik dieper  in op 
deze leertrajecten en op de verschillen die hierin bestonden tussen jongens en 
meisjes. Welke vormen van scholing/training waren nu in de praktijk nodig? En 
hoe deden spinners deze kennis op? Wat waren de verschillen tussen jongens en 
meisjes, mannen en vrouwen? Wat was de relatie tussen de opleiding die jongens 
en meisjes kregen en de inzet van (goedkope) loonarbeid?

28  Ibidem, 121.

29  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 167.

30  Zie bijvoorbeeld ral, Hallen, inv. nr. 217, 13-03-1643; 20-03-1643; 27-03-1643; 29-04-

1643; 30-06-1643; 26-06-1643; 20-05-1644.

31  Sharpe,  Adapting to capitalism,  32;  hua,  Diaconie,  inv.  nr.  912,  22-01-1780;  11-04-

1781.
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7.2 ‘De weldaet der scholen.’ Onderwijsinstellingen in de Republiek

Voordat ik inga op de verschillende vormen van beroepsopleiding is het van belang 
enige aandacht te besteden aan algemene vorming van kinderen. Een alternatief 
voor werken of een beroep leren is immers naar school gaan. Het onderwijssy-
steem in de Republiek der Verenigde Nederlanden staat in internationaal verge-
lijkend  perspectief  bij  veel  historici  hoog  aangeschreven.  Dit  wordt  meestal  in 
verband gebracht met de hoge alfabetiseringsgraad en het belang dat de Gerefor-
meerde Kerk hechtte aan de algemene vorming van de burgers, die verder ging 
dan religieus onderricht.32 Het relatief goede basale onderwijs stond bovendien in 
principe open voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Omdat de historio-
grafie zoveel nadruk legt op het belang van algemeen onderwijs in de Republiek, 
ook voor kinderen uit de arbeidende klasse, behandel ik in deze paragraaf kort 
zijn ontwikkeling. Hierbij zal ik uiteraard ook ingaan op de relatie tussen deze 
algemene vorming en de arbeid die kinderen verrichtten. Daarbij komen ook de 
werkhuizen en spinscholen, die vooral vanaf het einde van de achttiende eeuw 
werden opgericht, aan bod.

Algemeen onderwijs, geletterdheid en sekse
Het algemeen onderwijs in de Republiek zou zich met name op twee punten heb-
ben onderscheiden van dat in andere landen in de vroegmoderne periode. In de 
eerste plaats was er de intentie om zowel jongens als meisjes te onderwijzen. In 
de tweede plaats heerste de opvatting dat het loonde om alle lagen van de bevol-
king, dus ook de armen, een zekere mate  van opleiding  te geven.33 Tijdens de 
Synode van Dordrecht in 1618-19 was bepaald dat alle kinderen, ook de allerarm-
ste,  in staat gesteld moesten worden van de  ‘weldaet der scholen’  te profiteren. 
Lokale overheden, zowel steden als dorpen, zouden dit gratis onderwijs mogelijk 
moeten maken door schoolmeesters een toelage te verschaffen.34

De elementaire scholen  in de Republiek waren ofwel stads- of dorpsscholen 
ofwel particuliere scholen. De meeste stads- of dorpsscholen waren, refererend 
aan de Nederduits Gereformeerde kerk, ‘Nederduitse scholen’, waar de kinderen 
voornamelijk godsdienstles kregen, leerden lezen en soms ook schrijven. Reke-
nen behoorde lang niet op alle scholen tot het elementaire onderwijs. Op som-
mige elementaire scholen werd ook Frans gegeven, en zij heetten dan meestal 
‘Franse school’. Daarnaast bestonden er Latijnse scholen, voor de kinderen van 
meer gegoede ouders.35

32  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 210-212; Spufford, ‘Alfabetisme’.

33  Spufford, ‘Alfabetisme’, 241-242.

34  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 19.

35  Ibidem, 25-27.



 Het in de vingers krijgen | 245

Het aantal jongens en meisjes op de elementaire scholen was meestal onge-
veer gelijk, maar meisjes leerden minder vaak door dan jongens. Waarschijnlijk 
gaven ouders het hogere schoolgeld dat vereist was voor onderwijs in schrijven 
en rekenen minder graag uit aan hun dochters dan aan hun zoons.36 Dit verschil 
in opleiding komt ook tot uiting in alfabetiseringscijfers. Volgens Spufford kon 
in het eerste kwart van de zeventiende eeuw ongeveer 70 procent van de Amster-
damse bruidegoms hun naam schrijven, en liep dit percentage op tot 75 of zelfs 
80 procent tegen het einde van de eeuw. Van de bruiden was in het begin van de 
eeuw over het algemeen meer dan 35 procent geletterd en tegen het einde van de 
eeuw zelfs meer dan 50 procent. Dit  in tegenstelling tot de vrouwen in andere 
landen, en zelfs in Engeland, waar zij in de zeventiende eeuw zeer zelden konden 
schrijven.37

Aan het einde van de achttiende eeuw lagen deze cijfers volgens De Vries en 
Van der Woude gemiddeld genomen voor de gehele Republiek respectievelijk op 
75 en 40 procent.38 Ondanks dit  internationaal gezien hoge niveau van alfabe-
tisme zijn er tekenen dat dit proces verre van lineair was. Er traden, met name 
in de achttiende eeuw, schommelingen op in het percentage analfabeten, zowel 
onder mannen als vrouwen. Omstreeks 1800 begon het analfabetisme zelfs weer 
toe te nemen.39 Een ander belangrijk gegeven is dat alfabetiseringscijfers voor de 
vroegmoderne periode meestal gebaseerd zijn op het kunnen schrijven van de 
eigen naam bij het huwelijk. Alhoewel hiervoor ongetwijfeld enige oefening ver-
eist was, zegt dit nog lang niet alles over het al dan niet (langdurig) gevolgd heb-
ben van algemeen onderwijs. In ieder geval blijkt uit een vergelijking met andere 
landen, dat de alfabetiseringsgraad onder zowel mannen als vrouwen in de Repu-
bliek hoog was, maar ook dat er gedurende de hele periode nog altijd grote ver-
schillen bestonden tussen de seksen. Pas na 1870 begon deze ongelijkheid snel 
bij te trekken. Binnen ongeveer een generatie waren de verschillen in alfabetisme 
tussen mannen en vrouwen bijna geheel verdwenen.40

Er was wel enig toezicht op de scholen, maar de bemoeienis van de overheid 
hiermee was doorgaans laag. Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd het 
toezicht op scholen strenger, met name om het nog altijd wijdverbreide katholiek 
onderwijs te beteugelen. Voor die tijd waren de autoriteiten nog redelijk tolerant 
geweest ten opzichte van katholiek onderwijs. Deze omslag betekende ook dat de 
overheid voortaan lette op de zogenaamde ‘kleinkinderschooltjes’ en op de brei- 
en naaischooltjes  voor meisjes, waar  vroeger niemand naar omkeek. Er waren 

36  Ibidem, 30.

37  Spufford, ‘Alfabetisme’, 245.

38  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 210-211.

39  Boonstra, De waardij, 21-22; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 211.

40  Spufford, ‘Alfabetisme,’ 245; Boonstra, De waardij, 21-22, 113.
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immers heel wat vrouwen die onder het mom van zo’n kleinkinderschool of brei-
/naaischool kinderen inwijdden in de beginselen van de katholieke godsdienst. 
Hieruit blijkt dat we voorzichtig moeten zijn met het al te vlug aannemen dat het 
vóórkomen van zekere soorten scholen in de praktijk ook altijd een bepaald type 
onderwijs (bijvoorbeeld daadwerkelijk leren breien of naaien) impliceerde.

De grens tussen algemeen onderwijs en beroepsonderwijs was niet altijd even 
scherp. Op veel Nederduitse scholen was er waarschijnlijk gelegenheid om naai- 
en breiles te krijgen van de vrouw van de meester. Hier zijn weinig gegevens over, 
behalve de eis die bij sommige vacatures bestond dat de vrouw van de schoolhou-
der bereid moest zijn de meisjes naailes te geven. Een ander voorbeeld was een 
school in Culemborg, die in 1794 adverteerde met onderwijs in wollenaaien, mut-
senmaken en allerhande vrouwelijke handwerken. Volgens Boekholt en De Booy 
was dit veelbetekenend, omdat scholen in deze periode veel zaken overnamen die 
oorspronkelijk thuis of in de praktijk geleerd werden.41 Dat spinnen in dit rijtje 
van ‘vrouwelijke handwerken’ niet voorkwam, is waarschijnlijk ook veelzeggend. 
Vermoedelijk leerden meisjes dit niet (meer) in hun ouderlijk huis. 

Ook  binnen  weeshuizen  besteedde  men  aandacht  aan  onderricht,  dat  vaak 
zeer praktisch van aard was. Het waren vooral de meisjes die meehielpen met de 
huishouding, en leerden naaien of breien.42 In een weeshuis was altijd zeer veel 
huishoudelijk werk te doen. Door hierbij zoveel mogelijk weesmeisjes in te scha-
kelen  spaarde men arbeidskrachten uit,  en  leerden de meisjes bovendien met-
een ‘typisch vrouwelijke bezigheden’. Daarnaast werden, met name in de grotere 
weeshuizen, aparte ruimtes ingericht waar met name meisjes gezamenlijk leer-
den  breien  of  naaien,  onder  het  toeziend  oog  van  een  naai-  of  breimoeder.43 
In het Leidse Burgerweeshuis was er bijvoorbeeld een breikamer, waar meisjes 
vanaf  jonge  leeftijd  leerden breien. Wanneer zij wat ouder werden en daarvoor 
geschikt bleken, stroomden zij door naar de linnenkamer, waar zij vervolgens het 
linnennaaien onder de knie kregen.44 In het Amsterdamse Burgerweeshuis leer-
den meisjes eveneens op grote schaal breien en naaien in de achttiende eeuw.45 
Spinnen behoorde in de meeste zeventiende en achttiende-eeuwse weeshuizen 
niet meer standaard tot de vaardigheden die weesmeisjes opdeden.

41  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 20; Panhuysen, Maatwerk, 188-190. 

Hetzelfde constateerde Clare Crowston voor de naaisters in Parijs, die deze vaardigheden 

ook niet meer van hun moeders leerden. Crowston, ‘An industrious revolution’, 79.

42  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 59.

43  Zie Groenveld, ‘De Republiek’, 204-205.

44  Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 35.

45  Panhuysen, Maatwerk, 188-195.



 Het in de vingers krijgen | 247

De arbeidende klasse en onderwijs
Hoewel ieder kind zoals gezegd sinds 1619 in principe mocht profiteren van alge-
meen onderwijs, maakte in de praktijk lang niet iedereen hiervan gebruik. Een 
belangrijke oorzaak hiervoor was een gebrek aan belangstelling bij de ouders. Voor 
hen was het directe nut van onderwijs lang niet altijd evident, omdat de kosten 
ervan meestal niet opwogen tegen het directe verlies van inkomen uit arbeid van 
hun kinderen. Dit zou vooral voor meisjes hebben gegolden, die in de toekomst 
immers toch zouden trouwen en beter direct konden dienen als inkomstenbron 
voor hun ouders.46 Bovendien was op veel scholen de kwaliteit van het onderwijs 
over het algemeen slecht. Een andere reden was ook dat schoolmeesters niet alle 
kinderen aannamen, bijvoorbeeld omdat zij  te weinig geld hadden om een bij-
drage te  leveren. Hierin traden wel enkele veranderingen op in de  loop van de 
zeventiende eeuw, toen de diaconie of stad schoolgeld per kind ging betalen. De 
vraag naar mensen die konden lezen en schrijven nam toe. Ook de benedenlaag 
van de bevolking begon onderwijs steeds meer te beschouwen als een manier om 
hogerop te komen. Bovendien vond de burgerij het belangrijk dat arme kinderen 
wat leerden, en het was dus niet alleen de kerk die hieraan geld uitgaf. Hierachter 
school vooral een veranderde mentaliteit om het armoedeprobleem anders aan 
te pakken vanaf het einde van de zeventiende, maar met name in de achttiende 
eeuw. Schoolmeesters werden beter betaald en er kwamen meer armenscholen. 
Arme kinderen kregen hierdoor allengs meer onderwijs dan alleen godsdienstles 
en lezen. Schrijven kwam erbij en in de achttiende eeuw ook rekenen.47

Kinderen in de vroegmoderne tijd gingen al vrij jong naar school. Soms begon-
nen  zij  al  in  de  leeftijd  tussen  drie  en  vijf  jaar,  maar  de  meeste  schoolgaande 
kinderen waren zeven of acht jaar oud. Boven de elf jaar waren er nog maar wei-
nig leerlingen op de scholen. Uiteraard was hier een samenhang met de leeftijd 
waarop de meeste kinderen aan het werk gingen. Zeer arme kinderen begonnen 
vaak te werken vanaf jonge leeftijd, en gingen daardoor vaak niet of onregelmatig 
naar school.48 Maar ook kinderen uit de middenklasse gingen over het algemeen 
vanaf een jaar of elf aan het werk, ofwel in loondienst ofwel in de vorm van een 
beroepsopleiding, zoals we verderop in dit hoofdstuk nog zullen zien. Ondanks 
het  toegenomen onderwijs veranderde er  in dit patroon op zich niet zo veel  in 
de achttiende eeuw. Omdat de leermethoden nog verre van efficiënt waren, leer-
den kinderen, naar huidige maatstaven, relatief weinig in de tijd dat ze op school 
zaten. Onderzoek aan het einde van de achttiende eeuw wees uit dat ook naar 
eigentijdse normen arme kinderen die van school kwamen dikwijls nog niet vol-

46  Simonton, ‘Bringing up girls’, 27.

47  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 42-43.

48  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 182-183; Kirby, Child labour, 30-32; zie ook Van 

Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 30-33.
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leerd waren.49 We moeten het effect van het verbeterde onderwijs  in de vroeg-
moderne tijd daarom zeker niet overschatten. Zo waren er rond 1800 nog steeds 
grote groepen in de samenleving die geen of onvoldoende elementair onderwijs 
genoten. Dit gold met name voor kinderen uit boerengezinnen en voor kinderen 
van ongeschoolde handwerkers en loonarbeiders in de stad.50

Juist voor deze laatste groep waren de initiatieven bedoeld aan het einde van 
de achttiende eeuw: de oprichting van speciale instellingen om hen een bepaald 
vak te leren, en dan met name spinnen. Of het scholingselement hier daadwer-
kelijk van doorslaggevende betekenis was, valt echter te betwijfelen, zoals we nu 
zullen gaan zien.

Institutioneel beroepsonderwijs aan armen: werkhuizen en spinscholen
In hoofdstuk 5 zijn werkhuizen en spinscholen al even aan bod gekomen in het 
kader van de centralisatie van de productie. Daaruit bleek dat het doel van het 
oprichten van de meeste werkhuizen tweeledig was: het verschaffen van (oplei-
ding tot) werk aan de armen en het stimuleren van de nijverheid in de desbetref-
fende stad. Hier wil ik ingaan op het eerste aspect, en dan met name de vraag 
in hoeverre werkhuizen of spinscholen gericht waren op scholing van de armen. 
Het oprichten van werkhuizen was niet specifiek een fenomeen van de achttiende 
eeuw. In Lyon bestonden er bijvoorbeeld al aan het begin van de zestiende eeuw 
werkhuizen, en ook in Engeland en in de Republiek hadden er in de zeventiende 
eeuw enkele bestaan, zoals in Den Bosch en Zwolle.51 Maar de meeste projecten, 
zowel in de Republiek als in andere West-Europese staten, dateren toch wel uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw.

Deze toename hield verband met een veranderde kijk op armoede en armoede-
bestrijding, die weer samenhing met de toegenomen problemen van het bestaande 
armenzorgstelsel  in  de  loop  van  de  achttiende  eeuw.52  De  ideeën  van  Verlich-
tingsfilosofen,  die  een  grootscheepse  hervorming  van  de  armenzorg  voorston-
den, speelden hierin een grote rol. Zij pleitten voor een systeem waarin de armen 
niet  langer automatisch aalmoezen kregen, maar waarin zijzelf hun sociale en 
economische positie zouden verbeteren door te werken. Arbeid was zowel crite-
rium voor als instrument van deze nieuwe sociale politiek. Enerzijds vormde de 
bereidheid om te werken een voorwaarde voor het ontvangen van hulp, anderzijds 
was arbeid het middel bij uitstek waarmee de autoriteiten het armoedeprobleem 

49  Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 32-33; 45.

50  Boonstra, De waardij, 20.

51  Lyon: Davis, ‘Women in the crafts’, 170; Engeland: Oxley, Poor relief in England and 

Wales, 80, 84; Republiek: zie hoofdstukken 3 en 5.

52  Zie Prak, ‘Armenzorg’.
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probeerden aan te pakken.53 Men wilde de arbeidzaamheid en productiviteit van 
de armen stimuleren door hen een handwerk te leren. Maar tegelijkertijd dien-
den de werkverschaffingsprojecten ook tot disciplinering van de armen, door hen 
een arbeidsethos bij te brengen. Ten slotte waren zij bedoeld om de druk op de 
armenzorg te doen afnemen. Hier zal ik ingaan op het belang van deze verschil-
lende elementen, en wat hun betekenis was in relatie tot het werk dat de armen in 
dit soort instellingen meestal deden: spinnen.

In de Republiek werden  in de periode  1760-1795 minstens  veertig werkver-
schaffingsprojecten gestart, van Amsterdam tot Zierikzee, en van Hindeloopen 
tot Maastricht.  In  ieder geval 33 van deze werkhuizen en  -scholen waren spin-
nerijen, uiteenlopend van katoen-, wol-, vlas- tot koehaarspinnerijen.54 De rede-
nen dat de meeste instellingen ervoor kozen de armen spinnen te leren, waren 
uiteenlopend. Allereerst zou spinnen eenvoudig te leren zijn en was het ‘tevens 
geschikt voor vrouwen en kinderen’.55 Bovendien bestond er een grote behoefte 
aan garen, die deels de vraag naar buitenlands garen zou kunnen ondervangen. 
Kennelijk was het in de tweede helft van de achttiende eeuw voor de meeste men-
sen niet vanzelfsprekend dat zij konden spinnen. Verder was spinnen in de aard 
weinig kapitaalintensief, en zouden de verliezen beperkt blijven op het moment 
dat het project niet zou slagen. In andere werkhuizen leerde men ook wel breien, 
naaien of weven. Met behulp van deze, doorgaans slecht betaalde, werkzaamhe-
den, zouden de armen vaardigheden opdoen, maar meer  in het algemeen ook 
worden ‘heropgevoed tot een arbeidzaam leven’.56

Hoeveel waarde de werkhuisbestuurders hechtten aan het opleidingsaspect, 
blijkt wel uit de bepalingen omtrent de spinschool van de Nederlands-hervormde 
diaconie te Utrecht. Zij gingen ervan uit dat de kinderen in de school binnen drie 
weken het spinnen redelijk moesten kunnen beheersen. Maar binnen een paar 
maanden moesten er al maatregelen genomen worden om dit (waarschijnlijk te) 
ambitieuze tempo af te dwingen:

Wanneer een kind na dat het drie weeken behoorlijk onderwijs zal genoten 

hebben, en nog niet bequaem is om goed garen te spinnen, het zij door onop-

lettendheit, onwilligheit of domheit, zal het een halve dag met een bordetje 

om zijn hals staan, waerop met groote letteren geschreven staat DOMOOR.57

53  Zie ook Van Damme, Armenzorg en de staat, 218-223, 238.

54  Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 61-126.

55  Ibidem, 33.

56  Van Damme, Armenzorg en de staat, 187.

57  hua, Diaconie, inv. nr. 912, 25-02-1778.
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Het was dan ook wel uitdrukkelijk de bedoeling dat de werkmeesters de kin-
deren ‘behoorlijk onderwijs’ gaven. Dit betekende ook dat zij hun volle aandacht 
moesten houden bij het ondersteunen van de kinderen, en niet zelf gingen zitten 
spinnen om de productiviteit van het werkhuis op te stuwen. Zij moesten ‘den 
gantschen bepaalden tijd tot de school bestemd, nauwkeurig toesigt op de kin-
deren (…) neemen, van wiel tot wiel gaande om hunne leerlingen te helpen, en 
de oorsaake van haare fouten omtrent het werk, ten allerklaarsten onder ’t oog te 
brengen, op dat de kinderen meer en meer toenemen om goed werk te kunnen 
maaken’.58 Maar deze aanpak  loonde  lang niet altijd, want er waren veelvuldig 
klachten van de afnemers over de kwaliteit van het garen dat de kinderen spon-
nen.59 Ook vonden de spinbazen soms zelf dat zij hun taken niet naar behoren 
konden verrichten. Pieter Godijn, de eerste werkmeester van de Utrechtse spin-
school, nam al na enkele maanden ontslag. Hij meende, niet geheel onterecht, dat 
hij met veertig spinners te veel kinderen onder zich had om adequaat leiding aan 
te geven, laat staan te onderwijzen.60

Het slecht functioneren van het systeem bleek ook uit conflicten die de werk-
huisbestuurders regelmatig hadden met de werkmeesters die zij aanstelden, waar-
over zowel in Utrecht als in Leiden bericht werd. Zo werd de Utrechtse spinbaas 
Drijver herhaaldelijk berispt door de diakenen, omdat hij ‘met opzet slegt werk’ 
zou hebben geleverd.61 En de opzichter van het Leidse werkhuis, Aldert Deyster, 
werd in 1796 ontslagen wegens zijn ‘ondankbaare handelwijze’ toen hij om loons-
verhoging vroeg.62 Deze situaties werkten als een neerwaartse spiraal, want door 
de slechte resultaten van het werkhuis werden de lonen van zowel meesters als 
kinderen  dikwijls  verlaagd,  waardoor  zij  nog  minder  gemotiveerd  raakten  om 
goed werk af  te  leveren.63 Niet voor niets haalden veel verontwaardigde ouders 
hun kinderen van de spinschool af omdat zij te weinig verdienden en elders meer 
konden  krijgen.64  Sowieso  had  het  werkhuis  bij  velen  de  negatieve  connotatie 
van een tuchthuis, waar armen voor hun gevoel ‘gestraft’ werden voor hun ledig-
heid.65 Hiermee komen we bij een ander belangrijk element van de werkhuizen 
en spinscholen, namelijk het beschavingsaspect.

Het bijbrengen van arbeidzaamheid, vlijt en gehoorzaamheid waren immers 
misschien nog belangrijker voor de oprichters van veel spinscholen dan de techni-

58  hua , Diaconie, inv. nr. 912, 05-02-1780.

59  Bijvoorbeeld hua , Diaconie, inv. nr. 912, 22-01-1780, 11-04-1781, 14-08-1781.

60  hua , Diaconie, inv. nr. 912, 19-02-1778.

61  hua , Diaconie, inv. nr. 912, 11-04-1781.

62  ral, Werkhuis, inv. nr. 1, 04-05-1798.

63  Bijvoorbeeld hua , Diaconie, inv. nr. 912, 22-01-1780, 25-04-1781.

64  ral, Werkhuis, inv. nr. 1, 08/15-03-1796, 26-04-1796, 24/31-01-1797.

65  Van Wijngaarden, ‘Het Zwolse werkhuis’, 610-611.
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sche vaardigheden die de armen opdeden.66 Het verrichten van lichamelijk werk 
zou volgens de Verlichtingsideologie dan ook bijdragen aan een goede karakter-
vorming van de onderste lagen van de bevolking. Hierbij werd veel nadruk gelegd 
op het onderscheid naar afkomst tussen diverse lagen van de bevolking. Bij de 
oprichting van het Utrechtse werkhuis bijvoorbeeld werd het volgende bepaald:

Gecommitteerden zullen in het verkiezen van kinderen tot deese schoole onder 

het oog houden, dat de sulken werden genomen, wier ouders van het gespin, 

geweef, of andere geringe handwerken leven, en de zulken soo veel mooglijk 

verschonen van ouders uit een burgerlijke afkomst, maar door ongelukken off 

tegen spoeden in armoede geraakt, mits deselve ouders sorge dragen, dat haere 

kinderen soo spoedig mogelijk aan beeter handwerk worden gesteld.67

De spinschool was, met andere woorden, vooral bedoeld voor proletarische kinde-
ren, van ouders met ‘geringe handwerken’ zoals spinnen en weven. Men moest 
ernaar  streven  kinderen  uit  de  burgerij,  als  zij  tot  armoede  waren  vervallen, 
‘beeter handwerk’ te verschaffen.

Een ander voorbeeld was de toespraak die het bestuur van het Leidse werkhuis 
bij zijn oprichting in 1796 hield. Daaruit bleek duidelijk hoe de bestuursleden, 
afkomstig uit de gegoede burgerij, zich meenden te verhouden tot de leerlingen 
(zowel kinderen als volwassenen) van de spinschool, die uit de  laagste klassen 
kwamen:

Ik zeg het uw nogmaels, wij beschouwen u als onze kinderen doet dan, van 

uwe kant, het geen kinderen omtrent hunne vader past; zoo gij dit alles in acht 

neemt, zult gij gelukkige menschen worden, en welk een genoegen zal het 

voor u zijn, uw eygen brood te eeten, en den grootschen eernaem van Burger 

van Leyden te verdienen.68

Dit citaat getuigt niet alleen van een zeer paternalistische kijk op de verhoudin-
gen tussen de klassen, maar het geeft tevens het idee weer dat men pas een waar-
lijk burger was als men zijn of haar eigen brood verdiende. Burgerschap en het 
recht daarop werden hier dus expliciet gekoppeld aan een arbeidzaam leven.

De meeste werkhuizen en spinscholen waren met de beste bedoelingen opge-
zet door kerkbestuurders en betrokken burgers. Het doel was vaak oprecht om 
kinderen en andere armen bepaalde vaardigheden bij te brengen en hen boven-

66  Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 49; Van Damme, Armenzorg en de 

staat, 189.

67  hua, Diaconie, inv. nr. 912, 21-08-1777.

68  ral, Werkhuis, inv. nr. 1, januari 1796.
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dien te ‘beschaven’ door hen disciplinering en soms ook religieus en elementair 
onderwijs te bieden.69 Geen van deze initiatieven hield echter lang stand, waar-
door van de nobele motieven om de armen vakonderricht te geven en te beschaven 
weinig terecht kwam. Niet alleen in de Republiek, maar in heel West-Europa ging 
praktisch  ieder  werkhuis  binnen  korte  tijd  failliet.70  Het  motief  naast  scholing 
en beschaving, namelijk ontlasting van de armenzorg, bleek in de praktijk dus al 

69  Zie bijvoorbeeld Van Damme, Armenzorg en de staat, 189.

70  Voor Nederland: Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 223-224; Zie Van 

Damme, Armenzorg en de staat, 179-283 voor talrijke voorbeelden uit andere Europese lan-

den.

Afbeelding 7.1 Cornelis Beelt, Weversgezin, tweede helft zeventiende eeuw. We zien een wever en zijn 

vrouw of volwassen dochter aan het weefgetouw
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helemaal niet te werken. De bestuurders van de werkhuizen en spinscholen waren 
zoals gezegd van goede wil, maar hadden zelden veel zakelijk inzicht. Werkbazen 
en kinderen waren dikwijls niet gemotiveerd genoeg om voor de  lage  lonen die 
zij kregen kwaliteit te leveren. Bovendien bleken de kosten van werkhuizen, zoals 
huisvesting,  onderhoud,  afschrijving  van  gereedschap,  derving  van  materialen 
enzovoorts, vaak veel hoger uit te pakken dan vooraf geraamd. Al met al was het 
simpelweg geven van bedeling aan arme gezinnen doorgaans goedkoper dan het 
oprichten, onderhouden en gaande houden van een werkhuis of spinschool.71

7.3 Thuis en op de werkvloer: informele beroepsscholing aan jongens en meisjes

Er bestaan verschillende manieren om beroepsvaardigheden op te doen. Voor een 
deel  zijn  deze  opleidingsvormen  ook  seksespecifiek.  Het  belangrijkste  verschil 
is wellicht dat tussen formele en informele scholing. In deze paragraaf staat de 
informele overdracht van beroepsvaardigheden centraal. Over informele kennis-
overdracht is weinig terug te vinden in de archieven, maar het speelde zeker een 
belangrijke rol  in de vroegmoderne tijd, voor  jongens, maar bovenal voor meis-
jes. We kunnen hierbij denken aan de overdracht van ouders op hun kinderen, 
maar ook aan on-the-job-training buitenshuis. Zo leerden volgens sommige auteurs 
meisjes allerlei huishoudelijke, maar ook andere vaardigheden, zoals spinnen en 
naaien, wanneer zij dienstbode waren in een ander huishouden.72 Deze informele 
vormen van onderricht zullen hier aan bod komen, met name waar het gaat om de 
overdracht van kennis van beroepen in de textiel en in hoofdzaak het spinnen.

Overdracht binnen het huishouden
Informele  vormen  van  overdracht  van  beroepskennis  zijn  in  de  regel  moeilijk 
te traceren in de bronnen, zeker wanneer dit binnen het huishouden gebeurde. 
Ongetwijfeld  was  informele  kennisoverdracht  voor  zowel  jongens  als  meisjes 
belangrijk, omdat nu eenmaal van hen verwacht werd dat zij op jonge leeftijd een 
steentje zouden bijdragen aan het gezinsinkomen.73 Het valt echter aan te nemen 
dat deze manier van scholing voor meisjes meer betekenis had, alleen al omdat zij 
dikwijls niet voor formeel leerlingschap in aanmerking kwamen.74 Qua beroeps-
overdracht gold dit met name in de middenklassen, waar dochters van winkeliers 
en ambachtslieden hielpen in de zaak of de werkplaats van hun vader en/of moe-

71  Oxley, Poor relief in England en Wales, 90.

72  Simonton, ‘Bringing up girls’, 26-31.

73  Tilly en Scott, Women, work and family, 32-33.

74  Simonton, ‘Apprenticeship’, 231.
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der.75 Af en toe zijn er inderdaad aanwijzingen dat dochters op de werkvloer wer-
den ingewijd in het vak van hun vaders, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben 
kunnen zien voor de Leidse lakenwevers.76 Niet alleen dochters, maar ook echt-
genotes ontvingen dit soort informele scholing, maar het is lastig te bepalen of zij 
alle vaardigheden in het vak opdeden of slechts in deel- of hulpbewerkingen.77

Over de lagere klassen in de samenleving is wat dit betreft nog minder bekend. 
Hierboven zagen we al dat armere kinderen minder algemeen onderwijs ontvin-
gen, omdat zij al vanaf zeer jonge leeftijd (loon)arbeid verrichtten. Het is echter 
aannemelijk dat zij in vergelijkbare sectoren als hun ouder(s) terechtkwamen, en 
in dat opzicht viel er thuis uiteraard een en ander te leren. Een indirecte manier 
om iets meer te kunnen zeggen over informele overdracht van het spinnen bie-
den daarom gegevens over de arbeid van kinderen in relatie tot beroepen die hun 
ouders verrichtten. De Volkstelling van Tilburg uit 1810 is hier uitermate geschikt 
voor. Tabel 7.1 geeft van alle thuiswonende kinderen jonger dan achttien jaar met 
een beroepsvermelding aan in hoeverre zij hetzelfde beroep uitoefenden als (een 
van) hun ouders.

Tabel 7.1 Thuiswonende werkende kinderen onder de 18 vergeleken met beroep ouders, Tilburg 1810

jongens meisjes totaal

totaal aantal werkende kinderen <18 369 432 801

  waarvan spinner 308 417 725

kind zelfde beroep als moeder* 200 268 468

  waarvan alleen de moeder spinner 200 263 463

kind zelfde beroep als vader 85 88 173

  waarvan alleen de vader spinner 9 12 21

  waarvan vader en moeder beiden spinner 52 75 127

niet zelfde beroep als een van beide ouders 84 76 160

  waarvan spinner 47 67 114

* N.B.: Hieronder zijn inbegrepen alle kinderen met alleen een moeder, en kinderen met een zelfde beroep 
als de moeder terwijl de vader een ander beroep had. Alle spinnende kinderen met twee spinnende ouders 
zijn opgenomen bij de aantallen ‘kind zelfde beroep als vader’. Bron: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-
1277

Van alle 725 spinnende kinderen jonger dan achttien jaar hadden er 611 (ruim 
84 procent) een spinnende ouder. Meestal was dit in ieder geval de moeder, want 
als  de  vader  spon  (hetgeen  in  148  van  de  611  gevallen  zo  was),  spon  de  moe-

75  Simonton, ‘Bringing up girls’, 26.

76  Zie paragraaf 6.3. Voor meer aanwijzingen hiervoor: Ogilvie, A bitter Living, 128.

77  Tilly en Scott, Women, work and family, 48-49. 



 Het in de vingers krijgen | 255

der ook, tenzij zij was overleden. Hieruit kunnen we concluderen dat de kennis-
overdracht bij het spinnen meestal via de moeder verliep. De percentages waren 
nagenoeg gelijk  voor  spinnende meisjes  en  jongens. Waarschijnlijk  leerden de 
meeste jongens uit gezinnen van textielarbeiders op vroege leeftijd spinnen van 
hun moeder. En het kwam zelfs vaak voor dat als de vader een beroep had bui-
ten de textielnijverheid, maar de moeder wel spon, ook jongens leerden spinnen. 
Wellicht was leren spinnen in de ogen van veel ouders ook voor jongens zeer nut-
tig, aangezien het een vorm van arbeid was waarop men later altijd kon terugval-
len. Het relatief grote aantal volwassen mannelijke spinners in Tilburg, maar ook 
elders, toont aan dat dit in de praktijk dikwijls gebeurde.78

Slechts 24 van de 61 jongens die ander werk deden dan spinnen hadden hun 
beroep gemeen met hun vader. Dit wil natuurlijk niet  zeggen  dat de  anderen, 
wanneer  ze  wat  ouder  werden,  niet  alsnog  het  beroep  van  hun  vader  leerden. 
De meeste jongens die vermeld waren als spinner (84 procent van hen), waren 
immers veertien jaar of jonger. Vanaf deze leeftijd, en vooral ook boven de acht-
tien  jaar, komt een verband tussen het beroep van vaders en zoons vaker voor. 
Bovendien lijkt het erop alsof kinderen van boeren systematisch ‘zonder beroep’ 
werden  aangeduid.  Ook  bleven  zij  relatief  vaak  langer  bij  hun  ouders  wonen, 
soms tot op zeer hoge leeftijd. Het is waarschijnlijk dat zij het boerenvak leerden 
beheersen, maar dat dit niet werd geregistreerd.79

Tilburg  is  natuurlijk  een  uitzonderlijk  gebied,  waar  aan  het  begin  van  de 
negentiende  eeuw  meer  dan  de  helft  van  alle  hoofden  van  huishoudens  in  de 
textielnijverheid werkzaam was. Dat het leerproces in gebieden die niet zo op de 
textiel georiënteerd waren minder vanzelfsprekend thuis plaatsvond, blijkt uit de 
zeventiende-eeuwse armenzorgregisters in Zwolle. Daar sponnen slechts dertig 
van de vermelde kinderen,  terwijl  er genoeg spinnende moeders  in de armen-
zorg  terechtkwamen. Deze spinnende kinderen waren  in hoofdzaak meisjes.80 
In Zwolle waren er echter alternatieve arbeidsbronnen voor kinderen, zoals de 
knoopmakerij, waarbinnen zowel jongens als meisjes beter konden verdienen dan 
met spinnen.81 Natuurlijk wil dit nog niet zeggen dat deze kinderen niet leerden 
spinnen van hun moeder. Maar het is wel duidelijk dat hiertoe minder prikkels 
bestonden dan bijvoorbeeld in Tilburg. In Den Bosch was het al in de zeventiende 
eeuw niet meer gebruikelijk dat kinderen van huis uit konden spinnen.82 En ook 
voor Leiden is het de vraag of het spinnen een vaardigheid was die meisjes (en 

78  Zie hoofdstuk 4.

79  Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 29.

80  Database armenzorg Zwolle. Twee derde (236) van de 351 spinsters in de armenzorg 

had in elk geval kinderen thuis wonen. Van nog eens 59 is dit niet bekend.

81  Van Wijngaarden, ‘Het Zwolse werkhuis’, 618-620.

82  Zie de passage over het Bossche werkhuis in de zeventiende eeuw in paragraaf 3.3.
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jongens) normaal gesproken thuis opdeden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het bestaan 
van formeel leerlingschap in de Leidse lakennijverheid en de besteding op grote 
schaal van weeskinderen bij spinbazen. Het bestaan van dit systeem doet vermoe-
den dat het niet vanzelfsprekend thuis werd aangeleerd. Dit zou erop kunnen dui-
den dat spinnen zich hier al in een vroeg stadium had ontwikkeld van een typisch 
‘huishoudelijke’ naar een meer marktgerichte activiteit.

Scholing op de werkvloer
On-the-job-training of ‘scholing op de werkvloer’ is een problematisch begrip. Het 
is lastig te meten en het is de vraag waar de scheiding ligt tussen scholing op de 
werkvloer en werkervaring. On-the-job-training hoeft bovendien niet informeel te 
zijn. Een belangrijk aspect van een formele beroepsopleiding was (en is) immers 
ook het leren tijdens het arbeidsproces.83 Toch kies ik ervoor om deze categorie 
apart te behandelen, om aandacht te vestigen op de mogelijkheid van leren op de 
werkvloer buiten het eigen huishouden zonder formeel opleidingstraject. Dit kan 
van belang zijn omdat juist meisjes en vrouwen vaardigheden en scholing zou-
den hebben opgedaan op de werkvloer buitenshuis, wat nog wel eens vergeten 
wordt. Een manier van het opdoen van dit soort training vormde volgens de inter-
nationale literatuur het dienstbodeschap, waarbinnen vrouwen allerlei taken, en 
onder andere vaak ook spinnen, moesten (leren) verrichten.84

Meisjes  die  als  dienstbode  werden  aangenomen  deden  (en  dus:  leerden)  tij-
dens  hun  dienstperiode  immers  dikwijls  niet  alleen  huishoudelijk  werk.  Veel 
meisjes met een dienstje verrichtten ook allerhande landbouw- en nijverheidsta-
ken.85 Posthumus veronderstelde dit ook al voor de ‘joncwijven’ die voorkomen 
in de Volkstelling van Leiden uit 1581, verreweg de grootste categorie van (geregi-
streerde) vrouwelijke arbeiders. In de eerste plaats werkten deze inwonende ‘jonc-
wijven’ volgens hem als loonarbeidster in de huishouding, alhoewel ‘aangenomen 
mag worden, dat deze in vele gevallen industrieele werkzaamheden verrichtten’. 
Met name spinnen zou tot hun takenpakket hebben behoord.86 Recenter onder-
zoek heeft echter uitgewezen dat in de late middeleeuwen ‘joncwijven’ nog vaak 
in de betekenis van daghuursters in de textiel voorkwamen, maar dat deze term 
al voor de zestiende eeuw meer algemeen ‘dienstbode’ inhield.87 Uiteraard is het 
bijna onmogelijk om vast  te stellen of meisjes als dienstbode  leerden spinnen, 
als zij dit niet al thuis hadden geleerd. Maar mijn analyse van de dienstboden in 

83  Zie ook De Munck, Leerpraktijken, 345-356.

84  Bijvoorbeeld  Brown,  ‘A  woman’s  place’,  217;  Sharpe,  Adapting to capitalism,  113; 

Simonton, ‘Bringing up girls’, 29-31.

85  Zie ook Simonton, ‘Bringing up girls’, 29.

86  Posthumus, De geschiedenis (deel 2), 29.

87  Kloek, Wie hij zij, 62.
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het Volkstellingsregister van 1581 wijst uit dat zij zelden in dienst waren bij tex-
tielproducenten zoals wevers of drapiers. En het  lijkt  erop dat de  spinsters die 
inwoonden, juist expliciet als zodanig (en dus niet als dienstbode) werden opgete-
kend. De zusjes Ybert en Francijne Fransdr. bijvoorbeeld, woonden beiden in bij 
de linnenlakenkoopman Charles Trion en zijn gezin. Ybert stond te boek als hun 
‘dienstmeyschen’, terwijl Francijne als ‘spinster’ was aangeduid.88

Ook  voor  Tilburg  is  het  onwaarschijnlijk  dat  dienstmeisjes  spinnen  leerden 
in hun dienstbetrekking. Van de 43 dienstboden jonger dan achttien jaar die vol-
gens de telling van 1810 inwoonden, woonden slechts vier in een gezin waar het 
hoofd van het huishouden in de textiel werkte (twee spinners, een wever en een 
droogscheerder). Opvallend was ook dat deze vier hoofden van huishoudens, drie 
mannen en een vrouw, allen oud en alleenstaand waren. Zij hadden daarom ken-
nelijk een dienstbode nodig en hier,  in tegenstelling tot de meeste textielarbei-
ders, bovendien genoeg geld voor. Dienstboden werkten in de regel echter voor 
boeren, mensen uit de gegoede middenklasse (met name notabelen en ambtena-
ren) en ambachtslieden buiten de textiel. Dit gold overigens ook voor dienstboden 
die ouder waren dan achttien jaar.89

Tot zover de dienstboden. Maar hoe zat het met de kinderen die als spinster 
of spinner inwoonden bij een ander huishouden dan waarin zij geboren waren? 
Tabel 7.2 geeft een overzicht van alle inwonende jongens en meisjes jonger dan 
achttien jaar met een beroepsvermelding. Cursief staat aangegeven hoeveel van 
hen spinner of spinster waren, en daaronder weer de mate waarin deze spinners 
bij een ander spinnend lid van een huishouden inwoonden. Hierin valt allereerst 
een groot verschil tussen jongens en meisjes te bespeuren. Van alle inwonende 
jongens werkte slechts twintig procent als spinner. Bij de meisjes was dit ruim 
de helft, bijna alle andere inwonende meisjes jonger dan achttien jaar werkten als 
dienstbode.

Tabel 7.2 Inwonende spinnende kinderen <18, Tilburg 1810

jongens meisjes totaal

alle werkende inwonende kinderen <18 83 103 186

  waarvan spinner 17 55 72

  inwonend bij spinnend lid van huishouden 11 36 47

Bron: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277

Het percentage spinnende kinderen (zowel jongens als meisjes) die inwoonden 
bij een andere spinnende huisgenoot was 65 procent. Dit wil zeggen dat dit per-

88  ral, saii, inv. nr. 1289, fol. 27a.

89  rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.



258 | De draad in eigen handen

centage veel lager lag dan van de Tilburgse spinnende kinderen die thuis woon-
den. Van hen had immers 84 procent (zowel van de jongens als de meisjes) een 
spinnende ouder. Dit kan betekenen dat zowel jongens als meisjes het spinnen 
vaker thuis leerden dan in dienst voor een ander, al weten we op basis van deze 
eenmalige beroepsvermeldingen natuurlijk niet precies waar en hoe zij hun vaar-
digheden opdeden.

Dat het inwonend leerlingschap in Tilburg meer in het algemeen niet zo wijd-
verbreid was, kunnen we goed zien aan de hand van de beroepsgegevens over 
inwonende jongens onder de achttien jaar (zie tabel 7.3). Van alle duizenden kin-
deren in het dorp woonden slechts 43 jongens in om een vak te leren. Dit houdt 
in dat zij een beroep uitoefenden dat hetzelfde was als het beroep van een van de 
leden van het huishouden – meestal het hoofd – waarbij zij inwoonden. In veel 
gevallen  werden  zij  expliciet  ‘knecht’  of  ‘leerling’  genoemd.  Nog  eens  27  jon-
gens woonden in als landarbeider, huisknecht (meestal bij een boer) of herder, in 
feite werkzaamheden in loondienst, waarbij zij natuurlijk in de praktijk veel leer-
den van het boerenwerk. Van dertien werkende jongens (onder wie zes spinners) 
was er in het geheel geen relatie tot het beroep van een van de andere leden van 
het huishouden waarbij hij inwoonde. Meestal kregen ook jongens kennelijk hun 
opleiding onder het dak van hun ouders, al woonden zij vaker dan meisjes in bij 
een ‘vreemd’ huishouden met een hoofd/lid met hetzelfde beroep.

Tabel 7.3 Inwonende jongens <18, Tilburg 1810

spinner bij spinner/spinster 11 13,3%

bakkersknecht bij bakker 9 10,8%

kleermakersknecht bij kleermaker 6 7,2%

weversknecht bij wever 5 6,0%

boer bij boer 3 3,6%

timmermansknecht bij timmerman 3 3,6%

schoenmakersknecht bij schoenmaker 2 2,4%

smidsknecht bij smid 2 2,4%

draaiersknecht bij draaier 1 1,2%

glazenmakersknecht bij glazenmaker 1 1,2%

landarbeider bij boer 9 10,8%

herder bij boer 3 3,6%

huisknecht (meestal bij boer) 15 18,1%

geen relatie tot hoofdberoep 13 15,7%

totaal 83

Bron: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277

Het relatief geringe belang van inwoning voor jongens is waarschijnlijk als volgt 
te verklaren. Enerzijds kende Tilburg geen gildentraditie met een geformaliseerd 
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leerlingschap. En hoewel dit niet betekende dat er geen  informele vormen van 
leertrajecten konden bestaan,90  lijkt dit voor Tilburg niet veel  te zijn voorgeko-
men. Daarbij moeten we bedenken dat het inwonend leerlingschap bij bepaalde 
groepen ambachtslieden, zoals bakkers, kleermakers en schoenmakers, traditie-
getrouw vaker voorkwam dan bij andere groepen.91 Dit waren, aldus tabel 7.3, ook 
precies de beroepen van de meeste Tilburgse jongens die bij een baas inwoonden. 
Gildenorganisatie was wat dit betreft dus niet noodzakelijk. Een tweede verkla-
ringsfactor is dat het dorp al anderhalve eeuw lang zozeer op de textielnijverheid 
was gericht, dat de meeste arbeiders dit in gezinsverband beoefenden. Er beston-
den in Tilburg daarom relatief weinig mogelijkheden om een opleiding buiten de 
context van het eigen gezin te volgen.

In veel spinhuizen vond het leerproces van kinderen voornamelijk op de werk-
vloer  plaats.  In  het  Zwolse  werkhuis  bijvoorbeeld  dat  in  1687  werd  opgericht, 
hielden een werkbaas en zijn vrouw toezicht op de spinnende kinderen. Waar-
schijnlijk hielpen zij de kinderen wel bij het hennepspinnen, maar omdat zij met 
zoveel waren, kan dit niet altijd met evenveel aandacht zijn gebeurd. Dit zagen 
we eerder al bij de Utrechtse spinschool, waar veertig kinderen spinnen van één 
meester moesten  leren. Het meeste  leerden de kinderen dus waarschijnlijk  tij-
dens het werken en van elkaar. De bestuurders van het werkhuis maakten bij aan-
vang ervan zelfs een schatting van de gemiddelde productiviteit per kind. Na een 
maand zou een spinkind per week 24 pond hennep tot garen moeten kunnen ver-
spinnen, na drie maanden 30 pond, en na een jaar 36 pond. Na twee jaar spinnen 
zou de hoeveelheid gesponnen garen per week op 42 pond moeten liggen, maar 
van zeer goede spinners was wel 48 pond te verwachten!92 Figuur 7.1 laat zien dat 
de verwachte productiviteit het snelst toenam in de eerste fase van het leerproces 
op de werkvloer, maar dat deze ook tussen het eerste en tweede jaar nog bleef toe-
nemen. Na twee jaar zouden de meeste kinderen het spinnen (letterlijk) vrij goed 
in de vingers moeten hebben. Deze termijn komt aardig overeen met de leerperi-
ode in de Leidse textielnijverheid, zoals we nog zullen zien.

90  Epstein, ‘Craft guilds’, 688-689; Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden binnen een 

handelskapitalistische stad’, 153.

91  De Munck, Leerpraktijken, 239.

92  hco, Stadsarchief, inv. nr. 3908. N.B. Hennepgaren is relatief zwaar, dus lag het aan-

tal ponden navenant hoog in vergelijking met bijvoorbeeld wollen of linnen garens.



260 | De draad in eigen handen

Figuur 7.1 Index verwachte toename productiviteit spinkinderen, werkhuis Zwolle 1687  

(24 maanden = 100)

Bron: hco, Stadsarchief, inv. nr. 3908

7.4 Formele beroepsopleiding: het leerlingschap

De  afgelopen  jaren  hebben  historici  aangetoond  dat  het  formele  leerlingschap 
–  vaak,  maar  niet  altijd,  binnen  een  gilde  –  verschillende  doeleinden  had.93 
Allereerst  diende  het  zoals  gezegd  als  beroepsopleiding,  om  kinderen  vaardig-
heden binnen een vak te  leren. Kinderen, doorgaans jongens uit gezinnen van 
ambachtslieden, gingen enkele jaren in de leer bij een meester tegen een gering 
of geen loon. Soms betaalden leerjongens of hun ouders zelfs een fors bedrag aan 
leergeld voor deze opleiding. Hiertegenover stond dat de opleiding hen de moge-
lijkheid  (alhoewel  niet  de  garantie)  bood  om  zelf  ooit  als  meester  hun  beroep 
uit  te  oefenen.94  Ten  tweede  had  het  leerlingschap  tot  doel  bepaalde  waarden 
en gedragingen over te dragen die belangrijk waren in de vroegmoderne maat-
schappij (socialisatie).95 Een ander doel van het leerlingschap kon het ontlasten 
van armenzorg- of weeshuisinstellingen zijn. Niet alleen konden arme kinderen 
of wezen worden uitbesteed om een vak te leren en een bepaalde discipline en 
structuur op te doen. Het leerlingschap verlichtte tevens de druk op armenzorg 
of weeshuis omdat zij immers elders onder de pannen waren (soms letterlijk) en 
bovendien soms zelfs wat loon overhielden aan hun arbeid. In Engeland vinden 
wij deze vorm van leerlingschap met name in de tweede helft van de achttiende 

93  Simonton, ‘Apprenticeship’, 227, 231; Epstein, ‘Craft guilds’, 690.

94  Duplessis, Transitions to capitalism, 261.

95  Epstein, ‘Craft guilds’, 690.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

aantal maanden



 Het in de vingers krijgen | 261

eeuw,  toen  parochies  en  armenzorginstellingen  in  toenemende  mate  werden 
geconfronteerd met hevige armoede. Het element van training en opleiding was 
voor deze arme kinderen vermoedelijk veel minder belangrijk dan voor de ‘tradi-
tionele’ leerlingen binnen de gilden.96

Het leerlingschap in de Leidse textielnijverheid
In Leiden werden al sinds het begin van de zeventiende eeuw kinderen uit het Hei-
lige Geest Weeshuis op grote schaal besteed bij meesters. Posthumus vermoedt 
dat dit systeem in gebruik kwam met de intrede van Waalse textielarbeiders na 
1582.97 Vóór die tijd was het leerlingschap in Leiden immers nog niet ontwikkeld. 
Een armenrapport uit  1577 vermeldde dat  ‘de patroons slechts door hun zoons 
in het bedrijf op te nemen over vakkundige arbeiders konden beschikken’. Ook 
de volkstelling van 1581 laat zien dat het formele leerlingwezen nog in de kinder-
schoenen stond, aangezien slechts zestien leerlingen stonden geregistreerd voor 
de hele textielnijverheid.98 Dit hing waarschijnlijk samen met de opheffing van 
het Leidse wolweversgilde in 1561, waardoor, in tegenstelling tot andere takken 
van nijverheid, het formele leerlingwezen was opgehouden te bestaan. Maar rond 
1600 veranderde dit. Het inzetten van arme weeskinderen werd toen een gang-
bare praktijk. Honderden kinderen per jaar werden besteed om een ambacht te 
leren, met name in de textielnijverheid. Dit systeem bood niet alleen een bron 
van  goedkope  arbeidskracht.  Ook  leerden  de  weeskinderen  een  vak  en  kregen 
zij enkele stuivers per week aan loon, waarmee zij een bijdrage leverden aan de 
inkomsten van het weeshuis. Niet alleen weeskinderen kregen een formele oplei-
ding. Van de lakennering is bekend dat er, in ieder geval sinds de jaren dertig van 
de zeventiende eeuw, duizenden kinderen met een thuisbasis in de leer gingen 
bij spinners en wevers. De contracten tussen de ouders van deze kinderen en hun 
meesters staan geregistreerd in de leerjongensboeken van de Leidse lakenhal.99

Het formele leerlingschap was in de vroegmoderne tijd niet gebruikelijk voor 
meisjes. Andere vormen van onderricht waren zoals gezegd voor hen van groter 
belang.100 Maar ook wanneer zij hiertoe wel toegang hadden, zoals bijvoorbeeld 
in delen van Engeland, waren er grote verschillen met de opleiding van jongens. 
Zo waren volgens Simonton de opleidingen voor meisjes minder  systematisch 
en formeel, en bestond er voor ‘typische vrouwenberoepen’, met name spinnen, 

96  Rose, ‘Social policy and business’, met name 7-8; Simonton, ‘Apprenticeship’, 232.

97  Posthumus, De geschiedenis, 594.

98  Ibidem, 31.

99  Zie paragraaf 4.3 voor een nadere uitleg van de bron en de steekproef die ik hieruit 

heb genomen (pag. 134-135).

100 Simonton, ‘Apprenticeship’, 234.
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zelden een leerlingschap.101 Opvallend is echter dat zowel jongens als meisjes in 
Leiden op grote schaal werden aangenomen om te leren spinnen. Hier bestond 
dus wel degelijk een formeel leerlingschap voor ‘typisch vrouwenwerk’. Een ana-
lyse van de besteding van spinkinderen, zowel wezen als niet-wezen, in de Leidse 
textielnijverheid biedt mooi zicht op de betekenis van het formele leerlingschap. 
Ik zal dit leerlingschap op de volgende punten analyseren: het leerproces, de duur 
van de opleiding, het  leergeld dat betaald moest worden en de loopbaan die de 
kinderen opbouwden. Hierbij maak ik onderscheid tussen jongens en meisjes, en 
waar mogelijk ook tussen kinderen van verschillende klassen. Het verhaal spitst 
zich toe op het leerlingschap binnen het spinnen, maar regelmatig zal dit verge-
leken worden met de opleiding in andere beroepen, om de verschillen en overeen-
komsten te duiden en te verklaren.

Het leerproces
Voor weesmeisjes was spinnen verreweg het belangrijkste leerlingschap. Van de 
bijna 400 weesmeisjes die tussen 1607 en 1623 werden besteed, spon iets minder 
dan de helft (183). Goede tweede en derde waren respectievelijk breien (91 meis-
jes) en naaien (87 meisjes). Slechts vijf procent van de meisjes werd besteed in een 
ander beroep en van drie procent was geheel onbekend wat zij deden. Ook de wees-
jongens (548 in totaal) vinden we meestal uitbesteed in de textiel, maar dan vaker 
in spoelen (35 procent) of weven (33 procent). Een veel groter aandeel van hen dan 
bij de meisjes, namelijk zestien procent, vond emplooi in andere beroepen, vari-
erend van bezemmaker tot hoedenmaker, kuiper of steenhouwer. Kennelijk was 
het  leerlingschap voor wezen niet alleen doorgedrongen in de textielnijverheid, 
maar ook binnen andere, meestal in gilden georganiseerde, beroepen.

De meeste meesters en meesteressen hadden één kind tegelijk in de leer. Dit 
gold ook voor spinners en spinsters, die zelden meer dan twee kinderen tegelij-
kertijd voor zich hadden werken. In hoofdstuk 5 zagen wij al dat de meesterspin-
ner  Anthonis  de  Hont  met  maximaal  acht  spinkinderen  in  hetzelfde  jaar  een 
uitzondering was. Waarschijnlijk werkten deze grotere meesters samen met hun 
vrouw. Dit blijkt bijvoorbeeld bij Hendrick Roellen, die in 1618 negen kinderen 
voor zich had spinnen. Hendricks huisvrouw komt namelijk expliciet in de boe-
ken voor als iemand die zelf ook kinderen aannam.102 Dat het spinnen in Leiden 
al in de vroege zeventiende eeuw zeer gespecialiseerd was, blijkt uit het feit dat 
wevers meestal geen spinkinderen onder zich hadden. Dit duidt overigens niet 
alleen op specialisatie, maar ook op commercialisering: garen werd door wevers 
kennelijk meestal op de markt gekocht en niet bij hen in huis gesponnen. Een van 
de weinige uitzonderingen was Hendrick Roellen, die zelf saaiwerker was, maar 

101  Ibidem, 244-245; Crowston, ‘An industrious revolution’, 76.

102  ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845, 3847.
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zijn vrouw was spinster. Over het algemeen waren degenen die spinkinderen aan-
namen dus zelf (meester)spinners. Het ligt dus voor de hand dat zij (en eventueel 
hun echtgenotes) de kinderen het vak leerden. Bij de grotere meesters zoals De 
Hont en Roellen zien wij ook wel oudere kinderen die al een aantal jaar in dienst 
waren. Het kan dus zijn dat de nieuw aangenomen spinkinderen op de werkvloer 
ook veel van deze meer ervaren kinderen leerden.

Uit  de  leerjongensboeken  blijkt  af  en  toe  dat  de  kinderen  zeer  lange  dagen 
maakten. George LeFebre begon in 1641 bij de huisvrouw van Charle le Cau om 
te leren inslagspinnen. In zijn contract stond de afspraak dat hij ‘sal wercken van 
smergens te 7 uyren toe tsavonts te 9 uyren’. Een werkdag van veertien uur dus, 
en alhoewel er waarschijnlijk wel enige gelegenheid tot pauzeren was, was George 
het grootste deel van de dag aan het spinnen.103 Enkele andere contracten vermel-
den soortgelijke, en soms zelfs nog langere, werkdagen. Ook al zou het leerpro-
ces ‘slechts’ bestaan uit leren op de werkvloer, zonder veel direct onderricht, dan 
was hier in ieder geval alle gelegenheid toe. Bij het leren weven of lakenwerken is 
iets duidelijker hoe dit in zijn werk ging. Meestal moesten de jongens namelijk 
eerst een aantal lakens samen met de meester weven, tegen weinig of geen loon. 
Peter Lavaercken, die in 1639 in dienst trad bij Andris Cortijn, zou al de elf ketens 
waarvoor hij werd aangenomen samen met zijn meester weven.104 En Jan Claes, 
die in 1641 ging leren lakenwerken bij Peter Hellige, moest de eerste twee lakens 
‘om niet’ weven. Als zou blijken dat hij de boel verprutste, hoefde Hellige in ieder 
geval geen loon te betalen.105 Soms bouwden bazen zelfs de clausule in dat als 
een jongen niet geschikt was voor het weven, hij zou worden ingezet voor ‘ander 
werck’, meestal spoelen of het pappen van de keten.106

Dat  van  de  spinners  en  spinsters  direct  productiviteit  werd  verwacht,  blijkt 
soms uit voorwaarden die in de leercontracten voorkomen. Zo moest Jean Reu-
son bij zijn baas Henrij de Beausaijs vier haspels per dag spinnen. En Anneken 
Lorens werd in 1640 voor een jaar aangenomen door Laurens Phlippe, tegen kost 
en onderdak, en met in het vooruitzicht een voor spinners niet onaardig eindbe-
drag van 35 gulden na een jaar dienst. Dit alles gebeurde wel ‘op conditie dat sij 
moet spinnen yder weeck 21 haspel ende soo sij meer daer boven doen sal hij so 
daervoor betaalen’.107 Alhoewel dit soort afspraken op schrift niet veel voorkwam, 
blijkt er wel uit dat men het leerproces bij de kinderen wilde stimuleren. Als zij 
vlugge leerlingen waren, konden zij een extra centje verdienen. Ook zullen derge-

103  ral, Hallen, inv. nr. 127b, 1641.

104 ral, Hallen, inv. nr. 127a, 1639.

105  ral, Hallen, inv. nr. 127b, 1641.

106 Bijvoorbeeld ral, Hallen, inv. nr. 127j, 1653.

107  ral, Hallen, inv. nr. 127a, 1640.
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lijke clausules bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat meesters hun spinkinderen 
niet grenzeloos konden uitbuiten.

Behalve  een  beroepsopleiding  ontvingen  de  meeste  kinderen  die  vanuit  het 
weeshuis werden besteed ‘1 les per dag’. Ook de leerjongens en -meisjes ontvin-
gen een bepaalde vorm van onderwijs, aangezien in hun contract was vastgelegd 
dat hun meester standaard schoolgeld voor hen zou betalen. Hoogstwaarschijn-
lijk ging het hier niet zozeer om uitgebreid algemeen onderwijs, maar eerder om 
enkele uren religieuze vorming en leren lezen. Dit leid ik bijvoorbeeld af uit het 
feit dat in enkele gevallen expliciet werd vermeld dat een meester een kind, naast 
de vaste les per dag, ander onderwijs moest geven. Toen de elfjarige Ariaen Sprong 
bijvoorbeeld in 1609 in de leer ging bij boekbinder Andries Clouck, werd bepaald 
dat de boekbinder deze jongen moest ‘leeren lesen ende schrijven’.108 Allicht was 
leren lezen en schrijven voor een boekbinder iets relevanter dan voor een spinner 
of wever, want bij hen vinden we deze toevoeging niet. En voor Lauren Maton, die 
in 1653 werd aangenomen door de huisvrouw van Closon Remaercke om te leren 
spinnen en kaarden, hoefde deze meesteres geen schoolgeld te betalen, ‘vermits 
hij wel lesen kan’.109 Schrijven was hier dus niet aan de orde.

Wij zagen al dat meisjes als dienstbode waarschijnlijk soms ook nijverheids-
taken verrichtten. De andere kant op geredeneerd, wanneer een meisje een leer-
lingschap had, was dit  vaak ook een verkapte vorm van huishoudelijke arbeid. 
Simonton beweert dat ‘in the case of girls (…) apprenticeship was often another 
way  of  entering  service’.110  Ondanks  het  feit  dat  spinnen  steeds  vaker  voor  de 
markt  gebeurde,  bestond  er  in  de  zeventiende  eeuw  kennelijk  nog  altijd  een 
connotatie met huishoudelijk werk. Dit blijkt ook in Leiden, waar regelmatig in 
de  bestedings-  en  leerjongensboeken  spinnen  en  huiswerk  doen  in  één  adem 
genoemd. Zo werd de Leidse Anneken Pieters  in  1656 door de huisvrouw van 
Jan Amijaer aangenomen om ‘te leeren spinnen en ander huiswerck te doen’.111 
Typerend is dat dergelijke formuleringen wel bij meisjes, maar niet bij spinnende 
jongens voorkwamen.

Op welke manier deze kinderen nu daadwerkelijk spinnen leerden, is kortom 
moeilijk vast te stellen. In ieder geval lijkt het erop dat, gezien het aantal leerlin-
gen, de meeste spinkinderen in principe voldoende aandacht van hun meester(es) 
konden krijgen, al moest die natuurlijk zelf ook hard werken. Waarschijnlijk gold 
in dit opzicht ook letterlijk het afkijken van de kunst van de meester, hetgeen zij 
veertien uur per dag of zelfs langer konden doen.

108 ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3844.

109 ral, Hallen, inv. nr. 127j, 1653.

110  Simonton, ‘Apprenticeship’, 246.

111  ral, Hallen, inv. nr. 127j, 1656.
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Duur van de opleiding
Van 254 weeskinderen die tussen 1607 en 1623 besteed werden in de Leidse tex-
tielnijverheid  is bekend  hoe  lang  hun  leerperiode  duurde.  Tabel  7.4  geeft  hun 
gemiddelde leertijd aan, alsmede de mediaan. De spinners zijn bovendien uitge-
splitst naar sekse. Het gaat om eerste vermeldingen in een bepaald beroep, omdat 
kinderen die aan hun tweede of latere contract begonnen waarschijnlijk veel min-
der of in het geheel niet meer hoefden te leren. Uiteraard moeten we voorzichtig 
zijn met het al te direct afleiden van de benodigde opleidingsduur op basis van de 
daadwerkelijke duur van de leertijd. In paragraaf 7.1 is al beschreven dat scholing 
binnen  ambachten  om  uiteenlopende  redenen  vaak  langer  duurde  dan  nodig. 
Aan de andere kant hoeft het niet zo te zijn dat ieder kind dat in de leer ging vol-
leerd was na het beëindigen van zijn of haar contractuele leerperiode. Maar een 
vergelijking van de leerperiode tussen verschillende beroepsgroepen kan in ieder 
geval het relatieve belang van deze duur aangeven.

Tabel 7.4 Duur opleiding in maanden in enkele textielberoepen (1e contract), Leidse weeskinderen 

1607-1623

gemiddelde mediaan aantal vermeldingen

breien 29,9 24 43

droogscheren 24,0 24 5

dekendrapieren 20,0 24 3

spoelen 19,5 12 82

spinnen 18,1 12 71

weven 15,6 12 50

spinnen (j/m)

jongens 13,3 12 9

meisjes 18,8 12 62

Bron: ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3845, 3847 en 3848

De leertijd voor breien was gemiddeld het langst, ongeveer 2,5 jaar. Daarna volg-
den droogscheren en dekendrapieren met respectievelijk 24 en 20 maanden, al 
gaat het hier om slechts acht gevallen. De meest gebruikelijke duur van het leer-
contract voor deze beroepen was twee jaar. De gemiddelde duur van het eerste 
leercontract voor weven van verschillende stoffen (lakens, saaien, fusteinen) lag 
aanzienlijk lager, met 15,6 maand. Een jaar leertijd was hier het meest gebruike-
lijk, evenals bij de contracten voor het leren spinnen en spoelen, maar gemiddeld 
lag de leertijd voor weven lager dan voor spinners en spoelers. Dit terwijl weven 
doorgaans  als  hoger  geschoold  wordt  beschouwd  dan  breien,  spinnen  of  spoe-
len. Bovendien bleven vooral de spinners en spoelers meestal langer bij dezelfde 
meester dan deze gemiddelde perioden, maar het gaat hier zoals gezegd alleen 
om het eerste leercontract. Waarschijnlijk moet hieruit geconcludeerd worden dat 
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met name bij spinners en spoelers het motief van goedkope arbeidskracht een 
rol speelde, zeker als zij al ervaring hadden. Spoelers (met name jongens) waren 
gemiddeld jonger dan kinderen in andere textielberoepen. Kennelijk was spoelen 
een gebruikelijk begin van een carrière in de textielnijverheid. Een vergelijking 
van het aantal spoelers en wevers en andere ambachten in de textiel leert echter 
dat  lang niet alle weesjongens na het  spoelen een ambacht ging  leren. Hierop 
kom ik later nog terug bij het volgen van de loopbaan.

Gemiddeld duurde de eerste  leerperiode voor  spinners anderhalf  jaar, maar 
voor weesmeisjes lag dit gemiddelde 5,5 maand hoger dan voor jongens. De rede-
nen voor dit verschil zijn niet bekend. Het is voorstelbaar dat de meisjes die wer-
den aangenomen om te leren spinnen, gemiddeld jonger waren dan de jongens, 
en daarom een langere leertijd nodig hadden. Voor zover leeftijden van spinners 
bekend zijn,  lijkt dit echter niet op te gaan. Van 44 spinners staat  in de beste-
dingsboeken de leeftijd vermeld op het moment dat zij voor het eerst werden aan-
genomen. De meeste kinderen waren acht jaar of ouder als zij besteed werden, 
met een enkele uitzondering van een zes- of zevenjarige. Jongens waren gemid-
deld ongeveer even oud als meisjes (resp. 13,5 en 13,6 jaar) als zij begonnen met 
spinnen. Een andere  factor speelde daarom waarschijnlijk een grotere rol.  Jon-
gens hadden meer kansen dan meisjes om door  te  stromen naar een  leerling-
schap in een ander ambacht in de textielnijverheid, zoals weven of droogscheren, 
waarmee zij meer konden verdienen. Voor meisjes bleef spinnen de belangrijkste 
manier om looninkomsten binnen te brengen.112

De leerjongensboeken uit de lakennijverheid laten in dit opzicht een opvallend 
ander patroon zien dan de bestedingsboeken van weeskinderen. Hoewel er ver-
houdingsgewijs minder jongens werden aangenomen om te spinnen dan meis-
jes, duurde hun leerperiode in de lakennijverheid juist langer. Een ander verschil 
met de weeskinderen is dat vooral voor weversleerlingen de leerperiode dikwijls 
in geweven ketens of lakens werd uitgedrukt. In dit geval was er dus geen leer-
tijd vastgesteld, maar hing het van de snelheid waarmee de jongen leerde weven 
af hoe lang hij bij zijn meester was. Vaker werd echter een termijn in maanden 
afgesproken (zie tabel 7.5).

De leertijd voor het weven of lakenwerken was ook bij de niet-wezen aanzien-
lijk korter (gemiddeld ruim een jaar) dan de gemiddelde leertijd voor het spinnen 
en kaarden (ruim twee jaar). Hieruit blijkt weer dat de opleidingsduur niet direct 
iets zegt over de geschooldheid die men een beroep toedichtte. Hiervoor zijn ver-
schillende verklaringen denkbaar. Ten eerste was het verwerven van de techni-
sche  vaardigheid  van  het  weven misschien  lichamelijk  zwaarder  en  moeilijker 
(dus ‘hoger geschoold’) dan bij het spinnen en kaarden, maar vergde het vooral 
tijd en ervaring om een goede spinner of kaarder te worden. Uit de gegevens over 

112  Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’.
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het hennepspinnen  in het Zwolse werkhuis zagen we al dat de verwachte pro-
ductiviteit met name in het eerste jaar flink toenam. Maar het is mogelijk dat in 
het tweede leerjaar met name de kwaliteit van het garen verbeterde. Ten tweede 
kan  het  zijn  dat  wanneer  jongens  eenmaal  de  eerste  weeftechnieken  hadden 
opgedaan, zij als knecht elders gingen werken om zich in de praktijk verder te 
bekwamen en in ieder geval buiten de registratie van de leerjongensboeken vie-
len. Desondanks had ditzelfde dan natuurlijk met spinners en spinsters kunnen 
gebeuren.  Daarom  zal,  ten  derde,  vooral  ook  een  rol  hebben  gespeeld  dat  veel 
bazen spinners, kaarders en spoelers graag langer bij zich hielden in verband met 
de enorme vraag aan deze arbeidskrachten tijdens de bloeiperiode van de Leidse 
lakennijverheid.

Tabel 7.5 Duur van de opleiding in maanden voor leerjongens en -meisjes in de Leidse lakennijver-

heid, 1638-1641

jongens meisjes

gemiddelde mediaan n gemiddelde mediaan n

spinnen en/of kaarden 28,3 24 437 27 24 153

weven 13,4 12 66

overig 20,2 18 11 20,8 12 14

totaal 26,2 24 514 26,5 24 167

Bron: ral, Hallen, inv. nrs. 127a, 127b

Deze behoefte aan (goedkope) arbeidskracht blijkt ook uit een bepaling van de 
lakenhal  uit  oktober  1646.  De  bestuurders  van  de  lakennering  besloten  toen 
namelijk dat het meesters niet langer was toegestaan ‘jongens of meyskens aen te 
nemen alleenlick om te leeren kaerden ende spinnen langer als voor twee aenvol-
gende  jaren, al waer het oock dat partyen ten wedersyden genegen waren voor 
langer tijt te handelen’.113 Het argument hiervoor was dat de contracten met leer-
jongens en -meisjes zo lang liepen, dat andere meesters niet meer aan bod kwa-
men. Een steekproef uit de jaren 1650-1656 laat zien dat deze maatregel inderdaad 
effect had, en dat de gemiddelde duur van een contract voor spinnen en/of kaar-
den sterk was teruggelopen (zie tabel 7.6).

Markant is wel dat een aantal meesters een andere manier vond om leerjon-
gens langer dan twee jaar in dienst te houden, door hen namelijk te beloven de 
‘gehele draperie’ te leren, dus alle stappen in het productieproces van kaarden en 
spinnen tot en met lakenweven. De gemiddelde leertijd hiervoor bedroeg onge-
veer 2,5 jaar. Jan Jacobs van Teteringen bijvoorbeeld, trad in 1652 voor drie jaar 
in dienst bij Francoys Gavaar, om van hem ‘alles aan de draperie te leeren, incl. 

113  Posthumus, Bronnen (deel 6), no. 463, par. 2.
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laeckenwerken’.114 Hoe belangrijk het leeraspect, vooral uitgedrukt in ervaring, 
bij spinnen ook geweest zal zijn, uit deze analyse blijkt wel duidelijk dat ook het 
motief van goedkope arbeidskracht in een tijd van grote vraag naar spinners mee-
speelde.

Tabel 7.6 Duur van de opleiding in maanden voor leerjongens en -meisjes in de Leidse lakennijver-

heid, 1650-1656

jongens meisjes

gemiddelde mediaan n gemiddelde mediaan n

‘hele draperie leren’ 30,9 27 24

spinnen en/of kaarden 21,7 24 542 18,8 24 182

weven 13,2 12 343

overig 18,1 18 21 13,5 12 16

totaal 18,9 24 930 198

Bron: ral, Hallen, inv. nr. 127j

Leergeld
Een  andere  indicator  voor  het  belang  van  het  leerlingschap  is  de  mate  waarin 
de kinderen betaalden voor hun opleiding. De weeskinderen uit het Leidse Hei-
lige Geest Weeshuis betaalden over het algemeen geen leergeld, maar zij kregen 
anderzijds  ook  zeer  weinig  uitbetaald.  De  kinderen  ontvingen  meestal  slechts 
enkele stuivers loon per week, en in sommige gevallen eens per jaar nieuwe kle-
ding of een hoed. Kost en inwoning kregen zij meestal niet, tenzij zij van buiten 
het weeshuis waren. Zo werd voor het 18-jarige weesmeisje Cathelijn Franssen, 
dat niet in het weeshuis woonde, in 1608 afgesproken dat zij voor twee jaar bij 
Anthonis de Hont zou gaan spinnen. Zij kreeg van hem onderdak en de kost, en 
bovendien een jaarloon van tien gulden in het eerste en achttien gulden in het 
tweede dienstjaar.115

Bij het leerjongenssysteem in de lakennijverheid was het gebruikelijker dat er 
leergeld werd betaald, al ontwikkelde zich dit in de loop van de tijd. In de peri-
ode 1638-1641, waarin de lakennijverheid pas goed op gang was gekomen, betaal-
den kinderen in de meeste gevallen nog geen leergeld, maar kregen zij slechts 
een gering loon. Dikwijls was dit een loon in natura, wat meestal inhield kost, 
inwoning,  schoolgeld, eens per  jaar nieuwe kleren en daarnaast aan het einde 
van de leerperiode vaak een bedrag ineens. In 41 van de 855 vermeldingen (min-
der dan vijf procent) tussen 1638 en 1641 was er expliciet sprake van leergeld. In 
de meeste gevallen ging het om leren weven, soms om spinnen of kaarden. De 

114  ral, Hallen, inv. nr. 127j, 1652.

115  ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3844.
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hoogte van het leergeld en de manier waarop dit werd geïnd varieerden nogal. Zo 
betaalde Jan Belij vijftig gulden en een nieuwe hoed aan zijn baas Tierij Buseijn, 
om in een jaar te leren weven. Jan kreeg echter wel vol (volwassen) stukloon voor 
ieder laken dat hij weefde, iets wat slechts weinig leerjongens en -meisjes kregen. 
Daarentegen  was  Mathijs  Meusz.  slechts  acht  stuivers  aan  huishuur  verschul-
digd,  terwijl hij  tegelijk  leerde weven van Jan Claesz., bij wie hij  inwoonde. Bij 
andere jongens ging het leergeld direct van het loon af. Jacob Jansz. betaalde drie 
gulden per geweven laken en kreeg daarvoor verder ‘knechtsloon’, terwijl Hein-
drik Schuller van de eerste negen lakens die hij zou weven slechts veertig stuivers 
loon zou krijgen.116

Het leergeld varieerde voor het weven, ongeacht hoe dit verrekend was, van 15 
tot 52 gulden per leerjongen. In dit tijdvak waren er slechts twee vermeldingen 
van spinners die  leergeld betaalden, namelijk  respectievelijk  twee en vier pen-
ningen per gesponnen pond garen, waarvoor zij  vol  stukloon ontvingen. Deze 
gevallen zijn dus niet representatief, maar geven wel aan dat ook spinners af en 
toe leergeld over hun loon betaalden. In de meeste gevallen echter waren de spin-
lonen gewoon zeer laag of werden deze in natura uitbetaald.

In de periode 1650-1656 vermelden de contracten van  leerjongens en  -meis-
jes 174 keer dat er leergeld werd betaald (14,5 procent van alle 1.197 contracten). 
In ruim een decennium tijd was het betalen van leergeld dus veel gebruikelijker 
geworden. Ook spinners betaalden vaker  leergeld dan in de eerdere periode, al 
was dit met 48 vermeldingen nog altijd een minderheid (circa 6,5 procent) van de 
724 spincontracten. Een vergelijking van de hoogte van het leergeld voor weven 
en spinnen levert interessante informatie op. Voor weven betaalden de leerjon-
gens (of waarschijnlijk meestal hun ouders) een bedrag dat varieerde van 10 tot 
125 gulden per jaar. Gemiddeld genomen was dit 56 gulden per jaar, hoger dus 
dan in de eerste periode. Bij het spinnen daarentegen ging het om bedragen vari-
erend van 1,5 tot hooguit 21 gulden per jaar. Het gemiddelde leergeld onder spin-
ners was 5,7 gulden per jaar.117 Er werd, met andere woorden, gemiddeld ongeveer 
tien keer zo veel leergeld betaald voor weven als voor spinnen. Op deze manier 
komt het belang dat men hechtte aan het opleidingsaspect bij het weven, ofwel 
de  investering die men deed  in human capital,  veel duidelijker uit de  verf dan 
bij het spinnen. Niet zozeer de opleidingsduur, maar de hoogte van het leergeld 
bepaalde de status van de opleiding in de Leidse lakennijverheid. Uiteraard vond 
op basis hiervan tegelijkertijd een selectie plaats. Kinderen met de armste ouders 
waren steeds minder in staat een opleiding tot lakenwever te betalen, maar had-
den waarschijnlijk wel geld genoeg om te leren spinnen.

116  Allemaal voorbeelden uit: ral, Hallen, inv. nr. 127b, 1641.

117  Voor jongens lag dit bedrag verhoudingsgewijs overigens op gemiddeld zes gulden 

per jaar, terwijl dit gemiddelde voor meisjes 4½ gulden was.
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Loopbaan
In 1613 ging Jacob Jans, een 13-jarige Leidse weesjongen, spoelen bij de saaiwer-
ker Jan Staert. Vier jaar later mocht hij bij dezelfde Staert het ambacht van saai-
weven gaan  leren.118  Jacob was geen uitzondering: veel weesjongens begonnen 
als spoeler of (hoewel minder vaak) spinner en stroomden daarna door naar een 
ander  beroep.  Meestal  waren  dit  werkzaamheden  binnen  de  textielnijverheid, 
zoals spinnen, kaarden of velbloten, maar af en toe ook een heel ander ambacht, 
zoals hoedenmaken. De meeste jongens die doorstroomden gingen echter net als 
Jacob Jans weven. Van 33 van de 183 vermelde spoelers in de door mij bekeken 
bestedingsboeken (1607-1623), allemaal jongens, is bekend dat zij na hun leertijd 
als spoeler in de leer gingen als wever in verschillende neringen, meestal in de 
saai- of fusteinnering. Dit betekent dat in ieder geval 18 procent van de spoelers 
verder carrière maakte in de textielnijverheid.

Uiteraard zullen er meer spoelers geweest zijn die later leerden weven, in de 
eerste  plaats  omdat  de  data  niet  verder  gaan  dan  1623,  en  in  de  tweede  plaats 
omdat spoelers ook buiten het bestedingssysteem van het weeshuis in de textiel 
kunnen  zijn  opgeleid.  Maar  duidelijk  is  wel  dat  een  loopbaan  in  de  textielnij-
verheid lang niet voor alle weesjongens was weggelegd. Dit had, evenals bij het 
spinnen, te maken met de bottleneck in het productieproces van geweven stoffen, 
waarbij veel meer spoelers nodig waren dan wevers. Ook kan het zijn dat de peri-
ode als spoeler door de meester werd gebruikt om te bekijken of de jongen aanleg 
had om het weven te leren. Veel arme weesjongens zullen dus vooral goedkope 
arbeidskracht hebben geleverd en later niet zijn opgeklommen tot wever of een 
ander meer aanzienlijk beroep in de textiel.

Van  25  van  de  jongens  die wel  doorstroomden  is de  leeftijd  bekend  waarop 
zij gingen spoelen en weven. Gemiddeld lagen deze leeftijden op respectievelijk 
twaalf en zestien jaar. Over het algemeen genomen spoelde een jongen dus eerst 
vier jaar voordat hij toekwam aan leren weven. Deze lange periode had te maken 
met het feit dat de meeste jongens als zij in de leer gingen nog niet oud genoeg 
waren om te beginnen met weven. Een enkele 12- en 13-jarige leerjongen daarge-
laten, begonnen jongens vanaf hun veertiende jaar pas te leren weven, en meestal 
waren zij nog ouder. Voor die tijd konden zij mooi voorzien in de grote vraag naar 
spoelers en alvast de kunst van het weven afkijken bij de meester en zijn eventu-
ele andere leerlingen.

Zoals gezegd gingen de meeste meisjes in de leer om te spinnen. Hierin was 
weinig carrière te maken, zo blijkt althans uit de bestedingsboeken, waarin spin-
sters zelden doorstromen naar een ander beroep. Meisjes bleven bovendien,  in 
tegenstelling  tot  jongens,  veel  langer achtereenvolgens bij  één of  verschillende 
meesters  onder  hetzelfde  beroep  ingeschreven.  Er  was  immers  meestal  geen 

118  ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3847.
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toekomstig ambacht dat zij konden leren. Sara Wampen bijvoorbeeld, kwam in 
1609 als 15-jarig weesmeisje werken voor Guillaume van de Rinders. Zij bleef bij 
hem in dienst totdat zij in 1615 21 jaar oud was. Jannetgen Aernouts daarentegen 
wisselde tussen 1608 en 1617 driemaal van baas, maar bleef voor hen allemaal 
spinnen, van haar negende jaar totdat zij achttien was.119 En ook Aeltge Louris 
spon tussen 1615 en 1623 voor drie verschillende bazen, waarbij haar loon gestaag 
opliep van zes tot veertien stuivers per week.120

Op  basis  van  haar  onderzoek  naar  zeventiende-eeuwse  Parijse  leermeisjes 
komt Clare Crowston tot de conclusie dat het investeren in ‘vrouwelijke vaardig-
heden’  van  belang  was  voor  de  latere  arbeidskansen  van  vrouwen.  Zij  wijst  er 
daarom op dat wij niet te veel nadruk moeten leggen op de onmogelijkheden van 
meisjes binnen opleidingen tot beroepen waartoe zij als volwassen vrouwen toch 
meestal geen toegang zouden hebben. Het opbouwen van human capital door for-
mele training was volgens Crowston ook voor meisjes wel degelijk belangrijk. Dit 
gold met name voor de beroepen waarvan zij later – in elk geval in theorie – een 
bestaan zouden kunnen opbouwen, zoals naaister of breister.121 

Ook uit de Leidse gegevens blijkt dat weesmeisjes een opleiding kregen met het 
oog op hun toekomst. Nader beschouwd is dit niet onlogisch, omdat de meeste 
van  hen  uit  de  armere  lagen  van  de  bevolking  kwamen  en  later  hoogstwaar-
schijnlijk (deels) moesten gaan (bij)verdienen, ook al vonden zij een echtgenoot. 
Meestal, maar niet altijd, ging het om werkzaamheden die laag in aanzien ston-
den. Mary de Rees was het enige weesmeisje dat volgens de bestedingsboeken 
leerde weven, namelijk bij de saaiwerker Joost de Vinck.122 Vaker kwam het voor 
dat meisjes leerden breien en naaien. Uiteraard waren dit, net als spinnen, beroe-
pen die doorgaans als ‘vrouwelijke werkzaamheden’ werden getypeerd. Maar hier 
en daar blijkt  toch wel dat het hier niet alleen ging om het aanleren van deze 
vaardigheden voor binnen haar latere huishouden. Zo beloofde de linnennaaister 
Passchijntgen toen zij de 18-jarige Anna Pieters aannam, ‘dat zij deze dochter het 
ambacht van linden naeyen volcomelijck sal leeren dat zij haer broot met eeren 
can winnen’.123

Waarschijnlijk  werden  de  meeste  arme  weeskinderen  gezien  als  toeleveran-
ciers van goedkope arbeid in de textielnijverheid. Voor een beperkt aantal jongens 
onder hen, en een nog veel geringer aantal meisjes, was het mogelijk door te leren 
in een ‘echt’ ambacht. Dat velen van hen achter het net visten, was niet zozeer een 
probleem voor de weeshuismeesters, noch voor de bazen in de textielnijverheid. 

119  ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3844, 3845.

120 ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3845.

121  Crowston, ‘An industrious revolution’, 76-77.

122  ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3845.

123  ral, hg Weeshuis, inv. nr. 3844.
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Voor meisjes gold dat zij, ongeacht de klasse waartoe zij behoorden, toch waren 
voorbestemd te trouwen en een huishouden te bestieren. Mocht dit ‘geluk’ hen 
niet ten deel vallen, dan konden zij altijd terugvallen op arbeid in loondienst, als 
spinster, naaister, of dienstbode. Een aantal van hen, zoals de enkele nopster en 
wollenaaister, zou zelfs een iets beter bestaan kunnen opbouwen van haar eigen 
arbeidskracht.124

Maar ook voor het grootste deel van de arme jongens gold dat zij later als losse 
arbeiders zouden gaan werken, bijvoorbeeld als knecht in de textielnijverheid. In 
heel Europa bestond er een expliciet onderscheid tussen zonen van meesters en de 
‘ongekwalificeerde’ en ‘ongeschoolde’ loonarbeiders binnen de meeste ambach-
ten, ook al deden zij hetzelfde werk.125 Weliswaar was de toegankelijkheid voor 
een beroep als weven in de bloeiende Leidse textielnijverheid waarschijnlijk wel 
groter dan in veel andere ambachten, wegens de grote vraag naar arbeidskrach-
ten in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Maar desondanks was het, zeker 
voor arme leerjongens, geen vanzelfsprekendheid dat zij wever werden, om nog 
maar niet te spreken van beroepen met een hoger aanzien, zoals droogscheerder 
of verver. De segmentering van de arbeidsmarkt zoals die voor volwassenen was 
vormgegeven, berustte dus niet alleen op onderscheid naar sekse, maar ook naar 
klasse.

Op basis van de Leerjongensboeken zijn niet veel carrières te volgen. Slechts 
een handjevol van de circa 2.000 kinderen uit de steekproef die ik heb genomen 
staat vaker dan één keer vermeld in de boeken. Het achtereenvolgens voorkomen 
van  twee  verschillende beroepen was  al helemaal  sporadisch. Lowijs Walraaff, 
die in 1650 bij Tierij Buseijn ging leren spinnen, was een uitzondering. In 1652 
ging hij  in de leer bij een andere baas, Antonij Gerritse, om te leren lakenwer-
ken.126 Waarschijnlijk gingen de meeste kinderen voor één of twee jaar in de leer 
bij  een meester  en kwamen zij  daarna  terug onder de hoede  van hun ouders, 
of  gingen  zij  zelfstandig  ergens  werken.  Bovendien  speelde  een  andere  factor 
mee, namelijk de opkomst van de spinnerij als belangrijk beroep voor mannen 
in de lakennijverheid. Zoals we eerder hebben gezien werd, in samenhang met 
de toegenomen proletarisering, het spinnen voor volwassen mannen in de Leidse 
lakennijverheid  steeds belangrijker. Terwijl  onder de wezen slechts  een  fractie 
van de jongens leerde spinnen, lag dit percentage in de lakennijverheid rond de 
zestig procent van alle jongens. Leren lakenspinnen werd zo een doel op zich, en 
niet meer, zoals het spoelen voor weesjongens, een mogelijk voorstadium voor 
het leerlingschap als wever of een ander beroep in de textiel. Deze ontwikkeling 

124  Zie ook Crowston, ‘An industrious revolution’, 76.

125  Bijvoorbeeld Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden binnen een handelskapitalisti-

sche stad’, 148-149; Farr, Artisans in Europe, 34-37.

126 ral, Hallen, inv. nr. 127j, 1650, 1652.
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kwam onder meer tot uitdrukking in een langere leerduur voor jongens in het 
spinnen, en in hoge (en steeds hoger wordende) leergelden voor het weven in ver-
gelijking met het spinnen.

7.5 Besluit. Scholing, gender en klasse

In dit hoofdstuk ben ik op zoek gegaan naar de antwoorden op twee vragen. Aller-
eerst wilde ik meer te weten komen over de geschooldheid van het, doorgaans als 
ongeschoold te boek staande, spinnen. In de tweede plaats wilde ik onderzoeken 
in hoeverre het krijgen van scholing en een opleiding kunnen dienen als verkla-
ring voor de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen. Hierbij zijn verschillende 
soorten van scholing en opleiding onder de loep genomen: institutioneel (zowel 
algemeen als beroepsonderwijs), leren thuis en op de werkvloer en het formele 
leerlingschap. Nu volgen enkele conclusies.

Geschooldheid van het spinnen
Het belang van informele kennisoverdracht, met name voor meisjes, maakt het 
moeilijk precies  te bepalen  in hoeverre  zij human capital  opbouwden.  In  ieder 
geval hadden zij weinig mogelijkheden om, zoals veel jongens, binnen een for-
meel leerlingsysteem in een ambacht te worden geschoold. In de meeste gevallen 
bestond er  voor  ‘typische  vrouwenberoepen’  dan ook geen  formeel  opleidings-
traject. Een uitzondering vormde Leiden, waar in de zeventiende eeuw juist zeer 
veel meisjes, en in toenemende mate ook jongens, formeel werden aangenomen 
om te leren spinnen.

Naar de manier waarop kinderen spinnen leerden, blijft het vooral gissen. Het 
is denkbaar dat spinnen vaak thuis werd geleerd, omdat het sterk in verband stond 
met de huishoudelijke werkzaamheden die meisjes van hun moeder leerden. Er 
zijn echter aanwijzingen dat, als het ooit al zo was geweest dat het spinnen als 
huishoudelijke vaardigheid vanzelfsprekend werd aangeleerd, dit in elk geval in 
de zeventiende eeuw niet langer overal het geval was. Ook in weeshuizen werd 
meisjes wel naaien en breien, maar niet spinnen geleerd.127 De behoefte aan een 
formeel leersysteem in Leiden is hier het meest duidelijke voorbeeld van. Wezen, 
maar ook kinderen van wie de ouders nog leefden, sloten een contract om bij een 
baas spinnen te  leren,  tegen een gering loon en soms zelfs onder betaling van 
leergeld. Ook in Zwolle en Den Bosch werd spinnen meestal niet thuis geleerd. 
Tilburg vormde hierop een uitzondering. Verder lijkt het erop dat in geen van de 

127  Panhuysen, Maatwerk, 188-195; Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid 

en beroep’, 35.



274 | De draad in eigen handen

onderzochte  plaatsen  spinnen  vaak  werd  geleerd  in  een  betrekking  als  dienst-
bode.

Waarschijnlijk hing het heersende  leersysteem  in het  spinnen nauw samen 
met de structuur van de lokale economie. Door de plotselinge opbloei van de tex-
tielnijverheid in Leiden was er een grote vraag naar (goedkope) spinarbeiders, die 
deze vaardigheid niet automatisch van huis uit hadden meegekregen. De oude 
lakennijverheid was immers op sterven na dood, en het wolweversgilde was zelfs 
afgeschaft in 1561. Alhoewel de traditie van het formeel leerlingschap in de Leidse 
textielnijverheid in de zestiende eeuw daarmee ook teloor was gegaan, leefde dit 
rond 1600 weer snel op, mede door de inzet van duizenden weeskinderen. In Til-
burg had de textielnijverheid zich in de zeventiende eeuw ontwikkeld van een van 
oorsprong nevenactiviteit naast landbouw tot de spil van de plaatselijke economie. 
Hier lijken de kinderen, zowel jongens als meisjes, het spinnen wel in hoofdzaak 
thuis te hebben geleerd. De uitzonderlijke gerichtheid van de Tilburgse economie 
op de textielnijverheid maakte dat hele gezinnen in deze sector als loonarbeiders 
werkten. Het van huis uit leren spinnen was daarom, mede door de schaarsheid 
aan alternatieve bronnen van bestaan voor de meeste proletariërs,  relevant. De 
afwezigheid van een gildentraditie in alle sectoren werkte in de hand dat dit thuis, 
en niet elders, gebeurde.

Of het nu formeel of informeel was, uit dit hoofdstuk is wel gebleken dat het 
‘ongeschoolde’  spinnen zeker de nodige opleiding vereiste. Alhoewel de basale 
technische vaardigheden bij het spinnen wellicht gemakkelijker waren op te pik-
ken dan bijvoorbeeld bij het weven, en het bovendien lichamelijk minder zwaar 
was,  telde  ook  ervaring  mee.  De  opzichters  van  de  werkhuizen  in  Zwolle  en 
Utrecht waren van mening dat alle kinderen binnen een maand behoorlijk moes-
ten kunnen spinnen. In de praktijk bleek dit echter lang niet altijd mogelijk. En 
hoewel formele opleidingsduur lang niet alles zegt, duurden de meeste spincon-
tracten in de verschillende Leidse neringen gemiddeld anderhalf tot twee jaar. Er 
zijn aanwijzingen dat zelfs binnen het tweede jaar de productiviteit van een spin-
ner door toegenomen ervaring aardig kon groeien, maar vooral de kwaliteit van 
het garen verbeterde in deze periode.

Desondanks bleef spinnen sterk ondergewaardeerd in vergelijking tot andere 
beroepen in de textiel en ook daarbuiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de sterke ver-
schillen in hoogte van de leergelden die in de lakennijverheid voor spinnen en 
weven  werden  gevraagd.  De  zogenaamd  typisch  vrouwelijke  vaardigheden  die 
voor  het  spinnen  nodig  waren  (behendige  vingers  et  cetera),  werden  over  het 
algemeen  dus  lager  gewaardeerd  dan  de  ‘vakkundigheid’  die  de  meeste  ‘man-
nenberoepen’ kregen toegeschreven. Dit gold zelfs binnen het formele leerling-
schap in de Leidse lakennijverheid.128 Ik zou spinnen daarom willen typeren als 

128  Zie ook Honeyman, Women, gender and industrialisation, 27.
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relatief laaggeschoold, waarbij een zekere mate van constructie plaatsvond. Hier-
door konden mannelijke beroepsbeoefenaren zich als geschoold onderscheiden. 
Omdat het als laaggeschoold beroep weinig aanzien genoot, was het bovendien 
mogelijk de spinlonen laag te houden. Dit was in het voordeel van grote groepen 
in de samenleving: niet alleen de wevers, maar ook textielondernemers, en lokale 
overheden. Spinnen vormde  immers een bottleneck in het productieproces  van 
geweven stoffen, waarvoor veel arbeidskracht benodigd was. Dat in de loop van de 
zeventiende eeuw steeds meer jongens en mannen gingen spinnen, veranderde 
wellicht iets, maar niet veel aan de noties over de geschooldheid van het beroep. 
Dit hing samen met het onderscheid tussen de verschillende klassen, zoals we 
hieronder nog zullen zien.

Opleiding en arbeidsdeling naar sekse
Op de vraag of scholing van invloed was op de latere verschillen tussen mannen 
en  vrouwen  op  de  arbeidsmarkt,  valt  zonder  twijfel  een  bevestigend  antwoord 
te  geven.  Al  in  de  fase  van  de  opleiding  zien  wij  grote  verschillen  tussen  jon-
gens en meisjes. Jongens genoten in veel ruimere mate formeel onderwijs, zowel 
algemeen als beroepsscholing. Dit blijkt bijvoorbeeld uit verschillen in alfabetise-
ringsgraad en uit de toegang tot formele leertrajecten die voor jongens gemakke-
lijker was dan voor meisjes. Zelfs als meisjes wel formeel werden opgeleid in een 
beroep, zoals in Leiden op grote schaal in het spinnen, naaien en breien gebeurde, 
hadden deze beroepen een sterke connotatie met huishoudelijke arbeid, die soms 
zelfs expliciet werd aangeduid. Zoals hierboven ook al gezegd, lijkt het erop dat 
een ‘vanzelfsprekende’ overdracht van spinvaardigheden van moeder op dochter 
in de meeste plaatsen niet bestond. Vermoedelijk gold dit sterker in de steden dan 
op het platteland en ook meer bij het wolspinnen dan bij het vlasspinnen.

Hiermee  komen we  op  Jean  Quataerts  hypothese  dat  beroepen  die  traditio-
neel gezien binnen het kader van het huishouden werden uitgevoerd, sterk gere-
lateerd waren aan vrouwen. Op het moment dat een bepaalde activiteit voor de 
markt werd verricht, zou deze geclaimd worden door mannen. Ten dele gaat deze 
hypothese mijns inziens ook op voor het spinnen, en dan met name de wolspin-
nerij. Dit zien wij vooral in Leiden, waar na 1585 een grootschalige textielproduc-
tie voor een internationale markt opkwam. Deze ontwikkeling leidde niet alleen 
tot een grote behoefte aan arbeidskrachten, maar ook aan een zekere scholing 
en  kwaliteitsgarantie.  De  specialisering  en  professionalisering  die  hiervan  het 
gevolg waren, vinden we het duidelijkst terug in de Leidse lakennijverheid vanaf 
de jaren dertig van de zeventiende eeuw. In deze nering vond immers de meest 
marktgerichte spinarbeid plaats, en dit werd dan ook in toenemende mate een 
beroep dat volwassen mannen uitoefenden. Hieruit is te verklaren dat juist in de 
lakennijverheid steeds meer jongens een formele opleiding tot spinner volgden. 
Desondanks werd spinnen nooit het exclusieve domein van mannen. En als jon-
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gens enigszins konden, gaven zij waarschijnlijk de voorkeur aan het volgen van 
een opleiding in een hoger aangeschreven beroep.

Juist deze mogelijkheid bestond voor meisjes in de regel niet. Zelden vinden wij 
hen terug in formele opleidingstrajecten voor beroepen als wever, droogscheer-
der, verver, noch in hoger geschoolde ambachten buiten de textielnijverheid. De 
reproductieve  functie  van  het  merendeel  van  de  vrouwen  en  haar  te  verwach-
ten toekomstige rol dienden vooral als legitimatie om minder te investeren in de 
opbouw van hun human capital. Hiermee komen we in feite terecht in een vici-
euze cirkel. Omdat er minder werd geïnvesteerd in de opleiding van vrouwen van-
wege hun verwachte toekomstige reproductieve en huishoudelijke taken, hadden 
zij geen andere scholing nodig die hen een (goed betaald) beroep zou opleveren. 
De  consequentie  was  dat  vrouwen  minder  kans  maakten  op  ‘geschoold’  werk, 
waardoor zij in een bepaalde rol (namelijk die van huisvrouw en moeder) gedron-
gen werden. Was betaalde arbeid naast deze rol noodzakelijk, dan kwamen deze 
vrouwen, of zij nu daadwerkelijk moeder en huisvrouw waren of niet, in relatief 
laaggeschoold, slecht betaald werk zoals spinnen terecht.

Dit  wil  niet  zeggen  dat  investering  in  human capital van  meisjes  niet  van 
waarde was. Veel van hen moesten, of zij nu trouwden of niet, in hun latere leven 
de kost (helpen) verdienen. Dit gold zeker voor de vele meisjes uit de armste lagen 
van de bevolking, die, als zij al een huwelijkspartner vonden, meestal geen toe-
komstige  ambachtsman,  handelaar  of  notabele  aan  de  haak  sloegen.  Hiermee 
zijn we bij een ander belangrijke conclusie aangekomen, die over het belang van 
klasse voor de analyse van de gesegmenteerde arbeidsmarkt. Veel beroepen die 
in de middenklasse werden uitgeoefend, en dan vaak binnen een georganiseerd 
verband  zoals  een  gilde,  waren  immers  ook  niet  toegankelijk  voor  jongens  en 
mannen uit de armere lagen van de bevolking. Doorgaans houden historici wei-
nig rekening met dit onderscheid naar zowel sekse als klasse, en zij vergelijken vaak 
onvergelijkbare zaken. Zo staan bijvoorbeeld meestal de kansen voor mannen die 
binnen een gilde werkten ten opzichte van de kansen voor alle vrouwen centraal, 
terwijl jongens uit lagere klassen de facto meestal ook geen toegang hadden tot 
een gildengereguleerd ambacht. De segmentatie van de arbeidsmarkt was, met 
andere woorden, niet alleen gebaseerd op een onderscheid naar sekse, maar ook 
naar verschillen tussen de klassen.129

Het ontstaan van een arbeidersproletariaat gebeurde niet voor niets in plaatsen 
als Leiden en Tilburg, waar veel vraag was naar goedkope arbeid in de textielnij-
verheid.  Hier  werden  steeds  meer  wevers  loonafhankelijk  van  textielonderne-
mers. Dit proces zal zijn versneld toen het economisch slechter ging, in Leiden 

129 Zie voor een uitgebreide discussie over de segmentatie van de arbeidsmarkt op basis 

van sociale afkomst: Lucassen, ‘Arbeid’, 345-347, 359-361, 373. Lucassen gaat echter niet in 

op het onderscheid naar sekse.



 Het in de vingers krijgen | 277

vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw, en in Tilburg in de loop van de 
achttiende  eeuw.  Wellicht  leek  leren  lakenspinnen  vóór  1650  nog  een  redelijk 
alternatief voor jongens en mannen die geen geld hadden voor een andere oplei-
ding. Maar met de verslechterde economische omstandigheden kregen textielon-
dernemers steeds meer greep op het inzetten van hun arbeiders, en konden zij 
ook mannen naar believen aan het spinnen zetten. In Tilburg was dit patroon, 
door de zeer grote afhankelijkheid van de textielnijverheid, nog duidelijker dan 
in Leiden. Zeer veel jongens leerden op jonge leeftijd thuis spinnen, ook als vader 
een ander beroep had. En ook voor meisjes was de noodzaak van leren spinnen 
als investering in de toekomst groot. Veertig procent van alle getrouwde vrouwen 
in Tilburg stond immers volgens de Volkstelling van 1810 geregistreerd als spin-
ner, ongeacht of hun man textielarbeider was.

In het licht van deze proletarisering en de opkomst van armoede in de tweede 
helft van de achttiende eeuw, moeten we ook de  (pogingen tot) oprichting van 
spinscholen en werkhuizen zien. Weliswaar was het vaak een oprecht doel van de 
initiatiefnemers van dit soort projecten om de armen een vak te leren. Maar hun 
minachting voor het spinwerk, dat een sterke connotatie met eenvoudige, licha-
melijke arbeid had, staken zij hierbij niet onder stoelen of banken. Spinnen was 
in hun ogen niet meer zozeer typisch vrouwenwerk als wel typisch werk voor de 
laagste klassen in de samenleving. Voor kinderen uit ‘burgerlijke’ milieus, ook al 
waren zij (tijdelijk) tot armoede vervallen, waren dit soort werkverschaffingspro-
jecten dan ook niet bedoeld. Misschien nog wel belangrijker dan het leren van 
een vak was het bijbrengen van een arbeidsethos en een bepaalde beschaving en 
discipline aan de armere lagen van de bevolking. Op de langere termijn zou dit 
de oplossing moeten zijn voor het armoedeprobleem, maar op de korte termijn 
bleken de projecten al zodanig verliesgevend dat zij in plaats van een ontlasting 
juist een belasting vormden voor de armenzorginstellingen.

Ondanks de toegenomen marktgerichtheid van het spinnen, en daarmee het 
toenemende belang van spinarbeid, ook voor volwassen mannen, werd het beroep 
over het algemeen niet hoger gewaardeerd. De status van het spinnen bleef laag 
en waar deze eerder gekoppeld was aan vrouwenarbeid, ontstond steeds explicie-
ter de associatie met arbeid voor armen. Mannen die sponnen behoorden dan ook 
meestal tot de armste lagen van de samenleving, die meestal loonarbeid verricht-
ten. Ook wevers vielen overigens steeds meer in deze categorie, zoals we eerder 
in dit boek hebben gezien. In het volgende hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de 
beloning en waardering van deze beroepen.





Hoofdstuk 8

Lonen en levensstandaard van spinsters

Seksesegregatie en verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen han-

gen zeer nauw met elkaar samen. Vrouwenwerk werd laag betaald, maar het 

omgekeerde was eveneens het geval: als een functie laag werd betaald, was het 

meestal vrouwenwerk.1

Van oudsher heeft het werk van vrouwen meestal een lage status en wordt het 
vaak slecht betaald. Om de positie van vrouwen op de preïndustriële arbeidsmarkt 
te duiden binnen de bestaande arbeidsdeling naar sekse is het daarom belangrijk 
ook te kijken naar de beloning van vrouwenarbeid.2 Een beroep als handspinnen, 
dat door de eeuwen heen veelal door vrouwen werd gedaan, staat in de regel als 
slecht betaald bekend. Dit zou onder meer samenhangen met het feit dat spin-
nen oorspronkelijk een huishoudelijke bezigheid was, die vrouwen als een van 
hun dagelijkse taken uitvoerden. Ook toen spinnen een meer marktgerichte acti-
viteit werd, bleef het een nevenactiviteit die vrouwen gemakkelijk zouden heb-
ben kunnen combineren met hun andere huishoudelijke verplichtingen. Volgens 
sommige  historici  lag  deze  associatie  met  ‘bijverdienen’  ten  grondslag  aan  de 
loondiscriminatie van vrouwen op de vroegmoderne arbeidsmarkt.3 Andere his-
torici betwijfelen echter of loondiscriminatie op basis van sekse bestond. Zij voe-
ren alles terug op verschillen in productiviteit tussen mannen en vrouwen.4

Het is dus de vraag in hoeverre loondiscriminatie, dan wel productiviteitsver-
schillen, een rol speelden in de beloning van de arbeid van vrouwen. De theo-
retische discussie hierover wordt uitvoerig behandeld in de volgende paragraaf. 
Vervolgens stap ik over op de empirie. Tot nu toe is er slechts weinig bekend over 
spinlonen, zeker voor de Republiek. In dit hoofdstuk zal ik daarin verandering 
brengen. In vorige hoofdstukken bleek al dat in sommige textielbranches ook veel 
mannen sponnen. In paragraaf 8.2 zal ik daarom bekijken in hoeverre mannen 
en vrouwen inderdaad verschillend beloond werden voor het spinnen, en of dit 

1  De Groot, Fabricage van verschillen, 29.

2  Zie bijvoorbeeld Honeyman, Women, gender and industrialisation, 19.

3  Quataert, ‘The shaping’; Simonton, A history of European women’s work, 74; Bardsley, 

‘Women’s work reconsidered’.

4  Zie bijvoorbeeld Hatcher, ‘Debate’, 191-198; Burnette, ‘An investigation’, 257-281.
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daadwerkelijk zo slecht beloond werd. In het kader van de discussie over de bij-
verdiensten wil ik vervolgens in paragraaf 8.3 bekijken wat de bijdrage van spin-
sters aan het gezinsinkomen was en wat op basis van hun beloning gezegd kan 
worden over hun levensstandaard. Is spinnen te beschouwen als een bescheiden 
aanvulling  op  het  gezinsinkomen,  of  was  het  ook  mogelijk  er  een  zelfstandig 
bestaan mee op te bouwen? En, ten slotte, hoe belangrijk was het loon uit arbeid 
in verhouding tot de andere inkomsten van het gezin? Deze vragen zullen worden 
beantwoord in het kader van eerdere observaties over segmentatie op de vroegmo-
derne arbeidsmarkt.

8.1 Sekse, taakverdeling en beloning

De meeste historici erkennen dat er door de geschiedenis heen significante ver-
schillen  in  beloning  bestonden  voor  het  werk  van  mannen  en  vrouwen.  In  de 
sociaal-wetenschappelijke literatuur over de beloning van het werk van vrouwen 
gaat het debat dan ook vooral over de aard en oorzaken van deze ongelijkheid.5 De 
discussie vindt met name plaats tussen feministisch georiënteerde wetenschap-
pers die menen dat er sprake is van structurele loondiscriminatie van vrouwen, 
en voorstanders van een meer neo-klassieke economische benadering die menen 
dat loonverschillen tussen de seksen voortkomen uit feitelijke verschillen in pro-
ductiviteit tussen mannen en vrouwen. In deze paragraaf zet ik hun argumenten 
op een rij, om daarna beide standpunten te toetsen voor de spinners en spinsters 
in de Republiek op basis van empirisch materiaal.

Vrouwenlonen – mannenlonen
De verhouding tussen vrouwen- en mannenlonen wordt in de regel uitgedrukt 
door het (gemiddelde) loon van de vrouw te delen door het (gemiddelde) loon van 
de man voor hetzelfde soort werk. Uit tal van internationale onderzoeken naar de 
beloning van mannen en vrouwen in verschillende sectoren van de pre-industri-
ele economie, blijkt dat deze ratio’s nogal fluctueerden, maar zonder uitzondering 
lager dan 1 waren.

Naar lonen in de agrarische sector is relatief veel onderzoek gedaan. Voor pre-
industrieel  Engeland  komen  verscheidene  onderzoekers  uit  op  sterk  uiteenlo-
pende ratio’s  tussen vrouwen- en mannenlonen  in verschillende delen van het 
land: van circa 0,67-0,69 in de jaren 1388 en 1445, 0,60-0,83 tussen 1563 en 1725 
en variërend van 0,38 tot 0,61 tussen 1740 en 1850.6 In Duitsland lag deze ratio, 

5  Zie ook Burnette, ‘The wages and employment’, 675.

6  Bardsley, ‘Women’s work reconsidered’, 29; Ogilvie, A bitter living, 111-114; Burnette, 

‘An investigation’, 258-259; Burnette, ‘The wages and employment’, 672.
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althans in de zeventiende en achttiende eeuw, nog aanzienlijk lager, met over het 
algemeen maxima van 0,33 en een enkele uitschieter van 0,40.7 Het gaat hier 
met name om daglonen van  (ongeschoolde) agrarische  landarbeiders. Vrouwe-
lijke dienstboden op het Engelse platteland kregen in de periode 1564-1724 onge-
veer zestig procent uitbetaald van wat hun mannelijke tegenhangers ontvingen.8 
En in het Duitse Wildberg lag de ratio vrouwelijke-mannelijke agrarische dienst-
bodelonen in de eerste helft van de zeventiende eeuw op ongeveer 0,50.9

Ook in de nijverheidssector vindt men zeer uiteenlopende verschillen tussen 
mannen- en vrouwenlonen voor hetzelfde werk. Zo komt Berg voor Engeland uit 
op vrouwenlonen die meestal een derde tot de helft van mannenlonen bedroe-
gen in de zeventiende eeuw. Dit verschil varieerde echter zeer per regio en per 
industrie.  In sommige gebieden verdienden vrouwen ongeveer  twee derde van 
wat mannen verdienden, vooral in de textielnijverheid, de aardewerkindustrie en 
speldenmakerij,  terwijl de  ratio  in andere  regio’s  en bedrijfstakken  lager  lag.10 
Daarnaast waren er sterke fluctuaties door de tijd.11 Ook buiten Engeland kwa-
men de  lonen van vrouwen  in de pre-industriële nijverheid meestal uit op een 
derde tot twee derde van die van mannen voor hetzelfde werk.12 De industriali-
satie veranderde hierin niet noemenswaardig veel. In de Engelse textielindustrie 
aan het begin van de negentiende eeuw, toen het grootste deel van de productie 
in de fabrieken plaatsvond, lagen de ratio’s tussen de 0,33 en 0,70.13 Het onder-
zoek naar loonverschillen dat in Nederland is gedaan, beperkt zich meestal tot de 
negentiende eeuw, maar ook hier is sprake van een verhouding van de helft tot 
tweederde.14

Over verschillen in spinlonen tussen mannen en vrouwen is op basis van inter-
nationale literatuur moeilijk iets te zeggen. De meeste historici gaan er immers 
vanuit dat het handspinnen vrijwel uitsluitend door vrouwen werd gedaan. Hun 
lonen worden over het algemeen als zeer laag bestempeld, zowel voor de zeven-
tiende als de achttiende eeuw.15 Een enkele keer komen ook lonen van mannelijke 

7  Ogilvie, A bitter living, 111.

8  Kussmaul, Servants in husbandry, 143-144. Overigens werd juist bij dienstboden vaak 

een groot deel van het loon in natura uitbetaald, wat uiteraard ook deze ratio’s in een ander 

perspectief zet. Zie bijvoorbeeld  Burnette, ‘An investigation’, 269-271. 

9  Ogilvie, A bitter living, 112-113.

10  Berg, ‘What difference’, 31.

11  Sharpe,  Adapting to capitalism,  139-140;  Burnette,  ‘The  wages  and  employment’, 

686.

12  Simonton, A history of European women’s work, 45.

13  Burnette, ‘An investigation’, 258.

14  De Groot, Fabricage van verschillen, 29-30.

15  Clark, Working life of women, 129; Berg, ‘Women’s work’, 78-79, 140.
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spinners aan bod, maar dit geldt meestal voor de fase van industrialisering, waarin 
mannen bijvoorbeeld aan de  ringspinmachines werkten als  ‘hoger geschoolde’ 
spinners. Zij werden wel goed beloond voor hun arbeid, of althans structureel 
beter dan vrouwelijke (hand)spinners.16 Overigens was er binnen de groep spin-
nende vrouwen wel sprake van enige differentiatie in de lonen, zowel variërend 
naar grondstof als naar plaats en tijd. Zo verdienden vrouwen die met de hand 
vlas sponnen structureel minder dan wolspinsters.17 Voor Engeland constateerde 
Alice Clark dat bepaalde groepen spinsters, met name in de stedelijke lakennij-
verheid aan het einde van de zeventiende eeuw, redelijk konden bestaan.18 En ook 
Pamela Sharpe signaleert dat in Essex aan het begin van de achttiende eeuw vele 
alleenstaande spinsters zelfstandig konden  leven van hun werk, zonder dat zij 
een beroep hoefden te doen op de armenzorg.19 Voor een aantal spinsters in het 
Franse Pays de Caux gold hetzelfde.20

Voor inzicht in de beloning van hetzelfde soort spinwerk van mannen en vrou-
wen biedt de internationale literatuur dus weinig aanknopingspunten. Maar voor 
het overige kunnen we stellen dat in de sectoren van de pre-industriële en zich 
industrialiserende economieën waarin loonarbeid veel voorkwam, vrouwen zon-
der uitzondering minder betaald kregen dan mannen voor hetzelfde werk. De 
ratio verschilde weliswaar naar tijd, plaats en sector, maar over het algemeen ver-
dienden vrouwen een derde tot maximaal twee derde van het loon van mannen. 
Over  mogelijke  verklaringen  voor  deze  onomstotelijk  vaststaande  verschillen 
lopen de meningen sterk uiteen.

Loondiscriminatie of niet?
Volgens aanhangers van de neoklassieke economische theorie is de hoogte van 
het  loon afhankelijk van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en zijn  lonen in 
principe gelijk aan het marginale product van de geleverde arbeid. Loonverschil-
len voor hetzelfde werk zouden zo beschouwd dus alleen kunnen voortkomen uit 
verschillen  in productiviteit.21 Lang niet  alle historici  en andere sociale weten-
schappers kunnen zich echter vinden in deze benadering. Veel onderzoekers van 
vroegmoderne vrouwenarbeid bijvoorbeeld, stellen dat lonen voor een groot deel 
niet worden vastgesteld door vrije marktwerking, maar op basis van gewoonte en 
vooringenomenheid (het zogenaamde custom wage). Hierdoor zou het werk van 

16  Zie bijvoorbeeld Honeyman, Women, gender and industrialisation; Gullickson, Spin-

ners and weavers, 74-75.

17  Clark, Working life of women, 129.

18  Ibidem, 147-148.

19  Sharpe, Adapting to capitalism, 31.

20  Gullickson, Spinners and weavers, 78.

21  Burnette, ‘An investigation’, 257.
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vrouwen in relatie  tot dat van mannen structureel zijn ondergewaardeerd door 
de eeuwen heen.22 Hierbij wordt overigens niet altijd duidelijk gemaakt of het 
om dezelfde werkzaamheden gaat, gezien de segmentatie van de arbeidsmarkt. 
Zo zou de constructie van hooggeschoold, goed gehonoreerd ‘mannenwerk’ en 
laaggeschoold, slecht betaald ‘vrouwenwerk’ hebben geleid tot een tweedeling op 
de arbeidsmarkt, waardoor het werk van vrouwen (en kinderen) in alle opzichten 
laag gewaardeerd werd.23

De discussie spitst zich vaak toe op verschillen in aanpak. In een artikel uit 
1999, bijvoorbeeld, betoogt Sandy Bardsley dat vrouwen in Engeland in de late 
middeleeuwen consequent minder loon kregen dan mannen voor hetzelfde onge-
schoolde  (agrarische)  werk.  Zij  concludeert  hieruit  dat  gender  een  belangrijke 
en blijvende determinant van loonvorming was.24 John Hatcher levert kritiek op 
haar benadering door te zeggen dat zij zich met name richt op tijdlonen en niet 
op stuklonen, die toch gebruikelijker waren. Hierdoor blijven mogelijke verschil-
len in productiviteit van de arbeid van mannen en vrouwen onzichtbaar. Hatcher 
suggereert dat de geringere lichaamskracht van vrouwen en hun verantwoorde-
lijkheid voor huishoudelijke en zorgende taken leidden tot een lagere beloning in 
vergelijking tot mannen.25 Desondanks ontkent ook hij niet dat een zekere mate 
van het verschil veroorzaakt kan zijn geweest door ‘[c]ustomary pressures’.26

Sheilagh  Ogilvie  veronderstelt  dat  een  deel  van  de  loondiscrepantie  tussen 
mannen en vrouwen zal hebben gelegen aan verschillen in fysieke kracht. Maar 
tegelijkertijd toont zij aan dat loonverschillen geen zuivere indicator kunnen zijn 
geweest voor productiviteitsverschillen. Dit zou wellicht het geval zijn geweest op 
perfect  functionerende  markten,  waarop  vrije  concurrentie  heerste.  Maar  voor 
zover een dergelijke situatie in de praktijk ooit kan bestaan, was hier in elk geval 
geen  sprake  van  in  de  vroegmoderne  tijd.  Allerlei  institutionele  beperkingen, 
zoals  gildendwang  of  gemeenschapsnormen  en  andere  onvolkomenheden,  bij-
voorbeeld  in de wijze waarop  informatiestromen functioneerden, zorgden voor 
een  hoogst  imperfecte  marktwerking.27  De  neoklassieke  economische  theorie 
gaat volgens Ogilvie daarom zeker niet op voor pre-industriële samenlevingen.

22  Zie bijvoorbeeld: Berg, ‘What difference’, 31; Simonton, A history of European women’s 

work,  46-47;  Honeyman,  Women, gender and industrialisation,  49;  Sharpe,  Adapting to 

capitalism, 100.

23  Honeyman, Women, gender and industrialisation, 55-71. 

24  Bardsley, ‘Women’s work reconsidered’, 22-23.

25  Hatcher, ‘Debate’, 192-194.

26  Ook Hatcher constateert immers nog loonverschillen na correcties in de berekenin-

gen. Ibidem, 198.

27  Ogilvie, A bitter living, 149, 323-324.
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Op  de  vraag  of  er  al  dan  niet  sprake  was  van  loondiscriminatie,  is  wellicht 
ook een genuanceerd antwoord mogelijk. Aan de ene kant zullen vraag en aan-
bod op de arbeidsmarkt en verschillen in productiviteit tussen mannen en vrou-
wen invloed hebben gehad op de lonen. Aan de andere kant valt te verwachten 
dat structurele machtsverschillen tussen de seksen leidden tot ongelijkheden van 
meer  institutionele  aard,  zoals de  segmentatie  van  de  arbeidsmarkt  en  de  ver-
schillen in opleidingsmogelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het is interes-
sant om beide benaderingen  te  testen voor het spinnen  in de Republiek,  in de 
eerste plaats omdat voor de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden nog weinig 
empirisch onderzoek is gedaan naar de lonen van vrouwen. In de tweede plaats is 
het mogelijk de beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde soort – in prin-
cipe relatief slecht betaald – werk te vergelijken, omdat we inmiddels weten dat 
ook veel mannen hebben gesponnen  in bepaalde  textielbranches. Ook kunnen 
we bepalen in hoeverre productiviteitsverschillen een rol zullen hebben gespeeld, 
voor zover hierover gegevens bewaard zijn gebleven. Ten slotte kunnen we iets 
zeggen over de functie van het werk dat vrouwen verrichtten. Was het inderdaad 
zo dat hun productieve arbeid altijd als ondergeschikt aan en aanvullend op het 
werk van de man des huizes werd gezien? Waren zij, om met Katrina Honeyman 
te  spreken  ‘eeuwige amateurs’ met  een grote  verscheidenheid aan  taken?28 Of 
was de loonarbeid die zij verrichtten onontbeerlijk, hetzij voor het voortbestaan 
van hun gezin, hetzij voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan?

8.2 Nominale spinlonen in de Republiek

De  algemene  trend  in  nominale  loonontwikkeling  in  de  Republiek  verliep  als 
volgt.  Onder  invloed  van  de  snelle  economische  groei  en  de  prijsinflatie  in  de 
periode tussen 1570 en 1620 stegen de nominale lonen sterk. Tussen 1620 en 1635 
stabiliseerden de lonen zich enigszins, om daarna tot circa 1665 sprongsgewijs 
weer flink toe te nemen. In de jaren zestig van de zeventiende eeuw bereikte het 
loonniveau over het algemeen zijn hoogtepunt. Daarna volgde een lange fase van 
starheid, waarin de nominale lonen gedurende ongeveer tweehonderd jaar niet of 
nauwelijks stegen.29

De vraag  is hoe  representatief deze  algemene  trend  is  voor  alle  lonen  in de 
verschillende sectoren van de vroegmoderne economie. Ten eerste zijn de loon-
reeksen meestal gebaseerd op (zomer)daglonen van mannelijke arbeiders in de 
bouwnijverheid. Alleen al binnen de bouw waren er subtiele verschillen in loon-

28  Honeyman, Women, gender and industrialisation, p, 24. Zie ook Simonton, A history of 

European women’s work, 35-36.

29  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 704-706.
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ontwikkeling, bijvoorbeeld tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders. Het is 
van belang om te onderzoeken of nominale dag- en stuklonen in andere secto-
ren,  zoals bijvoorbeeld  in  de  landbouw,  de  scheepvaart  en  de  textielnijverheid, 
hiermee gelijk opgingen.30 Ten  tweede waren er uiteraard ook verschillen  tus-
sen regio’s in de Republiek. Zo lag het nominale loonpeil in het oosten van het 
land structureel onder dat in het westen, maar fluctueerde de verhouding tussen 
beide niveaus wel door de tijd heen.31 Overigens liep ook het goederenprijspeil in 
de verschillende regio’s uiteen, en moet daarom tevens naar de ontwikkeling van 
de reële lonen worden gekeken. Deze zullen dan ook aan bod komen in paragraaf 
8.3, maar allereerst belicht ik in deze paragraaf de nominale spinlonen.

Stuklonen van spinners en spinsters
In de vroegmoderne tijd waren stuklonen binnen de meeste beroepen in loon-
dienst gebruikelijk. Hiernaar ging de voorkeur uit  van zowel ondernemers als 
arbeiders. Werkgevers hoefden immers niet te controleren of hun arbeiders wel 
hard genoeg werkten, en een stukloon zou hen bovendien aanzetten tot hard wer-
ken, want hoe sneller zij werkten, des  te eerder zij betaald kregen. Anderzijds 
ontvingen ook de arbeiders zelf meestal liever stukloon, omdat zij dan hun eigen 
tijd konden indelen.32

In de literatuur over de Nederlandse textielnijverheid zijn slechts weinig gege-
vens over spinlonen te vinden. Dit komt in de eerste plaats doordat  lonen voor 
spinners weinig  in de bronnen voorkomen.  In de  tweede plaats zijn er weinig 
pogingen geweest om de data die er zijn, op systematische wijze met elkaar te 
vergelijken.  Bij  het  samenstellen  van  loonreeksen  richtten  historici  zich  zoals 
gezegd tot nu toe meestal op beroepen van mannen, en dan vaak op arbeiders 
in de bouwnijverheid.33 Gedeeltelijk voortkomend uit onvrede met deze eenzij-
dige benadering, heeft  Jan Luiten van Zanden recent een reeks vroegmoderne 
lonen van laaggeschoolde arbeiders in de textiel gereconstrueerd. Zijn conclusie 
is dat de nominale lonen van textielarbeiders van circa 1500 tot 1800, ondanks 
enige  mate  van  diversiteit,  in  grote  lijnen  een  zelfde  ontwikkeling  vertoonden 
als die van de bouwvakarbeiders.34 Van Zandens reeks bevat echter slechts drie 
vermeldingen van spinlonen  in de zeventiende eeuw, waarbij het ook nog niet 

30  Van Zanden, ‘The revolt’, 622. 

31  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 706.

32  Duplessis, Transitions to capitalism, 267.

33  Zie  bijvoorbeeld  Noordegraaf,  Daglonen in Alkmaar;  De  Vries  en  Van  der  Woude, 

Nederland 1500-1815, 705.

34  Van Zanden, ‘The revolt’, 623-625.
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geheel duidelijk is om welke soort spinnerij (ketting of inslag, in welke nering) 
het gaat.35 Dat dit wel degelijk verschil uitmaakt, zal in het navolgende blijken.

Bijlage 2 geeft een chronologisch geordende reeks van stuklonen voor spin-
ners, die zijn verzameld vanuit verschillende primaire en secundaire bronnen. 
Een aantal zaken valt op wanneer we deze gegevens nader bekijken. Ten eerste 
maakte het nogal wat uit welke grondstof men spon. Helaas zijn er zeer weinig 
gegevens over stuklonen in de vlasspinnerij, maar zeker  is wel dat wolspinnen 
meer opleverde.36 Ten tweede blijkt uit de tabel dat de lonen, ook binnen de wol-
spinnerij, nogal varieerden per soort nering. De meeste Leidse gegevens hebben 
wij  uit  de  lakennijverheid,  maar  de  enkele  spinlonen  uit  andere  neringen  wij-
zen erop dat de stuklonen hiervan afweken. In de baai- en warpnering bijvoor-
beeld, golden aanzienlijk lagere stuklonen dan in de ras/saai- of lakennering. Dit 
hield enerzijds verband met het  feit dat  stoffen  in de eerstgenoemde neringen 
van een grover (dus sneller gesponnen) garen werden gemaakt. Anderzijds had 
het ook met de hogere kwaliteit en opbrengst van het eindproduct  te maken.37 
Zo verdiende het spinnen van kamwollen garens, die bijvoorbeeld in de baai- en 
warpnering werden gebruikt voor de ketting, naar verhouding slechter dan het 
spinnen van kaardwollen garens, die vanaf 1630 in lakens werden verwerkt.38

Hoeveel een spinner kon verdienen, hing dus af van de kwaliteit en fijnheid 
van het garen. Fijn garen bracht meer op per streng of pond dan grover garen, 
maar hierbij moet wel bedacht worden dat het ook langer duurde om dit te spin-
nen,  en  de  lonen  waren  hierop  afgestemd.39  Dit  verklaart  deels  de  verschillen 
in  stuklonen  tussen het ketting-  en  inslaggaren. Kettinggaren was  steviger  en 
bevatte dus veel meer draaiingen dan inslaggaren, waardoor een spinner langer 
bezig was om hetzelfde aantal strengen te verkrijgen, laat staan hetzelfde gewicht 
aan gesponnen garen. Zo gingen in de lakennijverheid ongeveer zeven strengen 
kettinggaren  in een pond,  terwijl circa vijf  strengen  inslaggaren ook een pond 
wogen. Omdat de arbeidsintensiteit exponentieel toenam met de fijnheid van het 

35  Bovendien gaat het om  ‘verdachte’ gegevens waarvan Posthumus  (en Van Zanden 

in navolging van hem) beweert dat de opgegeven spinlonen aan de hoge kant geweest 

kunnen zijn, omdat deze genoemd werden door textielondernemers die klaagden over de 

relatief hoge spinlonen in Holland. Posthumus, De geschiedenis, 214; Van Zanden, ‘The 

revolt’, 623.

36  Zie bijvoorbeeld Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 167; Boot, ‘Silezische en andere 

linnengarens’ (deel 2), 49; Prak, ’Arme und reiche Handwerker’, 258.

37  Posthumus, De geschiedenis, 255; De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 81. 

38  Posthumus, Bronnen (deel 5), 343; De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 85.

39  Van Gorp, Tilburg, 36.
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garen,40  lagen de stuklonen voor een pond kettinggaren ongeveer viermaal zo 
hoog als voor een pond inslaggaren.41

Stuklonen voor spinnen zijn onderling dus niet zonder meer vergelijkbaar. De 
variatie naar grondstof, nering, of het soort garen was groot. De meest consistente 
reeks  loongegevens over  een  langere periode hebben we voor het  spinnen van 
kaardwollen kettinggarens in de Leidse lakennijverheid. Wanneer we naar de ont-
wikkeling van de stuklonen voor volwassenen kijken in het spinnen van dit soort 
kettinggaren, zien we de volgende ontwikkeling (zie figuur 8.1).

Figuur 8.1 Stuklonen kettingspinners in de Leidse lakennijverheid, afgezet tegen geïndiceerde ont-

wikkeling van de (ongeschoolde) bouwvakweeklonen (1600=100)

De  trendlijn  die  door  de  afzonderlijke  gegevens  is  aangebracht,  komt  globaal 
gezien overeen met de ontwikkelingen in de nominale lonen van ongeschoolde 
arbeiders in de Republiek: sterke stijging tussen 1600 en 1650, vervolgens lichte 
daling en daarna stagnatie tot circa 1770.42 Wel verliep de ontwikkeling van de 
stuklonen in het spinnen grilliger en ongunstiger dan die in de bouwnijverheid. 
Dit duidt op een grotere conjunctuurgevoeligheid voor  lonen  in de  textiel- dan 
in de bouwnijverheid, die zeer aannemelijk is, omdat de textiel een exportnijver-
heid was.43 Daarbij moet bedacht worden dat het aantal gegevens over spinlonen 

40  Boot, ‘Silezische en andere linnengarens’ (deel 2).

41  Per pond inslaggaren betaalde men in Leiden in 1679 vijf stuivers. Per streng ket-

tinggaren betaalde men toen gemiddeld drie stuivers (x zeven strengen = 21 stuivers per 

pond), dus ongeveer viermaal zoveel.

42  Zie bijvoorbeeld De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 705.

43  Van Zanden, Arbeid, 145-149; De Vries en van der Woude, Nederland 1500-1815, 740. 
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veel kleiner is dan bij de samengestelde reeksen van bouwvaklonen, en daardoor 
gevoeliger voor standaardafwijkingen.

Al in 1663, op het hoogtepunt van de bloeiperiode van de Leidse textielnijver-
heid wanneer we althans kijken naar de productiecijfers, klaagden de textielon-
dernemers over de  achteruitgang  in de  verschillende neringen  sinds  1650. Zij 
weten dit ten dele aan de rust die was teruggekeerd in de internationale verhou-
dingen. In Frankrijk en Engeland maar ook in de Zuidelijke Nederlanden leidde 
de stabiele situatie ertoe dat ‘onse draperiën aldair werden naergeboots’, aldus de 
Leidse drapiers. Deze buitenlandse  stoffen werden vervolgens  in de Republiek 
‘tot soo civilen prijs verkoft, dat onmogelijck is daertegens te konnen merckten’.44 
Als gevolg hiervan waren de prijzen van verschillende Leidse stoffen met onge-
veer een derde deel afgenomen in de korte periode tussen 1648 en 1663. Dit had 
ook zijn weerslag op de lonen voor textielarbeiders, die ‘nootwendich (…) tsedert 
15 jaeren herwaerts een volle derde part sijn vermindert’. Deze daling had plaats-
gevonden in de meeste neringen, en de textielondernemers wezen erop dat met 
name in de baai- en de warpnering de spinlonen met een derde waren afgeno-
men.45 In de Leidse lakennering, die in ieder geval tot 1670 goed kon concurre-
ren op de wereldmarkt, waren de gevolgen nog niet zo drastisch.46 Dit verklaart 
waarom in de bovenstaande grafiek de daling van de nominale lonen in de laken-
spinnerij in de periode 1645-1670 ‘slechts’ ongeveer tien procent bedroeg.

Naast de variatie in lonen per soort garen en nering, bestonden er ook belang-
rijke regionale verschillen. Het meest voor de hand liggend voor dit onderzoek 
is een vergelijking van nominale lonen tussen Tilburg en Leiden. Helaas zijn er 
slechts zeer weinig loongegevens voor het spinnen in Tilburg. Zelfs de goed gedo-
cumenteerde  studie  naar  de  Brabantse  textielnijverheid  van  Gerard  van  Gurp 
geeft slechts één schatting over het spinloon in Tilburg in de zeventiende eeuw: 
drie gulden per laken van dertig el.47 De rechtbankarchieven geven sporadisch 
nog enkele aanvullende gegevens over Tilburgse spinlonen. Als we aannemen dat 
de  loonverhouding tussen inslag- en kettinggarens per pond in de  lakennijver-
heid aan het begin van de zeventiende eeuw net zoals later in die eeuw ongeveer 
1:4 was, kunnen we constateren dat het loon voor het spinnen van inslaggaren in 
Tilburg rond 1620 ongeveer 58 procent bedroeg van dat in Leiden.48 Rond 1680 

44  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 30, par. 14.

45  Ibidem, par. 29, 30, 31 en 33.

46  De Vries, ‘De Leidse textielnijverheid’, 85.

47  Van Gurp, Brabantse stoffen, 150.

48  Een vergelijking tussen gegevens uit Tilburg in 1617 en 1622: 1,8 stuivers per pond 

inslaggaren, tegen 3,1 stuivers per pond inslaggaren in Leiden = circa 58% van het Leidse 

loon.  rhct,  Schepenbank  Tilburg  en  Goirle,  inv.  nrs.  1907  en  2019;  Posthumus,  De 

geschiedenis, 214.
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was dit bijna 48 procent voor kettinggaren, dat in Leiden gemiddeld voor 21 stui-
vers per pond, en in Tilburg voor 10 stuivers per pond werd gesponnen.49 In de 
loop van de achttiende eeuw convergeerden de stuklonen voor kettinggaren ove-
rigens sterk: rond 1800 bedroegen deze in Leiden 3,25 en in Tilburg 2,75 stuivers 
per streng (85 procent). De beloning voor het spinnen van inslaggaren bleef ech-
ter achter in Tilburg: in Leiden kregen spinners hiervoor namelijk 8 stuivers per 
pond, en in Tilburg slechts 4,75 (59 procent).50

Ten slotte is het zinvol om mannen- en vrouwenlonen naast elkaar te leggen. 
Waar we vergelijkbare gegevens hebben, blijkt opmerkelijk genoeg dat  er geen 
noemenswaardige  verschillen  bestonden  tussen  de  stuklonen  van  mannen  en 
vrouwen (zie Bijlage 2). Dit wordt nog duidelijker wanneer we een reeks loonge-
gevens uit de jaren 1678 en 1679 bekijken uit het koopmansboek van een onbe-
kende lakendrapier. Deze drapier hield de uitgaven aan arbeidskosten over deze 
twee jaren bijna wekelijks bij, waarbij hij51 niet alleen aantekende hoeveel arbeids-
loon zijn spinners en spinsters kregen, maar ook de hoeveelheden garen die zij 
leverden. Op deze manier waren hun stuklonen eenvoudig te berekenen (zie tabel 
8.1).52

Gemiddeld betaalde de lakendrapier dezelfde stuklonen aan mannen en vrou-
wen: ongeveer drie stuivers per streng kettinggaren (circa 21 stuivers per pond) 
en vijf stuivers per pond inslaggaren. Opvallend is wel, dat bij deze drapier vrou-
wen  nauwelijks  inslaggaren  sponnen:  in  het  gehele  register  staat  slechts  één 
vermelding  van  een  vrouwelijke  inslagspinster.  Deze  Margryet  Christoffel  ver-
diende evenveel als de mannelijke spinners van inslaggaren, namelijk vijf stui-
vers per pond.53 Posthumus concludeert op basis hiervan dat mannen in Leiden 
het  inslagspinnen  in de  lakennijverheid monopoliseerden,  en dat  ‘het  spinnen 
van kettinggaren bij voorkeur aan vrouwelijke arbeiders werd opgedragen’.54 De 
vele loongegevens over mannelijke kettingspinners spreken in ieder geval deze 
laatste stelling tegen. Mannen sponnen wel degelijk kettinggaren, en bleken hier-
voor gemiddeld ook niet meer stukloon te ontvangen dan vrouwen. Wel is het zo 
dat we mannelijke spinners bijna alleen maar in de lakennijverheid vinden, waar 
de stuklonen voor spinnen het hoogst waren.

49  Vergelijk  rhct,  Schepenbank,  inv.  nr.  4624  en  Posthumus,  Bronnen  (deel  3),  no. 

496.

50  neha, Bijz. Coll., inv. nr. 064-3.

51  Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat het om een vrouwelijke drapier ging, maar 

groot is deze kans niet, zie ook hoofdstuk 4.

52  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 496.

53  Ibidem, 1678 [vóór 12 november].

54  Posthumus, De geschiedenis, 626.
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Tabel 8.1 Stuklonen mannen en vrouwen in de Leidse lakennijverheid, 1678-1679

stuivers per streng per pond

kettinggaren, mannen

1678 2,75 19,25 3x dit loon vermeld

1678 3,25 22,75 4x dit loon vermeld

1679 2,75 19,25 12x dit loon vermeld

1679 3 21 6x dit loon vermeld

1679 3,25 22,75 15x dit loon vermeld

1679 4,4 30,8

gem. stukloon mannen per streng: 3,1 st.; per pond: 21,4 st. 41 vermeldingen

kettinggaren, vrouwen

1678 2,75 19,25 7x dit loon vermeld

1678 3,25 22,75

1679 2,75 19,25 16x dit loon vermeld

1679 3 21 7x dit loon vermeld

1679 3,25 22,75 9x dit loon vermeld

1679 3,5 24,5

1679 4,5 31,5

gem. stukloon vrouwen per streng: 3,0 st.; per pond: 20,8 st. 42 vermeldingen

inslaggaren, mannen

1679 5 50x dit loon vermeld

1679 5,25

1679 5,5 2x dit loon vermeld

gem. stukloon mannen per pond: 5 st. 53 vermeldingen

inslaggaren, vrouwen

1678 5 1 vermelding

Bron: Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 496

Naast de arbeidslonen voor volwassenen zijn er ook enkele gegevens over stuklo-
nen van kinderen in de Leidse lakennijverheid, hoewel jongens en meisjes vaker 
weeklonen ontvingen of betaling in natura. Dit hield in dat zij kost en inwoning 
kregen van hun baas, en vaak ook een nieuw pak kleren per jaar. Slechts ongeveer 
vijf procent van alle spinnende kinderen uit de leerjongensboeken ontving een 
stukloon. In de meeste gevallen ontvingen zij ‘vol loon’, dit wil zeggen het loon 
dat een volwassene ook zou krijgen, maar met aftrek van een percentage leergeld 
per gesponnen streng of pond garen, of een bedrag aan leergeld ineens. Helaas 
staat niet  in de boeken vermeld hoeveel dit volwassen loon bedroeg, en slechts 
een enkele keer vinden wij er een gereduceerd ‘kinderstukloon’ (zie tabel 8.2).
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Tabel 8.2 Stuklonen kinderen Leiden (gekaarde wol voor laken)

sekse aantal stuivers eenheid soort garen

1638 jongen 1,8 streng kettinggaren

1639 jongen 2 streng kettinggaren

1640 meisje 2 streng kettinggaren

1640 meisje 1,75 streng kettinggaren

1641 jongen 4 pond inslaggaren

1641 meisje 3,75 pond inslaggaren

1651 meisje 1,5 streng kettinggaren

1656 jongen 2 streng kettinggaren

Bron: ral, Hallen, inv. nrs. 127a en 127j

Wanneer we deze sporadische gegevens vergelijken met volwassen stuklonen uit 
dezelfde periode, valt een aantal dingen op. Per streng kettinggaren kregen kin-
deren die stukloon ontvingen tussen de 1,5 à 2 stuivers in de periode 1639-1656. 
Het  loon van een volwassene bedroeg hiervoor  in 1645 4,5 stuivers.55 Kinderen 
verdienden dus 33  tot 44 procent van het volwassen stukloon voor kettingspin-
nen.  Een  vergelijking  met  inslagspinnen  is  lastig,  omdat  er  voor  deze  periode 
helaas geen stuklonen van volwassenen bekend zijn.56 Wat betreft de verdeling 
naar sekse,  lijkt het erop dat de stuklonen ook  tussen  jongens en meisjes niet 
veel uiteenliepen, al zijn de gegevens niet talrijk genoeg om hier harde uitspra-
ken over te doen. Het is daarom beter om naar weeklonen van kinderen te kijken, 
waarover veel meer data beschikbaar zijn.

Gelijke stuklonen voor mannen en vrouwen (en jongens en meisjes) zeggen 
natuurlijk niet alles. Hoeveel spinners wekelijks aan inkomsten binnenbrachten 
was immers ook afhankelijk van hun productiviteit. Juist omdat stuklonen gang-
baar waren, hing de hoeveelheid die spinners per dag of per week konden verdie-
nen geheel af van de tijd die zij tot hun beschikking hadden en de vaardigheid en 
fysieke mogelijkheden die zij bezaten. Daarom ga ik nu in op de arbeidsproducti-
viteit in verhouding tot de ontvangen lonen.

Arbeidsproductiviteit in relatie tot het loon
Zoals gezegd waren stuklonen in de textielnijverheid gebruikelijk. Voor een groot 
deel hangt dit samen met de wijze waarop het werk georganiseerd was. Zolang de 
productie nog niet gecentraliseerd was, en iedere arbeider aan huis werkte, was het 
toezicht op de productiviteit klein. Door stuklonen te betalen, liep iedere arbeider 

55  Zie bijvoorbeeld ral, inv. nr. 218, 15-09-1645.

56  Als de verhouding met kettinggaren vergelijkbaar was, zouden de volwassen lonen 

rond 1640 tussen de negen en twaalf stuivers hebben gelegen per pond. Dit zou dus twee 

maal zo hoog zijn als rond 1680 (zie tabel 8.1).
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zelf het risico voor de hoeveelheid werk die hij of zij afleverde, uiteraard binnen 
bepaalde kwaliteitsnormen. Tijdloon kwam in de vroegmoderne tijd vooral voor 
in bedrijfstakken waarin niet-gezinsleden samen tegelijkertijd verschillende stap-
pen in het productieproces uitvoerden. Het samenwerken impliceerde vaak een 
bepaalde mate van controle op het werk, van de medearbeiders of van een opzich-
ter die daartoe was aangesteld. Bij sommige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
in de bouwnijverheid of de mijnbouw, was het bovendien moeilijk te bepalen in 
hoeverre ieder individu verantwoordelijk was voor het eindproduct, en dit was een 
andere reden om tijdloon uit te keren.57 Meestal waren dit niet de bedrijfstakken 
waarin veel vrouwen werkten. Het werk van vrouwen zou in de vroegmoderne 
tijd, nog meer dan dat van mannen, taakgeoriënteerd zijn geweest, omdat zij het 
moesten combineren met het huishouden en de zorg voor de kinderen. Daarom 
ontvingen zij vermoedelijk nog vaker stukloon dan tijdloon.58

Kinderen  in de  textiel werkten echter  vaker  voor  tijdloon. De wezen uit het 
Leidse Heilige Geest Weeshuis werden aan het begin van de zeventiende eeuw 
bijna zonder uitzondering uitbesteed voor een weekloon. Ook veel  leerjongens 
en  -meisjes  uit  de  boeken  van  de  lakennijverheid  ontvingen  een  weekloon.  In 
de periode 1639-1641 ging het om bijna tien procent van alle spinnende leerkin-
deren, terwijl dit percentage in de periode 1650-1656 zelfs was toegenomen tot 
meer dan 25. Het uitbetalen van een weekloon aan (leer)kinderen gebeurde om 
verschillende redenen. Ten eerste werkten de kinderen onder direct toezicht van 
hun baas. Deze controle was bedoeld om te voorkomen dat zij er met de pet naar 
zouden gooien. Een tweede reden was dat als kinderen begonnen bij een baas, 
hun productiviteit meestal nihil was,  tenzij zij elders al hadden  leren spinnen. 
Voor de kinderen en hun ouders (of het weeshuis) was het dus in eerste instan-
tie voordelig om een vast weekloon af te spreken, zodat zij meteen enige inkom-
sten konden binnenbrengen. De  spinbaas kreeg daarentegen  een  contract met 
een kind voor minimaal een jaar (en meestal twee, zoals wij in het vorige hoofd-
stuk zagen), waarin de kosten voor hem of haar nauwelijks opliepen. Dus ook al 
verbeterde de productiviteit van het spinnende kind aanzienlijk, hij of zij kreeg 
gedurende het hele jaar hetzelfde loon. Uiteraard kon de spinbaas het garen met 
enige winst verkopen, mits de kwaliteit ervan goed genoeg was. Hij of zij had er 
dus baat bij het kind zo goed mogelijk te onderwijzen. Als er een tweede contract-
jaar was, sprak men meestal af dat het weekloon iets omhoog zou gaan, maar dat 
woog zelden op tegen de productiviteitsverhoging die had plaatsgevonden gedu-
rende het voorgaande jaar.59

57  DuPlessis, Transitions to capitalism, 268.

58  Simonton, A history of European women’s work, 71

59  ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3845, 3847 en 3848; ral, Hallen, inv. nrs. 127a, 127b en 

127j.
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Tabel 8.3 geeft de gemiddelde weeklonen die zowel de wezen uit de bestedings-
boeken als de leerkinderen in de Leidse lakennering ontvingen, uitgesplitst naar 
jongens en meisjes. Net als bij de stuklonen valt op dat de hoogte van de week-
lonen niet zo heel veel verschilde naar sekse, al is het verschil iets groter bij de 
wezen dan bij de niet-wezen. Deze afwijking kan echter ook liggen aan het kleine 
aantal  spinnende  jongens  onder  de  wezen.  Bij  de  kinderen  weerspiegelden  de 
weeklonen dus hoogstwaarschijnlijk niet de daadwerkelijke productiviteit die zij 
behaalden. Op zijn best zal het weekloon een afspiegeling zijn geweest van de 
verwachte gemiddelde productiviteit van een kind over een of twee jaar.

Tabel 8.3 Gemiddelde weeklonen van spinnende kinderen, bestedingsboeken (1607-1623) en leerjon-

gensboeken (1639-1641 en 1650-1656)

 jongens meisjes 

 aantal
gem. aantal st.  

per week aantal
gem. aantal st.  

per week

bestedingsboeken (wezen)

1607-1610 10 13,9 25 13,5

1611-1615 8 9,5 47 9,3

1616-1620 11 9,4 89 8,9

1621-1623 0 - 23 8,7

leerjongensboeken (wezen)

1639-1641 15 20,9 16 20,8

1650-1656 85 15,4 97 15,3

Bron: ral, hg Weeshuis, inv. nrs. 3845, 3847 en 3848; ral, Hallen, inv. nrs. 127a, 127b en 127j

Wanneer wij naar de productiviteit van volwassen spinners in de Leidse textielnij-
verheid kijken, blijkt wederom dat er nogal wat verschillen waren tussen de afzon-
derlijke neringen. Een goede spinster in de saainijverheid, ‘naerstich spinnende 
ende anders niet doende’, kon volgens textielondernemers in 1663 2½ pond garen 
per werkweek (zes dagen) spinnen. Het stukloon per pond in de saainijverheid 
lag in dit jaar op ongeveer 10 stuivers; wekelijks kon zij dus maximaal 25 stuivers 
verdienen. In de baainering daarentegen kon een spinster 11 pond per week spin-
nen, wat de maximale weekinkomsten op 33 stuivers bracht.60 In de lakennijver-
heid viel wekelijks gemiddeld meer te verdienen (zie tabel 8.4).

De tabel geeft de gemiddelde weekproductie weer van enkele ketting- en inslag-
spinners  die  regelmatig  in  het  koopmansboek  van  de  onbekende  lakendrapier 
voorkomen. Bijna wekelijks brachten zij de gesponnen wol naar hun opdrachtge-
ver, in ruil waarvoor zij loon kregen. Er waren grote verschillen tussen de spin-

60  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 30.
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ners, maar het was niet gezegd dat de gemiddelde weekproductie van vrouwen 
lager lag dan die van mannen. Margriet Vincent stond weliswaar onderaan bij de 
kettingspinners, met gemiddeld 12,4 strengen per week, maar Marij Gillis was 
van de vijf spinners de op één na meest producerende met gemiddeld ruim 25 
strengen. Bij de inslagspinners konden enkel mannen gevolgd worden door de 
tijd, maar ook bij hen varieerde de weekopbrengst (en dus de wekelijkse inkom-
sten) nogal. Zelfs per persoon kon de productie per week sterk verschillen. Zo 
was Margriet Vincents weekproductie op 24 december 1678 acht strengen, ter-
wijl  zij  op  21  januari  1679  ruim  het  dubbele  meebracht:  zeventien  strengen.61 
Wellicht spon zij soms ook voor een andere baas, waardoor zij niet altijd evenveel 
werk bij deze drapier kon aannemen. Aan de andere kant was het natuurlijk zeer 
goed mogelijk dat spinners of spinsters andere leden van het huishouden, zoals 
hun man of vrouw, hun kinderen, of een inwonende moeder lieten (mee)spinnen. 
Hierop kom ik in de volgende paragraaf nog terug.

Tabel 8.4 Gemiddelde productiviteit lakenspinners per week, en hieraan gerelateerde weekinkom-

sten, Leiden 1678-1679

naam sekse soort garen productie gem. weekinkomsten

Margriet Vincent vrouw ketting 12,4 streng 37,2 stuivers

Jan Visbeeck man ketting 22,0 streng 66 stuivers

Marij Gillis vrouw ketting 25,1 streng 75,3 stuivers

Goslick man ketting 21,5 streng 64,5 stuivers

Frans Willem man ketting 34,0 streng 102 stuivers

Thomas Rense man inslag 14,9 pond 74,5 stuivers

Jacob de Nijs man inslag 11,4 pond 57 stuivers

Jan Pieterse man inslag 6,4 pond 32 stuivers

Adriaen van der Poel man inslag 15,4 pond 77 stuivers

Bron: Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 496

Ondanks  de  voor  spinnen  hoge  weekbedragen  die  in  de  lakennijverheid  haal-
baar waren, waren de spinlonen in verhouding tot de verdiensten van andere tex-
tielarbeiders, bijvoorbeeld wevers, of arbeiders buiten de textiel structureel laag. 
Een ongeschoolde Hollandse arbeider in de bouw verdiende rond 1680 ongeveer 
105 stuivers in de week.62 Weliswaar kwam een enkele spinner of spinster in de 
Leidse lakennijverheid in de buurt van dit bedrag, maar meestal verdienden zij 
veel minder per week. Ook binnen de  textiel waren de verschillen groot, zoals 
blijkt uit de kostenopbouw van de productie per laken (zie tabel 8.5).

61  Ibidem, no. 496, 24-12-1678 en 21-01-1679.

62  Gemiddeld dagloon van opperlieden in de bouw: 17,5 stuivers. Noordegraaf, Daglonen 

in Alkmaar, 47. 
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Tabel 8.5 Spinkosten als percentage van de kostenopbouw van een laken, Leiden, 1663 en ca. 1800

kostenopbouw van een heel Leids laken,  
1663

arbeidskosten van een half wit Leids laken, 
ca. 1800

omschrijving
bedrag 

(gld-st.-penn.)

% van 
arbeids-
kosten

% van 
totale 
kosten omschrijving

bedrag 
(gld-st.-penn.)

% van 
arbeids-
kosten

1 wolwasser f. 1-16-0 1,1% 0,5% wolwassen f. 1-10-0 1,5%

1 vlaker f. 4-0-0 2,5% 1,1% vlaken f. 1-1-0 1,0%

2 wolpluizers f. 5-0-0 3,2% 1,3% pluizen f. 3-4-0 3,1%

1 schrobbelaer f. 8-0-0 5,1% 2,2% schrobbelen f. 11-5-12 11,1%

2 kettingspinners 
met 1 kaarder f. 30-0-0 19,2% 8,1% kettingspinnen f. 21-12-4 21,2%

2 inslagspinners met 
1 kaarder f. 32-0-0 20,5% 8,6% inslagspinnen f. 20-12-0 20,2%

2 wevers f. 46-0-0 29,5% 12,4% weven f. 30-0-0 29,4%

1 nopster f. 4-0-0 2,5% 1,1% noppen f. 2-10-0 2,5%

1 babijner en spoeler f. 6-10-0 4,2% 1,8%
babijnen en 
spoelen f. 3-12-0 3,5%

1 kettingpapper f. 1-10-0 1,0% 0,4% kettingpappen f. 1-4-0 1,2%

1 voller f. 8-0-0 5,1% 2,2%

overig f. 8-10-0 5,5% 2,3% overig f. 5-7-0 5,3%

totaal  
arbeidskosten f. 156-6-0 42,1%

totaal  
arbeidskosten f. 101-18-0 

 
 
 
 
 
 

120 pond wol f. 210-0-0 56,6%

olie f. 6-0-0 1,6%

totale kosten f. 371-6-0

Bron: Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 434 Bron: neha, Bijzondere Collecties, inv. nr. 
064-3

Uit verschillende bronnen blijkt dat de totale arbeidskosten voor spinnen gemid-
deld het hoogst waren. In de zeventiende eeuw bedroeg het spinloon gemiddeld 
40 procent van alle arbeidskosten, en ongeveer 17 procent van de totale productie-
kosten. Rond 1800 waren deze verhoudingen nog precies gelijk.63 Dit betekende 
echter niet dat de individuele spinner beter af was; integendeel. Voor het weven 
van twee halve  lakens bijvoorbeeld  (gemiddelde productietijd circa drie weken) 
moesten  twee wevers samen 46 guldens verdelen, dus ruim zeven gulden per 
arbeider per week. Het loon van de lakenspinners voor hetzelfde laken bedroeg 

63  Dit gold niet alleen voor de productie van laken, maar ook voor andere stoffen zoals 

baaien en dekens. Vergelijk Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 434; Ibidem, no. 467; neha, 

Bijz. Coll., inv. nr. 064-3.
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weliswaar 62 gulden, maar zij moesten dit onder vier spinners en twee kaarders 
verdelen, en dan gaat het hier nog om de best betaalde spinners.64

De Zwolse armenzorgregisters vormen een goede andere bron voor wekelijkse 
verdiensten die spinners aan de onderkant van de samenleving konden binnen-
brengen.65 De wekelijkse spininkomsten waren afhankelijk van sekse en van de 
fase in de levenscyclus waarin spinners zich bevonden (zie tabel 8.6).

Tabel 8.6 Gemiddelde weekinkomsten uit spinnen (in stuivers) in Zwolse armenzorg per gezinstype, 

1683-1690

gezinstype aantal gem. weekinkomsten uit spinnen

vrouw alleen (weduwe of vrijgezel) 82 5,0

echtpaar alleen, vrouw spint 13 6,7

echtpaar alleen, beiden spinnen 2 21 (samen)

echtpaar met kinderen, vrouw spint 40 6,4

echtpaar met kinderen, beiden spinnen 6 21 (samen)

onbestorven weduwe zonder werkende kinderen 10 7,0

onbestorven weduwe met werkende kinderen 17 6,9

weduwe zonder werkende kinderen 17 6,3

weduwe met werkende kinderen 62 6,6

totaal 244 6,4

Bron: Database armenzorg Zwolle

Echtgenoten die beiden sponnen, verdienden gemiddeld verreweg het meest met 
spinnen (21 stuivers), ongeacht of zij wel of geen kinderen hadden. Waarschijn-
lijk had dit  te maken met het feit dat het  in een aantal gevallen om wolspinnen 
ging. Van drie echtparen die samen sponnen werd ook expliciet gezegd dat hun 
gezamenlijke verdiensten (eenmaal vijftig en tweemaal dertig stuivers) uit wol-
spinnen  voortkwamen.  Deze  voor  armenzorgontvangers  relatief  hoge  inkom-
sten uit spinarbeid, krikten de gemiddelden voor spinnende echtparen behoorlijk 
op.66 Al eerder constateerde ik dat mannen vaker wol sponnen dan vrouwen, en 
waarschijnlijk konden de echtgenotes van deze mannen in tegenstelling tot veel 
andere vrouwen hiervan meeprofiteren als wolspinsters. De meeste andere vrou-
wen in de Zwolse armenzorg sponnen immers vlas. Daarbij zou het kunnen dat 
vrouwen een lagere productiviteit hadden omdat zij naast hun loonarbeid ook nog 

64  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 434. 

65  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost,  194 meent dat de opgaven van bedeelden over 

hun verdiensten redelijk tot zeer betrouwbaar zijn vanwege de strenge controle die er was, 

zowel van de armbestuurders zelf als door de sociale controle van buurtgenoten.

66  De andere vijf stellen verdienden samen aanzienlijk minder: 17, 12, 10,5, 10 en 9,5 

stuivers per week. 
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voor het huishouden en kinderen moesten zorgen. Maar uit de tabel blijkt juist 
dat het voor haar eigen looninkomsten niet of nauwelijks uitmaakte of een vrouw 
kinderen had die te jong waren om te werken, of kinderen die wel mee hielpen 
verdienen.

Wanneer  zij  geen  kinderen  hadden,  waren  de  vrouwen  in  de  armenzorgre-
gistratie meestal oud en  te gebrekkig om de kost geheel  te verdienen. Daarom 
waren de gemiddelde weekinkomsten van alleenstaande vrouwen het laagst (vijf 
stuivers). Ondanks ouderdom en gebreken konden ook veel  van deze  vrouwen 
nog iets verdienen. Gebbigjen Herms bijvoorbeeld, was een Zwolse weduwe van 
ruim zeventig jaar, die volgens de armenzorgregistratie ‘haer gesicht niet volko-
men [had]’. Ondanks haar slechte ogen kon Gebbigjen in 1686 toch nog zeven à 
acht stuivers per week verdienen met spinnen, en werkte zij wanneer dit kon ook 
nog eens op het land, om te wieden of aren te verzamelen. Als aanvulling op haar 
inkomen uit arbeid kreeg zij van de armenzorg zes stuivers per week en zij ont-
ving verder iedere drie maanden een gulden van de Gereformeerde kerk.67

Helaas zeggen de wekelijkse verdiensten van spinners uit de armenzorg wei-
nig over hun productiviteit, omdat we niets weten over de hoogte van de stuklo-
nen, die in de meeste gevallen ook in Zwolle gebruikelijk waren.68 Wel kunnen 
we aannemen dat deze personen geen maximale arbeidsproductiviteit behaalden. 
Juist van degenen die armenzorg ontvingen, werd immers geaccepteerd dat zij 
om welke reden dan ook (ziekte, ouderdom, zorg voor kleine kinderen) niet pro-
ductief genoeg konden zijn om de kost volledig zelf te verdienen.

Een zelfstandig bestaan op basis van spininkomsten was al met al haalbaar, 
maar voor veel spinners in de vroegmoderne samenleving niet vanzelfsprekend. 
De spinlonen waren  immers naar verhouding zeer  laag, zowel vergeleken met 
beroepen binnen als buiten de textiel. Vanuit de werkgever geredeneerd moesten 
de spinlonen ook wel laag zijn, omdat de loonkosten voor handspinnen gemid-
deld ongeveer veertig procent uitmaakten van de totale arbeidskosten. Vanuit de 
arbeiders gezien lag dit uiteraard anders. In hoeverre spinners en spinsters van 
deze lage lonen konden bestaan, zullen we nu bekijken.

8.3 De koopkracht van spinsters en hun gezinnen

Het is gebruikelijk de koopkracht te berekenen aan de hand van de reële lonen. In 
grote lijnen begonnen deze in de Republiek vanaf 1570 te stijgen. Dit kwam niet 
zozeer door een daling van de goederenprijzen, maar door de sterke nominale 
loonontwikkeling in de Republiek. Na 1620, toen de nominale lonen gedurende 

67  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 311, 49v.

68  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 196.
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ongeveer vijftien jaar stabiel bleven, daalden de reële lonen scherp als gevolg van 
de prijsinflatie, om vervolgens tot 1650 fluctuerend, en tussen 1650 en 1680 weer 
zeer sterk toe te nemen. Deze laatste ontwikkeling had niet zozeer te maken met 
stijgende nominale lonen, maar met dalende prijzen. Tussen 1680 en 1730 fluc-
tueerde de koopkracht van het reële loon onder invloed van schommelende goede-
renprijzen zeer sterk, maar bleef het over het algemeen hoog, om vanaf 1730 een 
sterk dalende trend te vertonen tot na 1800.69 In een recent artikel betoogt Jan 
Luiten van Zanden overigens dat de ontwikkeling van de reële lonen veel geleide-
lijker verliep dan De Vries en Van der Woude veronderstellen.70

Overigens kunnen we niet spreken van één identieke reële loonontwikkeling 
in verschillende gebieden binnen de Republiek. Zo heeft Van Zanden op basis 
van een vergelijking tussen Kampen en Alkmaar geconstateerd dat de arbeiders 
in het oosten van het land, ondanks de lagere nominale lonen, doorgaans beter 
af waren dan die in het westen. Aan het begin van de zeventiende eeuw waren de 
reële lonen in het oosten iets hoger en dit verschil nam alleen maar toe in de loop 
van de eeuw. Tussen 1650 en 1750 lagen de reële lonen in het oosten gemiddeld 
twintig procent hoger dan die in het westen. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw daalden de reële lonen in het oosten echter veel sneller dan in het westen, 
en rond 1790 keerden de verhoudingen om. Dit lag vooral aan de hogere prijzen 
van allerlei soorten goederen in het westen van ons land. Niet alleen roggebrood, 
maar ook aardappels, vlees en boter waren onevenredig duurder in de provincie 
Holland, om maar niet te spreken van de hoge huren.71 Ook in het zuiden van de 
Republiek lagen zowel de nominale lonen als de goederenprijzen en andere lasten 
(bijvoorbeeld belastingen) aanzienlijk lager dan in Holland. Het valt dus te veron-
derstellen dat arbeiders ook hier niet noodzakelijkerwijs slechter af waren dan in 
het westen van het land.72

Ongeschoolde arbeid en de reële loonontwikkeling
Wat betekende deze algemene reële loonontwikkeling nu in de praktijk voor de 
levensstandaard van de  (ongeschoolde) arbeiders,  en met name voor spinners? 
Volgens De Vries en Van der Woude had een gemiddeld huishouden in Holland 

69  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 721-723.

70  Van Zanden, ‘The revolt’, m.n. 628. Van Zanden bekijkt dit in de context van de reële 

loonontwikkelingen op een veel langere termijn, waarin ook de veel revolutionairdere ont-

wikkelingen in de vijftiende en zestiende eeuw zijn meegenomen. In dat licht beschouwd 

zijn de fluctuaties in de zeventiende eeuw inderdaad minder spectaculair, maar aangezien 

dit de periode is die in dit proefschrift centraal staat, houd ik De Vries en Van der Woudes 

trendbeschrijving aan.

71  Van Zanden, Arbeid, 144-145.

72  Zie bijvoorbeeld Van Gurp, Brabantse stoffen, 218, 235.
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rond  1650  per  jaar  tenminste  tweehonderd  gulden  nodig  om  rond  te  komen. 
Beneden deze inkomensgrens was er volgens hen geen bestaansmogelijkheid.73 
De schaarse literatuur over arbeidersbudgetten in vroegmoderne tijd laat zien dat 
minstens 55, en wellicht zelfs 70 à 80 procent van het inkomen van de onderste 
groepen  in  de  samenleving  werd  gereserveerd  voor  voedsel.  De  huur  bedroeg 
gemiddeld 10 procent van het inkomen, en de rest zal zijn opgegaan aan verwar-
ming, kleding en overige uitgaven.74 (Rogge)brood en – vanaf de tweede helft van 
de  achttiende  eeuw  –  aardappelen  vormden  het  belangrijkste  bestanddeel  van 
de voeding van arbeiders. De levensstandaard van de armste lagen van de bevol-
king werd dus met name bepaald door de prijsontwikkelingen in deze belangrijk-
ste levensmiddelen.75 Hevige schommelingen op de korte termijn, met name in 
prijzen van levensmiddelen en andere primaire goederen, konden enorme gevol-
gen hebben voor grote groepen minvermogenden in de samenleving, en daarom 
zeggen algemene loonontwikkelingen op lange termijn niet alles over de wijze 
waarop juist deze groepen probeerden te overleven.76

Daarnaast had de stijging van de reële lonen in de periode 1680-1740 lang niet 
voor alle arbeiders een positief effect. De prijzen daalden weliswaar, maar tege-
lijkertijd steeg door de economische malaise de werkloosheid sterk in deze peri-
ode. Juist grote groepen losse en ongeschoolde arbeiders ondervonden nadelige 
gevolgen van de afgenomen werkgelegenheid. Op de arbeidsmarkt voor los werk 
waren de lonen niet per definitie lager, maar wel gevoeliger voor marktwerking. 
Over het algemeen daalde de beloning van laaggeschoold werk ten opzichte van 
hoger geschoolde, meestal in een beroepsorganisatie georganiseerde arbeid van 
een niveau van 70 procent rond 1680 naar slechts 61 procent na 1755. De Vries 
en Van der Woude noemen de hoge reële lonen daarom eerder een teken van eco-
nomische depressie in deze periode. Ongeschoolde arbeiders, die weinig arbeids-
bescherming  genoten  omdat  zij  meestal  ongeorganiseerd,  tijdelijk  of  los  werk 
verrichtten, waren hier dus in eerste instantie de dupe van.77

Een ander probleem is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de samenstelling 
van gezinsinkomens. Koopkrachtberekeningen op basis van reële lonen gaan niet 
alleen uit van constante werkgelegenheid, maar ook van één mannelijke kostwin-
ner. Incidenteel houden De Vries en Van der Woude wel rekening met inkom-
sten van overige gezinsleden, en stellen zij deze op een theoretische twintig pro-
cent van het gezinsinkomen.78 Om de minimale bestaansgrens van tweehonderd 

73  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 651.

74  Ibidem, 715; Pot, Arm Leiden, 75-76.

75  Pot, Arm Leiden, 80.

76  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 721.

77  Ibidem, 740-741.

78  Ibidem, 715.
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gulden per jaar te bereiken, zou in een gemiddeld gezin het daginkomen van de 
man in dat geval tien stuivers moeten bedragen en de gezamenlijke inkomsten 
van zijn vrouw en/of kinderen gemiddeld dagelijks 2½ stuivers (samen 75 stui-
vers per week bij een werkweek van zes dagen). Hoewel de gemiddelde nominale 
lonen  in de Republiek  relatief hoog waren, verdienden vele mannelijke  loonar-
beiders een dagloon dat rond deze grens lag. Ongeschoolde arbeiders in de bouw 
zaten hier net boven, met circa zestien stuivers als zomerdagloon, hetgeen voor 
een gemiddeld jaarloon op dertien stuivers per dag staat.79 Aangezien gezonde, 
voltijds werkende ongeschoolde arbeiders al ternauwernood boven het bestaans-
minimum leefden, valt aan  te nemen dat grote groepen gezinnen  in de vroeg-
moderne samenleving niet konden overleven van het  loon van een mannelijke 
kostwinner alleen. Voor de meeste loonarbeidersgezinnen was het inkomen van 
vrouw en kinderen dus onontbeerlijk.

Het is daarom zinvoller om, waar de bronnen dit toelaten, uit te gaan van het 
gezinsinkomen dan van het inkomen van het mannelijke hoofd van het huishou-
den om de koopkracht van arbeidersgezinnen te bepalen.80 Bovendien maakten 
zij vaak gebruik van alternatieve inkomstenbronnen voor arbeid, zoals armenzorg 
of onderlinge hulp. Ook dit kan tot gevolg hebben dat de budgetten van arbeiders 
juist te laag worden ingeschat.81 In het vervolg van deze paragraaf zal ik daarom 
proberen hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Uiteraard gaat de aandacht 
hier speciaal uit naar gezinnen waarbinnen werd gesponnen.

Individueel loon – ‘gezinsloon’
In  de  vorige  paragraaf  kwamen  de  weekinkomsten  uit  spinnen  in  de  Zwolse 
bedeeldenregisters al even aan bod. Uiteraard maakten de bedeelden deel uit van 
de onderste lagen van de maatschappij, samen met de bedelaars, vagebonden en 
vreemdelingen,  die  vaak  nog  armer  waren,  omdat  zij  meestal  geen  recht  had-
den op plaatselijke armenzorg.82 Met een slag om de arm is te berekenen wat de 
minimale verdiensten zullen zijn geweest van spinnende vrouwen die wel van 
hun  arbeid  konden  rondkomen.  Het  gemiddelde  inkomen  in  geld  van  Zwolse 
alleenstaande  spinsters  –  zowel  ongehuwd  als  weduwen  zonder  kinderen  –  in 

79  Het zomerdagloon moet met negentien procent worden verminderd om het gemid-

delde over een jaar te berekenen. Zie Van Zanden, Arbeid, 136-137. De Vries en Van der 

Woude  komen  overigens  op  een  iets  hoger  gewogen  zomerdagloon  voor  ongeschoolde 

Hollandse bouwvakarbeiders  in de periode 1650-1679, van circa  18,7, dus circa vijftien 

stuivers gemiddeld over het gehele jaar genomen. De Vries en Van der Woude, Nederland 

1500-1815, 707.

80  Zie ook De Vries, ‘Between purchasing power’, 95.

81  Zie bijvoorbeeld Van Wijngaarden, Zorg voor de kost; Van der Vlis, Leven in armoede.

82  Zie bijvoorbeeld Prak, ‘Armenzorg’; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost.
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de armenzorg was vijftien stuivers (zie tabel 8.7 op pag. 303). Dit inkomen was 
als volgt samengesteld: gemiddeld ongeveer een derde spininkomsten (vijf stui-
vers), aangevuld door armenzorg (gemiddeld ruim acht stuivers) en gemiddeld 
twee stuivers aan andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld kostgeld van inwonende 
personen of een uitkering uit de gildenbus. Vijftien stuivers was in steden in het 
oosten dus een soort  ‘geaccepteerd’ minimuminkomen voor een vrouw alleen, 
waaronder de armenzorg meestal bereid was bij te springen. Het valt daarom aan 
te nemen dat alleenstaande vrouwen die wel van hun arbeid konden rondkomen, 
minstens dit bedrag konden verdienen.

Hoe  verhoudt  deze  berekening  van  het  Zwolse  ‘minimumweekloon’  rond 
1680 voor spinsters zich nu tot de gegevens over Leiden? Zoals gezegd zou een 
gemiddeld Hollands huishouden in 1650 om te overleven op zijn minst 75 stui-
vers moeten hebben binnengebracht.83 Een gemiddeld huishouden bedroeg 3,5 à 
4 personen, die gemiddeld ongeveer evenveel aten, maar relatief iets goedkoper 
uit  waren  qua  vaste  lasten  zoals  huur  en  verwarming.  Per  volwassen  persoon 
komt men dan op 75:3 = 25 stuivers. Dit lijkt een realistische schatting. Weliswaar 
bedroegen de nominale lonen in het oosten van Nederland zeventig procent van 
die  in Holland  in de periode  1650-1700, maar de kosten van  levensonderhoud 
waren  er  weer  ongeveer  twintig  procent  lager  dan  in  het  westen.84  Inderdaad 
konden  spinsters  in  de  saai-  en  baainering  in  Leiden  wekelijks  niet  veel  meer 
verdienen,  zoals  we  in  de  vorige  paragraaf  zagen:  maximaal  25  en  33  stuivers 
per  week  in  1663  als  zij  de  hele  week  sponnen.  Zij  en  andere  textielarbeiders 
die ‘goedkope en grove stoffen’ produceerden, waren zo veroordeeld tot ‘absolute 
armoede’,  aldus  Posthumus.85  Als  zij  alleenstaand  waren,  konden  de  vrouwen 
hiervan ternauwernood rondkomen. Zoals we hebben kunnen zien in tabel 8.4, 
verdienden verschillende Leidse spinners en spinsters in de lakennijverheid daar-
entegen wekelijks veel meer dan in andere neringen. Margriet Vincent verdiende 
gemiddeld ruim 37 stuivers per week, en Marij Gillis meer dan tweemaal zo veel! 
Frans Willem en Adriaen van der Poel brachten respectievelijk met ketting- en 
inslagspinnen gemiddeld wekelijks zelfs nog meer inkomsten binnen: 102 en 77 
stuivers.

Wel is het de vraag of deze spinsters en spinners alleen werkten of geholpen 
werden door leden uit hun huishouden. Dit brengt ons op de vraag hoe deze indi-

83  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 651.

84  Van Zanden, Arbeid, 144-145; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 707. 

Het nominale minimuminkomen zou volgens deze grens dus 1,4 x 15 = 21 stuivers moe-

ten bedragen, maar omdat hier  in het westen  twintig procent minder van kon worden 

gekocht, moeten wij dit bedrag nog eens met 1,2 vermenigvuldigen = circa 25 stuivers.

85  Posthumus, De geschiedenis, 1017. Volgens Posthumus zaten de armste groepen (man-

nelijke) textielarbeiders op weeklonen van zestig à zeventig stuivers per week. 
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viduele lonen zich verhielden tot het gezinsinkomen. Uit de administratie van de 
Leidse lakendrapier blijkt dat sommige spinners en spinsters een zeer hoge week-
productie wisten te behalen. Hierboven heb ik al aangestipt dat spinners moge-
lijk hun gezinsleden inschakelden bij het werk. Zij waren in dat geval weliswaar 
zelf in dienst van de drapier, maar de spinarbeid was een gezinsaangelegenheid. 
Marij  Gillis  bracht  bijvoorbeeld  op  13  mei  1679  41  strengen  kettinggaren  mee 
voor haar baas. Hoewel zij gemiddeld 25 strengen per week behaalde, op zich al 
een hoog gemiddelde, lijkt het praktisch onmogelijk om 41 strengen fijn ketting-
garen voor laken alleen in een week te spinnen.86 Nader onderzoek in de Doop- 
Trouw- en Begraafboeken in Leiden wijst uit dat Marij inderdaad getrouwd was 
in deze jaren. Zij was in 1674 getrouwd met de lakenwerker en spinner Abraham 
du Preu. Het is niet bekend of zij kinderen hadden, maar bij hun huwelijk waren 
zij beiden verweduwd, dus dit is zeer goed mogelijk.87 Opvallend is dat Abraham 
in 1675 wegens diefstallen veroordeeld werd  tot zes  jaar  tuchthuis. Als hij zijn 
straf volledig heeft uitgezeten, moest Marij dus in 1678-1679, het jaar waarin zij 
vermeld staat, zelf voor de kost zorgen, waarschijnlijk bijgestaan door haar kin-
deren.88

Een andere kettingspinner uit het drapiersboek, Jan Visbeeck, was eveneens 
getrouwd. Ook Jan was al eerder weduwnaar geweest, van Annetge Joosten, en 
hij  was  in  1677  opnieuw  getrouwd  met  de  weduwe  Susanna  Joosten  (wellicht 
zijn schoonzus).89 Kort daarna overleed echter ook Susanna, en Jan Visbeeck her-
trouwde in 1681 met niemand minder dan Marij Gillis, zijn collegakettingspin-
ster, die  inmiddels weer weduwe was geworden, omdat Abraham du Preu was 
overleden.90  Kennelijk  was  herhaaldelijk  hertrouwen  niet  ongebruikelijk  voor 
textielarbeiders in loondienst, die bovendien blijkbaar vaak binnen hun beroeps-
groep trouwden. Ook de weekproductie van de inslagspinner Thomas Rense fluc-
tueerde nogal, wat doet vermoeden dat hij niet alleen spon. Meestal spon Thomas 
zo rond de 15 pond garen in een week, maar in december 1679 kwam hij plotse-
ling met een weekopbrengst van 28 pond.91 Hij had een echtgenote, met wie hij 

86  Zie ook hoofdstuk 2 over de arbeidsproductiviteit. Het kon natuurlijk zijn dat zij garen 

had opgespaard, maar precies een week ervoor bracht zij 17 strengen mee en het zou dus 

aannemelijk zijn dat zij die strengen toen nog niet had liggen. Posthumus, Bronnen (deel 

5), no. 496, 06-05-1679 en 13-05-1679.

87  ral, dtb, inv. nr. 12, fol. 95v.

88  ral, ora, inv. nr. 3, 18, 59v.

89  ral, dtb, inv. nr. 12, fol. 285.

90  ral, dtb, inv. nr. 12, fol. 244.

91  Posthumus, Bronnen (deel 5), no. 496, 23-12-1679.
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in 1677 in het huwelijk was getreden.92 Wellicht spon zijn vrouw op gezette tijden 
met hem mee.

Helaas zeggen deze gegevens nog niets over de verhouding tussen de inkom-
sten die de verschillende gezinsleden binnenbrachten. Iets meer hebben we aan 
de gegevens uit de Zwolse armenzorg. Op basis hiervan kunnen we bepalen wat 
de vrouw met haar loon uit spinnen bijdroeg aan het gezinsinkomen, variërend 
naar gezinssamenstelling (zie tabel 8.7). Overigens zijn deze gegevens niet repre-
sentatief  voor de gehele arbeidersbevolking. Er bevinden zich bijvoorbeeld ver-
houdingsgewijs zeer weinig echtparen in de armenzorgboeken. Gezinnen waarin 
een mannelijke kostwinner aanwezig was, telden vaak ofwel opvallend veel kin-
deren, ofwel de man had een gebrek of ziekte waardoor het gezin niet goed kon 
rondkomen. Het valt dus aan te nemen dat bij echtparen die geen bedeling ont-
vingen, de inkomsten van de vrouw (en kinderen) relatief minder groot waren. In 
absolute zin hoeft dit echter niet per definitie op te gaan: er zal een grote groep 
gezinnen zijn geweest die niet in de armenzorg terechtkwamen, juist omdat de 
vrouw of kinderen genoeg konden verdienen.

Tabel 8.7 Gemiddelde wekelijkse inkomsten uit spinnen van de vrouw in relatie tot looninkomsten, totale 

inkomsten en armenzorg per gezinstype, Zwolle 1683-1690

aantal

gem. totaal 
inkomen 

(st.)
gem. spin-
loon (st.)

% spinloon 
op totaal

% spinloon 
op loonin-
komsten

gem. totaal 
armenzorg

% armen-
zorg op 
totaal

echtpaar alleen, vrouw spint 13 22,7 6,7 29,5 71,9 9,2 40,5

echtpaar met kinderen, vrouw spint 40 38,4 6,4 16,7 29,5 7,1 18,5

weduwe met kinderen 79 28,8 6,5 22,6 49,6 8,6 29,9

 zonder werkende kinderen 17 19,6 6,3 32,1 100,0 10,2 52,0

 met werkende kinderen 62 31,3 6,6 21,1 35,8 8,1 25,9

onbestorven weduwe met kinderen 27 23,2 6,9 29,7 62,9 6,3 27,2

 zonder werkende kinderen 10 15,7 7,0 44,6 100,0 7,6 48,4

 met werkende kinderen 17 27,5 6,9 25,1 41,0 5,6 20,4

vrouw alleen 82 15,4 5,0 32,5 100,0 8,3 53,9

totaal 244 25,6 6,4 32,5 66,1 8,1 31,6

Bron: Database armenzorg Zwolle

Uit  tabel 8.7 blijkt dat de gemiddelde nominale  inkomsten uit  spinnen van de 
vrouw weinig verschilden per gezinstype. Alleen vrouwen die alleenstaand waren 
zonder kinderen verdienden gemiddeld genomen significant minder. In de vorige 
paragraaf is al gebleken dat dit meestal oudere vrouwen waren. Jonge, gezonde 
alleenstaande vrouwen kwamen in Zwolle nauwelijks in de armenzorg terecht. 

92  ral, dtb, inv. nr. 3, fol. 66v.
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Dit kan erop wijzen dat de meeste van hen met spinnen of andere werkzaamhe-
den genoeg konden verdienen om het hoofd boven water te houden. Van hen werd 
ook verwacht dat zij werkten, en als zij al aanspraak probeerden te maken op de 
armenzorg, zal dit voor hun niet gemakkelijk zijn geweest.93

Op enkele oudere echtparen na hadden alle overige gezinnen waarin in ieder 
geval de vrouw spon, kinderen. Opvallend van al deze gezinnen met kinderen, of 
er nu wel of niet een man aanwezig was, is dat de gemiddelde verdiensten van de 
vrouw uit spinnen nauwelijks verschilden. Ook maakte het nagenoeg niet uit of 
de kinderen werkten of niet: gemiddeld verdienden al deze vrouwen iets minder 
dan 7 stuivers. Kennelijk deed het er voor de hoeveelheid spinwerk die vrouwen 
verrichtten weinig toe hoe oud de kinderen waren, en hoeveel verzorgingstaken 
zij met zich meebrachten.

Voor het totale gezinsinkomen maakte het daarentegen nogal wat uit of kinde-
ren werkten of niet. Afhankelijk van de gezinssamenstelling lagen de inkomens 
van gezinnen met werkende kinderen gemiddeld 42 procent (werkende echtpa-
ren  met  kinderen),94  60  procent  (weduwe  met  kinderen)  en  75  procent  (onbe-
storven  weduwe  met  kinderen)  hoger  dan  wanneer  de  kinderen  niet  werkten. 
Bovendien kregen gezinnen zonder werkende kinderen gemiddeld twee stuivers 
meer armenzorg per week. Overigens compenseerde deze extra armenzorg bij 
lange na niet de bijdragen van kinderen aan het gezinsinkomen, die gemiddeld 
veel hoger waren dan twee stuivers. Door deze verschillen varieerde het aandeel 
van de spininkomsten van vrouwen over de gezinstypen zeer, van 12 procent in 
de situatie waarbij zowel man, als vrouw en kinderen arbeid verrichtten tot onge-
veer 44 procent in de situatie van de onbestorven weduwe met kinderen die niet 
werkten.

Ten slotte valt op dat met name de gezinnen waarin vrouwen alleen waren met 
niet-verdienende kinderen, rond en misschien zelfs af en toe onder de grens van 
het bestaansminimum leefden. Voor alleenstaande oudere vrouwen zonder kin-
deren hadden wij dit ook al geconstateerd. In de volgende subparagraaf besteed 
ik aandacht aan precies die gezinnen van spinsters rond het bestaansminimum. 
Hoe zij, zo goed en zo kwaad als dit ging, ondanks hun schamele inkomsten in de 
meeste gevallen toch wisten te overleven, zal nu aan de orde komen.

Op de grens van het bestaansminimum: gezinsbudgetten en armenzorg
Zoals gezegd is het erg moeilijk het uitgavenpatroon van de allerarmsten in de 
vroegmoderne  samenleving  te  reconstrueren.  Soms  kunnen  wij  nog  wel  een 
indruk krijgen van de inkomsten, bijvoorbeeld door het analyseren van bedeel-
denregisters, maar de vaste en incidentele uitgaven van arme en arbeidersgezin-

93  Zie ook hoofdstuk 6 in dit boek.

94  Zie tabel 6.7. 
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nen  zijn  zeer  moeilijk  vast  te  stellen.  Zelfs  enkele  uitgebreide  studies  naar  de 
armenzorg in de vroegmoderne tijd geven hier nauwelijks inzicht in. Als richtlijn 
voor Leidse proletariërs gebruikt Pot een reconstructie van de wekelijkse uitga-
ven van een Amsterdams arbeidersgezin uit omstreeks 1850.95 Ook Van der Vlis 
komt in haar studie naar de Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw niet tot een 
reconstructie van de inkomsten en uitgaven van arme gezinnen. Wel concludeert 
zij dat de meeste bedeelden niet konden leven van de armenzorg alleen.96 Van 
Wijngaarden reconstrueert wel een aantal gezinsinkomsten van Zwolse bedeel-
den aan het einde van de zeventiende eeuw, maar geeft eveneens weinig infor-
matie over het uitgavenpatroon van de allerarmsten.97 Zij meent dan ook dat het 
onderzoek hiernaar in feite ‘onmogelijk’ is, omdat er te weinig gegevens beschik-
baar zijn.98

In grote lijnen valt echter wel iets te zeggen over de budgetten van arme gezin-
nen.  Zoals  gezegd  vormde  voedsel  verreweg  de  belangrijkste  kostenpost  voor 
gezinnen  aan  de  onderkant  van  de  vroegmoderne  samenleving.  Dit  gold  niet 
alleen voor bedeelden, maar ook voor de groepen die wel het hoofd boven water 
konden  houden  met  hun  inkomsten  uit  arbeid.  De  meeste  arbeidersgezinnen 
besteedden,  afhankelijk  van  hun  inkomen  en  de  prijzen  van  de  belangrijkste 
levensmiddelen, in ieder geval meer dan de helft, en soms zelfs wel tachtig pro-
cent van hun inkomsten aan voeding.99 Dat deze percentages fluctueerden, en 
vooral onder de allerarmste huishoudens, had niet alleen met de prijsontwikke-
lingen te maken. Juist deze groepen kenmerkten zich door onzeker werk of peri-
oden van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, waardoor hun inkomsten nogal 
fluctueerden.

Al  deze  onzekerheden  hadden  ook  grote  gevolgen  voor  het  aandeel  van  de 
huishuur  in hun budget. Naar huishuren  in de  vroegmoderne periode  is  rela-
tief weinig onderzoek gedaan.100 Door de bank genomen wordt geschat dat de 
huur ongeveer tien procent van een arbeidersinkomen zal hebben uitgemaakt.101 
Gegevens over de huren van bedeelde gezinnen in Zwolle in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw laten echter zien dat dit beeld in ieder geval voor de armste 
groepen in de samenleving niet opgaat. Van 199 Zwolse bedeelde gezinnen waar-
binnen werd gesponnen zijn de huurgegevens en totale gezinsinkomens bekend. 
Omdat de huishuur een belangrijke vaste kostenpot vormde, werd deze met grote 

95  Pot, Arm Leiden, 76.

96  Van der Vlis, Leven in armoede, 179. Zie ook Prak, ‘Armenzorg’.

97  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 255-257.

98  Ibidem, 125-126.

99  Pot, Arm Leiden, 75-76; De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 715.

100 Een uitzondering vormt Lesger, Huur en conjunctuur.

101  Pot, Arm Leiden, 75.
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regelmaat in de armenzorgregisters vermeld. De huishoudens waarvoor het geld 
van  de  armenzorg  specifiek  geoormerkt  voor  de  huur  werd  toegekend,  heb  ik 
hierbij overigens niet meegerekend.102 Hetzelfde geldt voor de gezinnen die gra-
tis woonden in een armenhuisje van de kerk of de stad.

De huurgegevens van Zwolse bedeelde gezinnen geven een zeer sterke variatie 
te zien, van 7,3 tot 69,6 procent van het totale inkomen in geld. Gemiddeld gaven 
deze huishoudens echter 25 procent van hun geldinkomen uit aan huur. Dit is dus 
aanzienlijk meer dan de literatuur veronderstelt voor arbeidersgezinnen. Wellicht 
gaven armen  relatief  meer  aan  huur uit  dan  iets  beter  gesitueerde  groepen  in 
de samenleving. Dit kan zeker het geval zijn geweest in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, toen juist de huurwaardes van goedkopere woningen relatief 
sterk waren gestegen.103 Een andere factor waarmee we rekening moeten houden 
is dat de bedeelde gezinnen relatief vaak een mannelijke kostwinner misten. We 
zien dan ook dat het aandeel van de huur veelal hoger was in huishoudens waarin 
geen man was en weinig kinderen werkten. Maar dan nog blijft het verschil tus-
sen deze data en de veronderstellingen in de literatuur frappant. Aangezien ook 
veel (loon)arbeiders die geen armenzorg ontvingen vaak fluctuerende inkomsten 
hadden en bij tijd en wijle op de grens van het bestaansminimum moesten leven, 
valt aan te nemen dat voor hen de huur eveneens een grotere kostenpost vormde 
dan tot nu toe is aangenomen.

Dit argument wordt nog eens versterkt door het feit dat de huur een relatief 
vaste uitgavenpost vormde, waarin men logistiek gezien moeilijker aanpassingen 
kon aanbrengen wanneer de inkomenspositie van een gezin drastisch veranderde. 
Enkele Zwolse huishoudbudgetten geven mooi zicht op hoe een gewijzigde situ-
atie invloed kon hebben op het percentage dat men uitgaf aan huur. Zo woonde 
de vijftigjarige weduwe Everwijns in 1686 met haar twee dochters samen in een 
kelder, waarvoor zij wekelijks slechts drie stuivers huur betaalde. Zelf verdiende 
de vrouw met spinnen 8 à 9 stuivers per week, en haar beide dochters verdien-
den samen nog eens ruim een gulden met knoopmaken. Samen met het geld 
dat het gezin ontving van de stedelijke armenzorg en de Gereformeerde Kerk, 
kwam het weekinkomen tussen de 40 en 43 stuivers uit. De huur bedroeg hierop 
dus gemiddeld iets meer dan 7 procent. Drie jaar later echter waren beide doch-

102  Het verstrekken van geoormerkt geld door de armenmeesters, meestal voor de huis-

huur, was ook in andere steden in de Republiek gangbaar. Zie bijvoorbeeld Van der Vlis, 

Leven in armoede, 89.

103  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 719. De Vries en Van der Woude 

laten overigens de huurprijzen buiten beschouwing in hun berekeningen van de koop-

kracht  van huishoudens  in de Republiek.  Juist  voor de armere  lagen van de bevolking 

vormde huishuur een relatief grote kostenpost, en daarom zijn hun berekeningen zeer 

twijfelachtig.
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ters  inmiddels  het  huis  uit.  Het  inkomen  van  weduwe  Everwijns  was  gedaald 
tot 22,8 stuivers per week, maar de kelderhuur bedroeg nog altijd drie stuivers: 
dertien procent van het weekinkomen. Toen de vrouw een jaar later ‘sieckelijck’ 
was geworden en nog slechts drie stuivers kon verdienen met spinnen, was het 
aandeel van de huishuur gestegen tot bijna 28 procent van het totale weekinko-
men.104 Willem Henriks, een 30-jarige daghuurder, kon normaal tien stuivers per 
dag verdienen, en zijn even oude vrouw verdiende met spinnen zes stuivers per 
week. Normaal had het echtpaar met hun drie kleine kinderen dus een inkomen 
van 66 stuivers bij een werkweek van zes dagen. Willem was begin 1690 echter al 
enkele maanden ziek, en het gezin kreeg als – verre van volledige – compensatie 
wekelijks twaalf stuivers van de armenzorg. Opgeteld bij de zes stuivers spinin-
komsten van de vrouw, was hun inkomen plotseling gedaald naar achttien stui-
vers. De huishuur van 9 stuivers, die normaal een kleine 15 procent van het totale 
budget vormde, bedroeg nu dus de helft van hun totale inkomen in geld!105

Uit deze voorbeelden blijkt dat de  relatieve starheid van de huurprijzen kon 
leiden tot een drastische aanslag op het gezinsbudget. Als een huishouden, om 
welke reden dan ook, meer of minder ging verdienen, pasten de leden ervan niet 
als eerste de woonsituatie aan, zoals Lesger voor Amsterdam aanneemt.106 Als 
er kon worden bezuinigd, zullen zij in de eerste plaats hun voedingspatroon heb-
ben veranderd. Hoe noodzakelijk voeding ook was in het dagelijkse bestaan, veel 
arme gezinnen zouden liever iets meer honger hebben willen lijden dan zich te 
willen schikken  in het vooruitzicht om dakloos  te worden. Een andere manier 
dan het besparen op eten was het opbouwen van een huurschuld, in de hoop dat 
de financiële positie van het gezin op korte termijn zou verbeteren.107 Maar hier-
mee liep men uiteindelijk wel het risico het huis te worden uitgezet. Bovendien 
zou dit een slechte naam bezorgen, en een onbetrouwbare huurder zou niet snel 
een nieuw onderdak vinden.

Hoewel we geen precieze gegevens hebben over de huren van armere textielar-
beiders in andere steden, zal over het algemeen voor zowel de Leidse als de Bos-
sche armen hetzelfde gegolden hebben. Het belastingkohier van Leiden uit 1749 
laat bijvoorbeeld zien dat van alle gezinnen waarin het hoofd van het huishouden 
als spinner of spinster te boek stond, ruim 50 procent tot de allerarmste lagen van 
de bevolking behoorden (belastingklasse 1). Nog eens meer dan 44 procent kon 
net buiten de bedeling blijven (belastingklasse 2).108 Als we echter gaan kijken 

104 hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 911, fol. 34.

105  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 912, fol. 114.

106 Lesger, Huur en conjunctuur, 58-59. 

107  Van der Vlis, Leven in armoede, 89. Om huurschulden te voorkomen ging de bijdrage 

van de armenzorg vaak direct naar de verhuurder.

108 Voor de exacte betekenis van deze belastingklassen zie: Mooren, ‘De heffing’, 47.
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naar de huurklassen waarin deze gezinnen vielen, blijkt dat slechts 32,4 procent 
van alle spingezinnen in de allerlaagste klasse valt  in  te delen (een aanslag tot 
één gulden op de huur), terwijl het grootste deel (46,6 procent) in de huurklasse 
daarboven viel, waarin een aanslag van één tot drie gulden werd geheven. Meer 
dan een vijfde van al deze huishoudens betaalde een nog hogere huuraanslag, van 
boven de drie gulden. Ook hieruit valt, zij het indirect, op te maken dat de huis-
huur een relatief groot aandeel van de totale uitgaven besloeg voor veel spinners 
en spinsters.109

Tot  nu  toe  werden  de  uitgaven  aan  voedsel  en  huishuur  met  name  afgezet 
tegen inkomsten uit loonarbeid. Maar een deel van de hulp die armen, en dus ook 
spinsters, in de vroegmoderne tijd ontvingen, ging in natura. Dit kon gebeuren 
bij wijze van armenzorg, maar ook als betaling voor verrichte arbeid.110 Alhoewel 
betaling in natura voor volwassenen officieel niet was toegestaan in Leiden, blijkt 
uit de kwestieboeken dat het toch regelmatig gebeurde dat opdrachtgevers hun 
spinners en wevers in brood of laken uitbetaalden.111 Een wel legitiem voorbeeld 
van (gedeeltelijke) betaling in natura waren de kinderen die in de textielnijverheid 
werden uitbesteed tegen kost en inwoning, wat met name veelvuldig voorkwam 
in Leiden, zoals we in verschillende hoofdstukken in dit boek hebben gezien.

Gratis  wonen  was  een  andere  veelvoorkomende  vorm  van  hulp  in  natura. 
In de meeste steden verschafte de overheid, de kerk, of zelfs particulieren gra-
tis woonruimte aan (meestal oudere) armen. In Zwolle in de zeventiende eeuw 
waren ongeveer dertig armenhuisjes te verdelen.112 Ook in de befaamde Leidse 
en Delftse hofjes kon een aantal arme (oude) mannen of vrouwen gratis wonen. 
Daar  stond  echter  meestal  wel  tegenover  dat  zij  de  bezittingen  die  zij  hadden 
moesten nalaten aan het hofje, en dit zal dikwijls een drempel hebben gevormd 
voor bedeelden om er te willen wonen.113 Nog veel gebruikelijker was het voor ste-
delijke of kerkelijke autoriteiten om armenzorg in de vorm van voedsel of brand-
stof uit te delen. Deze vorm van hulp voorzag de armen direct in een aantal eerste 
levensbehoeften. Als zij geld gaven, waren de schenkers er bovendien niet van 
verzekerd dat de armen dit goed zouden besteden. In alle hier onderzochte plaat-
sen kwam voedseluitdeling, hetzij structureel, hetzij met name in de winter of 
in tijden van nood, veelvuldig voor.114 Alleen in Tilburg was dit minder gebruike-
lijk, omdat de meeste gezinnen, hoe arm ook, altijd nog wel een klein reepje land 

109 nhda, Volkstelling Leiden 1749.

110  Zie ook: Duplessis, Transitions to capitalism, 267-268.

111  Bijvoorbeeld ral, Hallen, inv. nr. 219, 09-06-1667; 17-11-1678; 15-06-1696.

112  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 119.

113  Schmidt, Overleven, 187-189; Van der Vlis, Leven in armoede, 139-140.

114  Leiden: Pot, Arm Leiden, met name 193-204; Den Bosch: Prak, Republikeinse veelheid, 

115-121. 
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of  tuin achter hun woning hadden om wat  aardappelen en groente voor eigen 
gebruik te telen.115

Daarnaast zijn er tal van vermeldingen van hulp van familieleden, vrienden en 
buren waardoor armere arbeiders net iets beter konden rondkomen. Zo kregen 
de half verlamde Jan Wolters en zijn spinnende vrouw ‘eenig onderstant van de 
mans zusters en broers’, en van Evert Houwins weduwe werd gezegd dat zij ‘ook 
veel  van de buiren  [zoude] genieten’.116 Helaas valt  alle  steun die mensen  (for-
meel dan wel informeel) van armenzorg, buren, familie of vrienden kregen zeer 
moeilijk te kwantificeren. In ieder geval moeten wij er vanuit gaan dat de beste-
dingsruimte van veel arme gezinnen door deze vormen van hulp of beloning iets 
verruimd werd. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat overleven, 
zowel in het verleden als tegenwoordig,117 méér om het lijf heeft dan het becijfe-
ren van reële loonreeksen of het berekenen van inkomensstructuren op basis van 
geld alleen.

De  levenstandaard van een groot deel van de pre-industriële arbeidersbevol-
king hing dus niet alleen af van de looninkomsten van de (mannelijke) kostwin-
ner. Ook inkomsten van andere gezinsleden, uit arbeid, armenzorg en onderlinge 
hulp, speelden een zeer belangrijke rol. Deze inkomsten bestonden voor een deel 
uit geld, maar voor een, helaas moeilijk te kwantificeren, gedeelte ook in natura. 
Aangezien uit ieder onderzoek naar armenzorg in de vroegmoderne Republiek 
blijkt  dat  de  steun  van  de  bedeling  meestal  niet  genoeg  was  om  van  rond  te 
komen, zullen juist deze lastig te achterhalen vormen van ondersteuning cruci-
aal zijn geweest voor arme arbeidersgezinnen om te overleven.

8.4  Besluit. Tussen armenzorg en zelfstandig bestaan: de sociaal-economische 
positie van de spinster

In dit hoofdstuk heb ik getracht meer zicht te bieden op de beloning van spin-
sters en, daaraan gerelateerd, hun levensstandaard. Uit veel onderzoek, en ook 
uit dit proefschrift, blijkt dat vrouwen in een beperkt aantal beroepen werkten, 
die  bovendien  over  het  algemeen  gekenmerkt  werden  door  een  lage  status  en 
geringe betaling.118 Hierbij ging het vaak om werkzaamheden waarnaar een grote 
vraag was, maar die toch slecht werden betaald. Met name in de textielnijverheid 
bestond  een  aantal  beroepen  waarvoor  een  lage  beloning  en  een  laag  aanzien 

115  Van Gorp, Tilburg, 76.

116  hco, Stadsarmenkamer, inv. nr. 911, resp. fol. 9 en 35.

117  Zie bijvoorbeeld Snel en Staring, ‘Poverty, migration, and coping strategies’.

118  Honeyman, Women, gender and industrialisation, 20; Earle, ‘The female labour mar-

ket’; Zie met name ook hoofdstuk 4 in dit boek.
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gold. Het spinnen was hier bij uitstek een voorbeeld van, en dit werd veel door 
vrouwen  gedaan.119  Het  spinnen  vormde,  althans  vóór  de  mechanisatie  ervan, 
een bottleneck in het productieproces van textiel, en de loonkosten voor handspin-
nen bedroegen gedurende de hele pre-industriële periode ongeveer veertig pro-
cent van de totale loonkosten. Werkgevers hadden er dus een belang bij om de 
spinlonen laag te houden.

In dit boek blijkt echter steeds weer dat in de Republiek niet alleen vrouwen, 
maar ook mannen op grote schaal sponnen. Kregen zij evenzeer slecht betaald? 
Het lijkt er op het eerste gezicht wel op. Voor zover wij hier gegevens over heb-
ben, blijken de nominale (stuk)lonen voor hetzelfde spinwerk gelijk te zijn voor 
mannen en  vrouwen. Dit wil  echter niet  zeggen  dat  zij  altijd  evenveel  konden 
verdienen met spinnen. Ook binnen het spinnen bestonden er verschillen naar 
sekse.  In dit hoofdstuk  is gebleken dat de beloning voor  spinarbeid  sterk vari-
eerde naar grondstof, nering, de tijd die spinners wekelijks konden werken, en 
de mate waarin zij hun gezin konden inschakelen bij de productie. Mannen ver-
richtten over het algemeen de beter betaalde vormen van spinwerk. Zo vinden 
we spinnende mannen in Leiden hoofdzakelijk binnen de relatief goed betaalde 
lakenspinnerij. In de minder lonende baai-, ras- of saainering vinden wij slechts 
weinig mannelijke spinners. In Zwolle gold hetzelfde voor wolspinnen: de meeste 
spinnende mannen werden expliciet vermeld als wolspinners. Bijna nooit spon-
nen zij vlas.

Er was dus geen sprake van directe loondiscriminatie, maar ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt en beperkingen in de toegang hiertoe voor vrouwen zorgden voor 
schijnbaar vraag-aanbod gerelateerde mechanismen in de loonontwikkeling. De 
segmentatie van de arbeidsmarkt, die in de aard discriminatoir was, leidde name-
lijk tot een groot arbeidsaanbod van vrouwen in een beperkt aantal beroepen, en 
daarmee tot het drukken van de lonen.120 Dit verschijnsel wordt ook wel occupa-
tional crowding genoemd.121 Het is overigens niet zo dat vrouwen per definitie for-
meel werden uitgesloten van de beter betaalde segmenten in de spinnerij, maar 
zij maakten hierbinnen vanzelfsprekend minder kans omdat mannen een deel 
van deze beroepen vervulden. Wel lijkt het erop dat vrouwen samen met hun man 
meer kans maakten in de beter betaalde segmenten, zoals uit mijn onderzoek in 
de Leidse lakennijverheid en in de Zwolse wolspinnerij blijkt. Kennelijk vergrootte 
een huwelijk ook voor vrouwen in de onderste lagen van de bevolking de beroeps-
mogelijkheden. Dit kan verklaren waarom ook tussen spinners en spinsters veel-

119  Berg, The age of manufactures, bijvoorbeeld 139-140; Sharpe, Adapting to capitalism, 

33 en verder.

120 Zie  bijvoorbeeld  Burnette,  ‘An  investigation’,  261-262;  Honeyman,  Women, gender 

and industrialisation, 23.

121  Brown, ‘A woman’s place’, 218; Wiesner, ‘Spinsters and seamstresses’, 202. 
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vuldig gehuwd werd en waarom ook hertrouwen binnen deze klasse regelmatig 
voorkwam. Binnen de relatief goed betaalde Leidse lakenspinnerij bijvoorbeeld, 
waren zowel de mannen als de vrouwen aantrekkelijke huwelijkspartners.

Hoewel het lastig is om goed zicht te krijgen op de levensstandaard van spin-
ners en spinsters en hun gezinnen, blijkt uit dit hoofdstuk dat er verschillende 
groepen spinners bestonden. Allereerst waren er de spinners en spinsters die een 
zelfstandig bestaan konden opbouwen met behulp van hun arbeid. Een alleen-
staande vrouw had  in het oosten van de Republiek minimaal  15 stuivers en  in 
Holland ongeveer 25  stuivers nodig om  te overleven. Als  zij  geen  aanvullende 
bronnen van inkomsten had, zou zij dit alleen met spinnen moeten verdienen om 
zelfstandig te kunnen bestaan. In de praktijk was dit mogelijk, maar dan moest 
zij  wel  gezond  zijn  van  lijf  en  leden  en  zes  dagen  per  week  praktisch  voltijds 
spinnen, zo blijkt uit de verdiensten die te behalen waren in de meeste takken 
van spinnerij. Een uitzondering vormde de lakenspinnerij, waarin zoals gezegd 
hogere weekinkomsten te behalen vielen. Hier was echter concurrentie met man-
nelijke spinners, en daarom vonden lang niet alle vrouwen hierin emplooi.

Ten  tweede  zijn  er  de  vrouwen  die  sponnen  bij  wijze  van  aanvulling  op  de 
armenzorguitkering.  Deze  groep  vrouwen  was  bijzonder  kwetsbaar.  Alleen-
staande  vrouwen  in  de  armenzorg  waren  meestal  weduwe,  oud  en  gebrekkig, 
en zij konden gemiddeld wekelijks het minst van alle spinsters in de armenzorg 
verdienen: slechts vijf stuivers. Niet voor niets was deze groep oververtegenwoor-
digd in de armenzorg en zij werden relatief gezien ook het gulst bedeeld, al bleef 
het natuurlijk sappelen. Een andere belangrijke groep spinsters in de armenzorg 
had wel een gezin met kinderen. Deze vrouwen waren gemiddeld jonger, en in 
de meeste gevallen was hun man werkloos, arbeidsongeschikt, met de noorder-
zon vertrokken of jong overleden. De gemiddelde verdiensten van deze vrouwen 
in  de  Zwolse  armenzorg,  of  zij  nu  wel  of  niet  een  man  hadden,  lagen  gemid-
deld  op  zeven  stuivers:  ongeveer  veertig  procent  van  het  hierboven  berekende 
‘alleenstaandeminimum’. Daarom valt hun arbeid zonder meer als  aanvullend 
te bestempelen, zij het wel een zeer noodzakelijke aanvulling, die ongeveer even 
belangrijk was als de inkomsten uit armenzorg.

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de arbeidsproductiviteit van spin-
nende  vrouwen  per  definitie  lager  lag  dan  die  van  mannen.  Spinnen  betaalde 
zoals gezegd over het algemeen slecht, maar het feit dat gezonde, jonge alleen-
staande vrouwen niet  in de armenzorg  terechtkwamen, wijst erop dat vele van 
hen hiervan konden rondkomen. Wanneer zij echter getrouwd waren, scheelde 
het  in  de  regel  waarschijnlijk  wel  voor  de  verdiensten  van  vrouwen  dat  zij,  in 
tegenstelling tot de meeste mannen, een deel van hun tijd dienden te besteden 
aan huishoudelijke taken en de zorg voor de kinderen. Dit kon aanmerkelijk ver-
schil uitmaken in hun weekproductie. In die zin was het inkomen van de meeste 
getrouwde vrouwen eerder aanvullend dan primair, maar niet minder noodza-
kelijk. Hun bijdrage aan het gezinsinkomen was gemiddeld vergelijkbaar met de 



312 | De draad in eigen handen

inkomsten van de armenzorg, die toch ook niet gemist konden worden. Opval-
lend genoeg maakte het voor de gemiddelde absolute looninkomsten van moeders 
weinig uit of hun kinderen klein waren of niet. Kennelijk vonden zij, ongeacht 
de omvang van hun zorgende taken, gemiddeld evenveel tijd om te spinnen wan-
neer hun kinderen afhankelijk van hen waren als wanneer zij wat groter werden. 
Afhankelijk van de looninkomsten van andere gezinsleden, varieerde het aandeel 
van spininkomsten van vrouwen over de verschillende gezinstypen in ieder geval 
van ongeveer 12 procent  (man, vrouw en kinderen werken)  tot zo’n 44 procent 
(onbestorven weduwe met niet-productieve kinderen).

Door een gebrek aan bronnen weten wij niet of precies dezelfde verhoudingen 
tussen individuele en gezamenlijke  looninkomsten golden voor een derde type 
spinners: zij die deel uitmaakten van arbeidersgezinnen die wél zonder armen-
zorg rondkwamen. Deze gezinnen verkeerden in de iets riantere positie waarin 
er een mannelijke kostwinner was die in elk geval voldoende werk had en gezond 
en  jong genoeg was. Voorbeelden hiervan vonden wij  in de Leidse  lakennijver-
heid. Aangezien de kans om tot armoede  te vervallen  in de vroegmoderne  tijd 
voor deze gezinnen eveneens groot was, moesten ook in deze gezinnen vrouwen 
en kinderen werken om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke inkomen. 
Waarschijnlijk  maakten  hun  inkomsten  zelfs  dikwijls  het  verschil  uit  tussen 
een beroep moeten doen op de armenzorg en het hebben van enige consumptie-
ruimte.



Hoofdstuk 9

Conclusie

De hoofddoelstelling van dit boek is het verklaren van eventuele veranderingen 
in de participatie van vrouwen en de verdeling tussen mannen en vrouwen op de 
vroegmoderne arbeidsmarkt aan de hand van ontwikkelingen in de textielnijver-
heid, en meer in het bijzonder het spinnen in de Republiek. Aan het begin van dit 
onderzoek was mij al duidelijk dat er niet één verklaring, maar een set aan facto-
ren is om deze ontwikkelingen te analyseren. In dit laatste hoofdstuk zet ik, bij 
wijze van algemene conclusie, alle aan bod gekomen verklaringen systematisch 
op een rij, om hun respectievelijke waarde en mogelijke verbanden ertussen af te 
wegen.

9.1 Technologische en biologische verklaringen

Op zichzelf hebben technologische en biologische factoren weinig verklarings-
kracht voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de arbeidsdeling 
naar sekse. Wel is het van belang te weten hoe in het verleden ideeën over wat 
mannenwerk en wat vrouwenwerk was mede gestoeld waren op biologische en 
technologische argumenten. Zo komt aan het licht dat opvattingen over vrouwen-
arbeid, zoals dat het spinnen ‘natuurlijker aan de vrouwen [ligt] dan aan de mans’1 
vaak weinig te maken hebben met daadwerkelijke (on)geschiktheid voor bepaald 
werk, en dus niet al te gemakkelijk dient te worden overgenomen in hedendaagse 
literatuur. Wij kunnen dit soort verklaringen nooit los zien van ideologie en de 
sociaal-culturele normen in een samenleving, en meer specifiek van de seksege-
kleurde opvattingen over arbeid.

Allereerst het argument van de lichamelijke gesteldheid. Lang niet alle man-
nen zijn sterk of sterker dan vrouwen, en  lang niet al het  ‘mannenwerk’  in de 
vroegmoderne tijd was fysiek zwaar. In vergelijking was weven wellicht lichame-
lijk  zwaarder  dan  spinnen,  maar  ook  voor  spinnen  was  uithoudingsvermogen 
nodig. Het argument dat vrouwen uitermate geschikt zouden zijn voor spinwerk 
vanwege hun slanke behendige vingers, moet eveneens kritisch worden bezien. 
Deze  zogenaamd  typisch  vrouwelijke  eigenschappen  werden  immers  ingezet 

1  neha, Bijz. Coll., inv. nr. 064-1.
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om te rechtvaardigen dat vrouwen tot bepaalde werkzaamheden werden beperkt. 
Hun behendigheid en snelheid werden meestal niet als vaardigheden of vakken-
nis  gewaardeerd,  terwijl  in  dit  onderzoek  gebleken  is  dat  zij  wel  degelijk  vaak 
stoelden  op  jarenlange  ervaring.  De  zogenaamde  geschiktheid  voor  specifieke 
taken werd bovendien in de praktijk gelogenstraft. Veel mannen sponnen in de 
zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek, en toen er in de loop van de negen-
tiende eeuw na de mechanisatie van het spinnen  tijdelijk een grotere behoefte 
kwam aan handwevers, namen vrouwen dit net zo makkelijk ter hand.

Ook de reproductieve functie van vrouwen is in mijn optiek een te beperkte ver-
klaring. Evenals tegenwoordig hadden lang niet alle vrouwen in de vroegmoderne 
tijd deze rol. Tien tot vijftien procent van hen trouwde nooit, en ook getrouwde 
vrouwen konden kinderloos blijven. Voor een aanzienlijk deel van de (potentiële) 
vrouwelijke beroepsbevolking gingen dergelijke argumenten dus niet op. Boven-
dien belemmerden de reproductieve en zorgende taken van de vrouw haar niet 
noodzakelijkerwijs in haar economische productie. Integendeel: we hebben zelfs 
gevallen gezien van vrouwen die bevielen terwijl zij achter het spinnewiel ston-
den, of hoogzwanger nog altijd werkten. Het kindertal of de leeftijd van de kin-
deren maakte voor moeders hoogstwaarschijnlijk wel iets, maar niet significant 
veel uit voor de verdiensten die zij konden binnenbrengen, zo wijst mijn analyse 
van  de  Zwolse  armenzorggegevens  uit.2  Wat  betreft  het  combineren  van  zorg 
en arbeid kan hieraan nog worden toegevoegd dat spinnen weliswaar thuis kon 
gebeuren en onderbroken kon worden voor andere bezigheden, maar dit gold ook 
voor veel beroepen die (zogenaamd) mannenwerk waren. De meeste ambachten 
in de vroegmoderne tijd werden aan huis beoefend en meestal konden ambachts-
lieden hun tijd flexibel indelen, maar dit had niet tot gevolg dat vrouwen toegang 
kregen tot de meeste van deze beroepen.3

Het  argument  van  technologische  ontwikkeling  is  eveneens  vaker  gestoeld 
op  normatieve  connotaties  dan  op  eigenlijke  gronden.  In  de  praktijk  blijkt  dat 
nieuwe machines of technologie vaak een aanleiding vormden om de arbeidsrol-
len tussen mannen en vrouwen te wijzigen. Dit ging echter vaker samen met een 
herdefiniëring van wat men beschouwde als werk met een (relatief) hoge scho-
lingsgraad of status, dan met een daadwerkelijke (on)geschiktheid van vrouwen 
voor een bepaalde technologie. Technologische vernieuwing was, al met al, geen 
noodzakelijke voorwaarde voor veranderingen in arbeidsdeling naar sekse. Ster-
ker nog, de arbeidsdeling naar sekse kon ook zeer goed veranderen zonder dat er 
iets in de technologie veranderde, zoals in het geval van de opkomst van manne-
lijke handspinners in de zeventiende eeuw.

2  Zie ook: Ogilvie, ‘Women and labour markets’, 40.

3  Zie ook Simonton, A history of European women’s work, 71.
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9.2 Economische verklaringen

Op basis van dit onderzoek is gebleken dat de arbeidsmogelijkheden voor vrou-
wen  over  het  algemeen  ruimer  werden  wanneer  de  economische  conjunctuur 
opging. In de eerste plaats uitte zich dit in een groter aandeel van de vrouwelijke 
hoofden van huishoudens in de geregistreerde beroepsbevolking (zie tabel 4.10 op 
pag. 142). Vermoedelijk gold deze hogere arbeidsparticipatie ook voor vrouwelijke 
niet-hoofden van huishoudens, zoals mijn berekeningen van benodigde spinners 
suggereren. Er ontstond een grotere  vraag naar  arbeidskrachten, met name  in 
de textielsector. Juist de textiel was van oudsher een industrie waarin veel vrou-
wen werkten en als exportnijverheid was het bovendien een relatief conjunctuur-
gevoelige bedrijfstak. Dit had tot gevolg dat de arbeid van vrouwen nog sterker 
beïnvloed werd door de economische conjunctuur dan die van mannen. Ook in 
kwalitatieve zin – zij het waarschijnlijk in beperkte mate – hadden vrouwen iets 
meer mogelijkheden in tijden van economische voorspoed. Met andere woorden: 
de arbeidsdeling naar sekse werd minder strikt naarmate het economisch beter 
ging. In dat geval kwamen er relatief meer vrouwen in hoger gewaardeerde beroe-
pen, zoals we bijvoorbeeld in Leiden in 1674 zagen, of werd het aantal beroepsmo-
gelijkheden voor vrouwen groter, zoals in Den Bosch in 1775 en Zwolle in 1742.

Op dit punt was de dynamiek  tussen vraag en aanbod op de vroegmoderne 
arbeidsmarkt van belang. Wanneer er niches ontstonden, zoals aan het einde van 
de achttiende eeuw met het breien en kantwerken het geval was, konden vrou-
wen ook op deze mogelijkheid inspelen. Vaak zorgden deze beroepen, die samen-
hingen  met  de  opkomst  van  nieuwe  producten  en  veranderingen  in  de  mode, 
(althans tijdelijk) voor een opleving van de economische conjunctuur. Als breister 
of kantwerkster konden vrouwen waarschijnlijk net iets meer verdienen dan met 
het spinnen, en daarom was het, vooral voor ongehuwde vrouwen die vaak vol-
ledig afhankelijk waren van hun eigen inkomsten uit arbeid, een aantrekkelijk 
alternatief. Een voorbeeld hiervan zijn de kantwerksters uit Den Bosch, voor wie 
de inkomsten uit kantklossen rond 1775 doorgaans hoger lagen dan die uit het 
spinnen van vlas.4

Ondanks deze invloeden van de economische trend bleef de segmentatie van 
de arbeidsmarkt echter zeer sterk in de vroegmoderne tijd. De door mij waarge-
nomen subtiele, en soms grotere, veranderingen in het werk dat mannen of vrou-
wen verrichtten, wijzigden hierin niet fundamenteel iets. Weliswaar was er een 
sterke opkomst van het aantal mannelijke handspinners in de hier onderzochte 
periode,  maar  het  betekende  niet  dat  textielberoepen  met  een  hogere  status, 
zoals weven, droogscheren en verven, op grote schaal toegankelijk werden voor 
vrouwen. En zelfs binnen het spinnen bestond er een arbeidsdeling naar sekse. 

4  Van Nederveen Meerkerk, ‘Het beeld bezien’, 21.
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Mannen vonden wij over het algemeen in de segmenten met het best betaalde 
spinwerk, zoals het wolspinnen tegenover het vlasspinnen (Den Bosch, Zwolle), 
of  de  lakennijverheid  tegenover  andere  neringen  (Leiden).  Weliswaar  kregen 
mannen en vrouwen dezelfde (relatief lage) stuklonen voor hetzelfde spinwerk, 
maar wanneer mannen sponnen, deden zij dit  in de beter betalende branches. 
Hierin waren ook wel vrouwen te vinden, maar door de concurrentie van man-
nen vermoedelijk minder.

Door de in dit boek beschreven sterke segmentatie van de arbeidsmarkt, was 
er sprake van occupational crowding, wat inhield dat er een groot aanbod van vrou-
wen bestond  in een klein aantal beroepen. Dit  leidde  tot  schijnbaar vraag-aan-
bod gerelateerde mechanismen op de arbeidsmarkt, waardoor het spinnen ook 
relatief  slecht beloond kon blijven. De  stimulans  tot het drukken van de  spin-
lonen  is  in dit boek ook zonneklaar gebleken: op de  totale  loonkosten van een 
wollen  stuk  textiel  bedroegen deze maar  liefst  veertig procent. Hoewel  textiel-
ondernemers  uiteraard  niet  de  hele  arbeidsmarkt  reguleerden,  konden  zij  wel 
gebruik maken van de heersende machtsverhoudingen tussen de seksen om dit 
te bereiken. Dit aspect zal ook hieronder, bij de institutionele verklaringen nog 
naar voren komen.

Segmentatie van de arbeidsmarkt werd verder versterkt door het gebrek aan 
investering in de opleiding en het onderwijs aan vrouwen, ofwel human capital 
vorming. Er werd in de regel minder in de (beroeps)opleiding van meisjes geïn-
vesteerd dan in die van jongens, omdat zij in hun latere leven toch geen toegang 
zouden hebben tot hoger geschoold werk. Daardoor werden vrouwen al op jonge 
leeftijd,  in de fase van de opleiding, uitgesloten van bepaalde  ‘hooggeschoolde’ 
segmenten van de arbeidsmarkt. Waar een gebrekkige vorming van human capi-
tal dus in eerste instantie een economische verklaring lijkt te zijn, blijkt dat er 
een nauwe samenhang is met allerlei niet-economische achtergronden. Al met al 
had een combinatie van economische factoren wel degelijk grote effecten op de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de vroegmoderne tijd en op de arbeidsdeling 
naar sekse. Maar deze economische verklaringen kunnen niet los worden gezien 
van meer institutionele en sociaal-culturele verklaringen.

9.3 Institutionele verklaringen

In dit onderzoek is gebleken dat verschillende instituties, zoals de gilden, maar 
ook  meer  kapitalistische  productieverhoudingen,  zowel  belemmeringen  als 
mogelijkheden  opleverden  voor  vrouwen  op  de  vroegmoderne  arbeidsmarkt. 
Vaak wordt in de literatuur verondersteld dat de overgang van een gildensysteem 
naar vroegkapitalistische arbeidsverhoudingen meer mogelijkheden schiep voor 
vrouwen en dat de verschillen in taakverdeling tussen mannen en vrouwen klei-
ner werden. Bij de transitie naar meer concentratie en de opkomst van de fabrie-
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ken zou deze tendens juist weer zijn omgekeerd. Maar in de praktijk bleven de 
verschillende organisatievormen vaak naast elkaar bestaan, en vulden zij elkaar 
zelfs  aan.  Onderaanneming  van  (loon)arbeiders  binnen  gilden  is  hiervan  één 
voorbeeld, een ander was het nog lang naast elkaar bestaan van thuisarbeid en 
fabrieksarbeid.

Opvallend hierbij  is dat de beperkingen die, meestal  in de  vorm van  ‘onge-
schreven regels’, golden voor vrouwen binnen de gilden, vaak ongewijzigd bleven 
voortbestaan binnen nieuwe  ‘vroegkapitalistische’ structuren. Vrouwen kregen 
bijvoorbeeld niet plotseling de mogelijkheid om met het verlaten van het gildensy-
steem, zoals dat in Leiden gebeurde, te gaan weven. En hoewel er in Tilburg geen 
weversgilde  bestond  in  de  zeventiende  eeuw,  weefden  vrouwen  daar  toen  toch 
nauwelijks. Ook het proletariseren van het weven leidde er vóór de negentiende 
eeuw  niet  toe  dat  het  een  zodanig  lage  status  of  beloning  kreeg,  dat  vrouwen 
hier toegang toe kregen. Vergeleken met het spinnen bleef het altijd nog hoger 
geschoold mannenwerk. Wel kwamen er door het proletariseringsproces steeds 
meer mannen die gingen spinnen.

Voor het grootste deel bleef de segmentatie op de arbeidsmarkt dus bestaan 
ondanks veranderingen in de organisatie van de productie die zeker wel tot ver-
schuivingen  in  de  arbeidsdeling  leidden.  Zoals  we  hebben  gezien  bestonden 
er zelfs binnen het spinnen verschillen tussen mannen en vrouwen, niet in de 
directe beloning, maar wel in de segmenten waarin mannelijke en vrouwelijke 
spinners zich bevonden. Opvallend is ook dat mannelijke spinners er, in tegen-
stelling tot vrouwelijke, in slaagden een bepaalde institutionalisering binnen het 
spinnen te bereiken. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de vorming van hiërarchische 
structuren, waarbinnen de top (de zogenoemde meesterspinners in Leiden) uit 
mannen bestond. In een enkel geval ontstonden zelfs nieuwe corporatieve instel-
lingen, zoals het wolspinnersgilde in Utrecht en het wolkammersgilde in Leiden. 
Veranderingen in de arbeidsdeling naar sekse hadden dus eerder invloed op insti-
tuties dan andersom.

9.4 Sociaal-culturele verklaringen

De beloning en de sociaal-economische status voor het handspinnen waren over 
het algemeen genomen laag, zowel voor mannen als voor vrouwen. Hoewel dit 
deels waarschijnlijk de arbeidsverdeling naar sekse kan verklaren, werkte het ook 
de andere kant op. Juist door de sterke segmentatie van de arbeidsmarkt werd de 
arbeidsdeelname van vrouwen beperkt tot een klein aantal beroepen. Ondanks de 
grote behoefte aan spinarbeid die er met de groei van de textielnijverheid bestond, 
konden de lonen relatief zeer laag blijven doordat het aanbod van spinners ook 
groot was: veel alternatieven hadden vrouwen immers niet. Door de verarming 
en  loonafhankelijk worden van  steeds meer  arbeiders kon na  1660/1670 zelfs 
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ook een mannelijk potentieel aan spinkracht worden aangesproken. En al waren 
de stuklonen gelijk, ook binnen het spinnen bestond er, zoals gezegd, een zekere 
arbeidsdeling naar sekse. Mannen vinden wij met name in de beter betaalde seg-
menten (lakennijverheid tegenover andere neringen; wolspinnen in tegenstelling 
tot  vlasspinnen). Zo konden zij,  in vergelijking met  vrouwelijke  spinners,  toch 
een iets hogere status bereiken.

Deze vrij pessimistische conclusie over het voortbestaan van de segmentatie op 
de vroegmoderne arbeidsmarkt kan desondanks niet afdoende worden verklaard 
met verwijzingen naar het bestaan van een voortdurend patriarchaat, zoals ik ook 
in de inleiding van dit boek al stelde. We hebben in dit proefschrift gezien dat 
er tal van veranderingen in de sekseverhoudingen optraden, binnen de gegeven 
ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Maar nog belangrij-
ker is misschien dat keer op keer gebleken is dat de mogelijkheden en beperkin-
gen op de arbeidsmarkt ook binnen de seksen gedifferentieerd waren. Lang niet 
altijd zijn alle mannen zonder meer tegenover alle vrouwen te plaatsen. Tal van 
mannen uit de lagere klassen werden in de praktijk geconfronteerd met beper-
kingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld binnen het gildensysteem. Daarnaast 
kunnen  wij  zeker  niet  alle  vrouwen  zomaar  over  één  kam  scheren.  Allereerst 
bestond er een onderscheid naar klasse. Zo waren de mogelijkheden voor vrou-
wen of dochters van ambachtslieden, zowel informeel (leren van het vak van hun 
man) als formeel (recht op gildensteun, weduwerecht) groter dan voor vrouwen 
uit loonarbeidende gezinnen. Bovendien maakten leeftijd, fase in levenscyclus en 
huwelijkse staat verschil uit.

9.5 Arbeidsdeling naar sekse in de Republiek: een geval apart?

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de verschillende verklaringen voor de arbeids-
participatie van vrouwen en arbeidsdeling naar sekse vaak nauw samenhangen. 
‘Technologische’  verklaringen zijn dikwijls grotendeels gebaseerd op  construc-
ties  van  wat  mannelijk  en  vrouwelijk  is,  en  dus  nauw  verbonden  met  norma-
tieve, sociaal-culturele opvattingen in de samenleving. Deze combinatie werkte 
eerder bevorderend dan afzwakkend voor het patriarchaat, de arbeidsparticipatie 
van vrouwen en de segmentatie op de arbeidsmarkt. Economische verklaringen 
kunnen op hun beurt niet los worden gezien van andere factoren. De vorming 
van human capital en occupational crowding zijn immers nauw verbonden met de 
(sociaal-cultureel bepaalde) segmentatie op de arbeidsmarkt en bieden in zichzelf 
geen pure vraag-aanbod gerelateerde verklaringen voor de bestaande verhoudin-
gen of veranderingen daarin. Wel lijkt het erop dat de economische conjunctuur, 
en daaraan gerelateerde ontwikkelingen op de (lokale) arbeidsmarkt, de grootste 
invloed had op zowel veranderingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen als de 
arbeidsdeling naar sekse. Institutionele factoren werkten eveneens twee kanten 
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op: deels belemmerden instituties (die natuurlijk een afspiegeling waren van de 
bestaande verhoudingen) vrouwen in hun deelname op de arbeidsmarkt. Deels 
ontstonden er ook mogelijkheden voor hen, doordat binnen nieuwe institutionele 
structuren de vraag naar arbeidsters toenam. In het uiteindelijke verklaringsmo-
del kunnen wij daarom spreken van verschillende factoren die de bestaande sek-
severhoudingen op de arbeidsmarkt, konden versterken dan wel afzwakken (zie 
figuur 9.1).

Figuur 9.1 Verklaringen voor veranderingen in de arbeidsdeelname van vrouwen

patriarchaat/gendernormen

lage arbeidsparticipatie vrouwen/
segmentatie arbeidsmarkt

versterkende factoren

– reproductieve functie (maar: lang niet altijd signifi-

cant, en: lang niet iedere vrouw had deze)

– ideologische link biologie/technologie verwachte 

rol vrouw in de samenleving

– human capital vorming: meisjes uitgesloten van 

formele training. (maar: gold ook voor jongens uit 

bepaalde klassen)

– occupational crowding: aanbod van vrouwen in 

beperkt aantal beroepen → beperking mogelijkhe-

den en lonen

– institutionele overgang (bijv. gilden → vroegka-

pitalisme): segmentatie bleef bestaan. m.a.w.: 

instituties veranderen maar bevestigen/versterken 

bestaande verhoudingen 

afzwakkende factoren

– economische voorspoed: meer vraag naar vrou-

wen op de arbeidsmarkt

– ontstaan van niches/nieuwe consumptiepatro-

nen:  uitbreiding mogelijkheden (ook kwalitatief) 

voor vrouwen op arbeidsmarkt

– proletarisering/ opkomst vroegkapitalisme: 

meer vraag naar (goedkope) loonarbeid, dus 

vrouwen. 

De vraag rijst uiteraard in hoeverre dit model toepasbaar is op andere economi-
sche sectoren en op andere landen. Op basis van de vier verschillende casussen 
in dit boek is hierover al wel een en ander op te merken. Voor alle vier de onder-
zochte plaatsen, Leiden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle, gold dat een opgaande 
economische conjunctuur en een groeiende vraag naar nieuwe consumptiegoe-
deren – dus twee van de drie ‘afzwakkende’ factoren voor het patriarchaat – meer 
mogelijkheden voor vrouwen op de arbeidsmarkt met zich meebrachten. Mede 
gezien de uiteenlopende (machts)posities van deze plaatsen binnen de Republiek 
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is het zeer waarschijnlijk dat deze elementen voor meer economische sectoren en 
ook voor andere landen opgaan. Het is daarbij goed mogelijk dat dit met name 
geldt voor pre-industriële economische ontwikkeling, die niet zozeer op een hogere 
arbeidsproductiviteit, maar op de inschakeling van grotere aantallen arbeid(st)ers 
op de arbeidsmarkt gestoeld was. Deze conclusie sluit aan bij Jan de Vries’ con-
cept van de industrious revolution. Juist de Republiek maakte, in sommige delen 
in de zeventiende, en in andere delen in de achttiende eeuw, deze gunstige eco-
nomische ontwikkeling door. Het is echter waarschijnlijk dat deze groei zich ook 
elders, bijvoorbeeld in pre-industrieel Engeland, voordeed, met de nodige gevol-
gen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen.5

De derde factor die afzwakkend kon werken voor patriarchale verhoudingen 
op de arbeidsmarkt, proletarisering ofwel de mate van loonafhankelijkheid, gaat 
daarentegen  niet  zo  eenduidig  op  voor  de  vier  verschillende  casussen.  De  ver-
schillende  gebieden  kenden  hierin  alle  een  andere  ontwikkeling.  Leiden  was 
natuurlijk uitzonderlijk als centrum van de textielproductie van Europa in de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw. Deze positie leidde tot relatief hoge lonen, met 
name in kwalitatief hoogwaardige lakennijverheid, waarmee de stad nog decen-
nialang de concurrentie uit binnen- en buitenland wist te trotseren. Samen met 
de enorme vraag naar arbeiders had dit tot gevolg dat de betere segmenten van 
de wolspinnerij mannelijke loonarbeiders aantrokken. Toen de economische con-
junctuur  minder  gunstig  werd,  bleef  het  aandeel  van  mannelijke  wolspinners 
groot, en groeide het zelfs ten opzichte van de vrouwelijke, waarschijnlijk omdat 
ook mannelijke loonarbeiders weinig alternatieven hadden. In Tilburg was deze 
ontwikkeling waarschijnlijk minder dynamisch, omdat de arbeidsverhoudingen 
die  aan  het  begin  van  de  zeventiende  eeuw  in  Leiden  waren  ontstaan,  min  of 
meer als blauwdruk werden gebruikt voor dit Brabantse textieldorp. Of de onder-
nemers nu uit Holland of uit Tilburg zelf kwamen, de voordelen van het systeem 
van onderaanneming van wevers en spinners waren voor beide groepen groot. 
Daarom  is  mijn  vermoeden  dat  de  aanleiding  voor  mannen  om  te  spinnen  in 
Tilburg, veel meer dan in Leiden, vooral een gebrek aan alternatieven was, ook 
in economisch gunstiger tijden. In Den Bosch en Zwolle, waar de textielnijver-
heid allengs van weinig betekenis was geworden, ontstonden dergelijke verhou-
dingen niet op grote schaal. De relatie tussen economische groei, proletarisering 
en arbeidsdeling naar sekse is kortom niet eenduidig en waarschijnlijk deels ook 
padafhankelijk, zoals met name de casus Leiden laat zien. Een nadere interna-
tionale vergelijking zou wenselijk zijn om te bepalen in hoeverre de proletarise-
ringsgraad beslissend is voor veranderingen in de arbeidsdeling naar sekse.

5  Zie bijvoorbeeld Shaw-Taylor en Wrigley, The occupational structure. Zij vermoeden 

op basis van beroepsreconstructies dat de grote spurt in industriële groei ruim voor 1750 

heeft plaatsgevonden.
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9.6 Besluit. Klasse en de arbeidsparticipatie van vrouwen in breder perspectief

De arbeidsparticipatie van vrouwen in de pre-industriële Nederlandse samenle-
ving moet hoog zijn geweest, althans hoger dan tot nu toe vaak is gedacht. Mijn 
analyse  van een aantal  belasting-  en bevolkingsregisters heeft  uitgewezen  dat, 
wanneer we naar hoofden van huishoudens met een geregistreerd beroep kijken, 
minimaal 12,5 en maximaal ruim 25 procent van hen vrouw was. Hoewel deze 
administraties hun methodologische problemen kennen, is het niet waarschijn-
lijk dat zij een grote onderregistratie van de beroepen van vrouwelijke hoofden 
van huishoudens weergeven vergeleken met mannelijke hoofden. Bij ten minste 
driekwart, maar meestal rond de 90 procent van hen stond immers een beroep 
vermeld (zie tabel 4.10). Problematischer is daarentegen dat deze gegevens nog 
niets zeggen over het niet-geregistreerde deel van de vrouwelijke beroepsbevolking. 
Ik  denk  echter  te  hebben  aangetoond  dat  vele  ongetrouwde  vrouwen  die  geen 
huishouden aanvoerden werkten voor loon, alsmede een aanzienlijk deel van de 
getrouwde vrouwen en weduwen onder de niet-hoofden van huishoudens.

Het  is niet  eenvoudig om de  in dit onderzoek verzamelde gegevens over de 
arbeidsparticipatie van vrouwelijke hoofden van huishoudens in de Republiek te 
generaliseren. Voor Tilburg in het jaar 1810 hebben we weliswaar gegevens over 
de totale bevolking, maar deze stad is zeker niet representatief voor het hele land. 
Tilburg kende een zeer hoge proletariseringsgraad, en had een economie die zeer 
eenzijdig gericht was op de  textielnijverheid.6 Voor een  iets  latere periode zijn 
er wel gegevens beschikbaar over de gehele beroepsbevolking. Een analyse van 
de Volkstelling van 1849 geeft een percentage van 29,4 procent vrouwen op de 
beroepsbevolking van zestien jaar en ouder. Van alle vrouwen boven de vijftien 
jaar had 35 procent een beroepsvermelding. Een halve eeuw later, in 1899, waren 
deze percentages sterk gedaald naar respectievelijk 21,9 en 24 procent, terwijl de 
arbeidsparticipatie van mannen nauwelijks was gewijzigd (zie tabel 9.1).7

Weliswaar  zitten  er haken en ogen aan de uitkomsten  van deze  volkstellin-
gen,  die  indertijd  al  werden  gesignaleerd  en  waarop  ook  historici  wijzen.  Dit 
geldt zeker wanneer wij deze gegevens willen gebruiken voor een analyse van de 

6  Dit  leidde,  zoals  wij  hebben  gezien,  bijvoorbeeld  tot  een  zeer  hoge  geregistreerde 

arbeidsdeelname van getrouwde vrouwen (40%). Van alle Tilburgse vrouwen werkte  in 

1810 63%, terwijl van alle werkende hoofden van huishoudens een hoog, maar niet excep-

tioneel percentage (24%) vrouw was.

7  De gegevens in tabel 9.1 wijken iets af van die van Pott-Buter, omdat zij alle leeftijds-

klassen meetelt, en ik alleen zestien jaar en ouder. Een relatief groter aandeel werkende 

jongens levert haar een aantal procentpunten lagere arbeidsparticipatie van vrouwen op. 

Pott-Buter, Facts and fairy tales, 15-16.
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arbeidsdeelname van vrouwen.8 Maar het zijn de vroegste gegevens voor de hele 
bevolking die wij op nationaal niveau hebben, en bovendien doet een groot deel 
van de problemen zich ook voor in de vroegmoderne tellingen.9 Daarom wil ik 
deze cijfers hier toch gebruiken om iets meer te kunnen zeggen over ontwikke-
lingen op de lange termijn.

Tabel 9.1 Arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen 1849 en 1899 (volgens de officiële statistieken)

1849 1899

mannen 16+ vrouwen 16+ mannen 16+ vrouwen 16+

zonder beroep 100.519 666.320 160.189 1.252.603

totaal aantal 954.027 1.022.948 1.573.975 1.650.504

% van groep dat werkt  
(ratio arbeidsparticipatie) 89% 35% 90% 24%

Bron: cbs, Volkstelling 1849 en Beroepentelling 1899 

Voor 1849 hebben wij helaas geen gegevens over de huwelijkse staat van vrouwen, 
maar voor 1899 kunnen wij stellen dat van alle getrouwde vrouwen 11 procent een 
beroepsvermelding had,  terwijl dit percentage bij de ongetrouwde vrouwen 48 
was. Een grove vergelijking over de hele periode doet vermoeden dat de arbeids-
participatie van vrouwen pas na 1850 echt is gaan dalen en ook toen pas onder 
die van andere landen is komen te liggen.10 Met andere woorden: voor zover de 
invloed van het huiselijkheidsideaal zich liet gelden, was hiervan pas echt sprake 
in de tweede helft van de negentiende eeuw. En dan nog gold dit ideaal natuur-
lijk niet voor de allerarmste lagen in de samenleving. Een deel van de gehuwde 
vrouwen moest wel blijven werken. Uit eigentijds en recent onderzoek komt naar 
voren dat aan het begin van de twintigste eeuw veel vrouwen (ook getrouwde) de 
kost wonnen. Meestal was hun motivatie om te werken dat hun echtgenoot niet 
genoeg verdiende om het gezin te onderhouden.11 Ideaal en praktijk lagen in veel 
gevallen dus nogal ver uit elkaar.

8  Zie bijvoorbeeld Verhage, ‘Schets van de ontwikkeling’; Hill, ‘Women, work and the 

census’.

9  Bijvoorbeeld registratie van slechts één beroep, onderregistratie van tijdelijk werk of 

werk dat niet voor loon werd verricht. Pott-Buter, Facts and fairy tales, 16-17.

10  Een vergelijking van Nederland met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemar-

ken rond 1850, wijst er ook op dat deze ontwikkeling toen ongeveer inzette. Pott Buter, 

Facts and fairy tales, 32.

11  Posthumus-van der Goot, ‘Onderzoek naar den arbeid’; Van der Klein, Ziek, zwak of 

zwanger, bijvoorbeeld 109-110, 245.
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Hiermee komen we op een zeer belangrijk punt in mijn analyse. Het onder-
scheid naar klasse was, ook voor de arbeidsparticipatie van vrouwen in de vroeg-
moderne  tijd, misschien nog wel belangrijker dan de huwelijkse  status die  zij 
hadden. Vrouwen van ambachtslieden werkten zelden in loondienst, wat natuur-
lijk niet wil zeggen dat zij niet meewerkten in het beroep van hun man en/of in 
het huishouden. Maar grote groepen vrouwen  in de  samenleving,  en dan met 
name uit de lagere klassen – naar schatting in de vroegmoderne periode 45 tot 
65 procent van de bevolking12 – moesten ‘met hare handen arbeyt de cost gewin-
nen’.13 Vrouwen van iedere huwelijkse status werkten, in veel gevallen voor loon 
in de textielnijverheid, en dit werd tot op zekere hoogte ook van hen verwacht, 
zelfs als zij oud of gebrekkig waren.  Juist het handspinnen speelde hierin een 
belangrijke  rol,  omdat  niet  alleen  veel  vrouwelijke  hoofden  van  huishoudens, 
maar ook veel getrouwde vrouwen hiertoe gemakkelijk toegang hadden. Vaak, en 
althans veel vaker dan tot nu toe in de literatuur gesuggereerd, deden zij dit werk 
in ruil voor loon. Voor sommige vrouwen, meestal jong, gezond en alleenstaand, 
betekende hun werk dat zij de draad van hun leven in eigen hand konden nemen. 
Voor veel andere vrouwen, ongehuwd, getrouwd of weduwe, was het spinnen voor 
loon eerder een van de manieren om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

12  Vergelijk Prak, Gouden Eeuw, 155 met Van Leeuwen, De rijke Republiek, 40-41.

13  ral, ora, inv. nr. 3, 16, 28.





Bijlage 1

Beroepsindeling op basis van belasting- en 
bevolkingskohieren

Voor deze studie heb ik gebruik gemaakt van verschillende belastingkohieren en bevol-

kingsregisters. Alle gebruikte bronnen komen, inclusief korte omschrijving en bronvermel-

ding, hieronder afzonderlijk aan bod, maar hier geef ik eerst een algemene verantwoording 

van de verwerking van de gegevens en de indeling van de beroepsstratificatie waarvoor 

gekozen is.

Een aantal van deze kohieren en registers heb ik zelf ingevoerd in databases, maar voor 

een aantal heb ik gebruik gemaakt van de literatuur of databases die al waren opgezet door 

anderen. Wel heb ik alle tellingen steeds zelf verwerkt volgens dezelfde standaardisatie (zie 

tabel I hieronder). Een bewerking van het Klein Familiegeld voor Leiden 1674 is gemaakt op 

basis van Peltjes, Leidse lasten. Voor Leiden 1749 is gebruik gemaakt van de digitaal beschik-

bare database van het ndha. Voor Den Bosch 1775 (blokboeken) gaat mijn dank uit naar 

Maarten Prak, die zijn database ter beschikking stelde, zodat ik die kon vergelijken met de 

door mij zelf ingevoerde armenzorggegevens. Voor Tilburg, 1665, zie de transcribatie op de 

website van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg door Leo Adriaenssen. Een bewer-

king van de kohieren van Zwolle uit 1712 is te vinden in Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 

265-275.

Voor de classificatie van beroepen heb ik in grote lijnen de indeling uit de Volkstelling 

van 1889 aangehouden.1 In dat jaar werd een uitgebreide beroepentelling verricht onder 

alle inwoners van Nederland en werd een nieuwe beroepsindeling vastgesteld, op basis 

van economische sectoren, die op hun beurt weer waren ingedeeld in veertig verschillende 

beroepsklassen. 2 Historici als Roessingh en Diederiks hebben deze indeling verder aange-

past, en in navolging van hen hebben diverse auteurs de classificatie gebruikt.� Er is sprake 

van een indeling in vier sectoren: nijverheid, landbouw en visserij, economische diensten 

en maatschappelijke diensten. Daarnaast is er een restcategorie, ‘overig’. Iedere sector is 

weer onderverdeeld in verschillende beroepsklassen, waarbinnen een indeling naar beroep 

is gemaakt. 

1  Uitkomsten der beroepstelling 1889. Zie ook: http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/ 

1889/ 

2  Zie voor een uitgebreide beschrijving: Uitkomsten der beroepstelling, bijlage ‘Lijst van beroepen’.

�  Roessingh, ‘Beroep en bedrijf’, 258-259; Daelemans, ‘Leiden 1581’; Diederiks, ‘Beroepsstructuur’, 

65-66; Abels, Nieuw en ongezien; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, m.n. 265-275; Van der Vlis, Leven 

in armoede, m.n. �72-�79; Schmidt, Overleven na de dood, m.n. 12� en 125.
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Tabel I laat de beroepsclassificatie zien zoals ik die, gebaseerd op de Volkstelling van 1889, 

maar met de nodige wijzigingen, heb gebruikt in dit boek. Alle tabellen en grafieken in dit 

boek verwijzen naar de sectorgewijze indeling volgens de onderstaande classificatie. De 

categorie ‘overig’ heb ik, in afwijking van de meeste historici, aangevuld met losse arbeiders, 

en de renteniers heb ik overgeheveld naar de sector economische diensten (zie de verant-

woording onder de tabel). Voor de helderheid van de analyse heb ik personen die gepensio-

neerd zijn, of geen (bekend) beroep hadden, in de tabellen en grafieken apart gehouden van 

de personen met een beroepsvermelding. Maar voor de geïnteresseerde lezer is het aantal 

geregistreerden zonder beroepsvermelding wel terug te vinden in deze bijlage.

Aan iedere indeling kleven uiteraard nadelen. Al op het niveau van de sector ontstaan 

problemen, bijvoorbeeld in het geval van veel nijverheidsberoepen, waarbij de ambachts-

man (of zijn echtgenote) zelf zijn spullen verkocht. Maar omdat de nadruk in deze gevallen 

meestal op de productie gelegen zal hebben, is ervoor gekozen zoveel mogelijk de beroe-

penindeling te volgen zoals die in de Volkstelling van 1889 is vastgesteld. In enkele gevallen 

was het echter van belang andere keuzes te maken. Voor deze afwijkende gevallen waarin ik 

beroepen in een andere beroepsklasse of zelfs sector heb ingedeeld, is een verantwoording 

te vinden onderaan tabel I.  

Tabel I  Beroepsclassificatie 1889, aangepast voor gebruik in dit proefschrift

sector beroepsklasse beroepen (voorbeelden)

 I.  nijverheid 1. aardewerk-/steen-/glasfabricage steensnijder, porseleinmaker, tegelmaker

2. boek-/papierdrukken drukker, typograaf

�. bouwnijverheid timmerman, metselaar, schilder 

4. chemische nijverheid apotheker, buskruitmaker, verfmaker

5. houtbewerking stoeldraaier, kastenmaker, borstelmaker, knopenmaker

6. kledingproductie kleermaker, naaister, hoedenmaker, pruikenmaker

7. kunstnijverheid schilder, beeldhouwer, artiest

8. leerbewerking schoenlapper, schoenmaker, zadelmaker, zeemtouwer  

9. mijnbouw/winning van delfstoffen turfgraver, mijnwerker

10. metaalbewerking smid, speldenmaker, goudsmid, slotenmaker

11. papierfabricage perkamentmaker, papiermaker

12. scheep-/wagenmakerij scheepsbouwer, scheepstimmerman, wagenmaker

1�. instrumentmakerij horlogemaker, brillenmaker, klokkenmaker

14. textielnijverheid spinner, wever, verver, droogscheerder, kantmaker, breier

15. vet-, olie en kaarsenproductie kaarsenmaker, olieperser, olieraffinadeur

16. voedsel- en drankenproductie bakker, slager, brouwer, graanmolenaar, distilleur

II .  landbouw  
en visserij

17. landbouw boer, tuinier, koeienmelker, hooier

18. visserij visser, haringvisser
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sector beroepsklasse beroepen (voorbeelden)

III.  economi- 
sche diensten

19., 2�., 24. handel1 warenhandelaar, tussenhandelaar, factoor

20a. transport matroos, schipper, koetsier, turfdrager

20b. herbergwezen/tapperij2 herbergier, koffiehuishouder, tapper

21. financiële dienstverlening bankier, kassier, pandjeshouder

22. verzekeringswezen verzekeraar, commissionair 

�5b. renteniers� rentenier, landhouder

IV.  maatschap-
pelijke diensten

25. vrije beroepen dokter, notaris, advocaat, vroedvrouw, barbier4

26. onderwijs schoolmeester(es), universiteitsprofessor, breileraar

27. verzorging weesouders, gasthuispersoneel, verpleegster 

28. huishoudelijke diensten dienstbode, huishoud(st)er, wasvrouw5, kok6, conciërge

�0a. in dienst van de overheid  

(‘nationaal’)

afgevaardigde van het rijk, rentmeester

�0b. leger7 officier, soldaat, vaandeldrager

�1.-��. in dienst van provincie, stad of 

waterschap

gedeputeerde, baljuw, burgemeester, watergraaf

�4a. in dienst van de kerk dominee, priester, non

�4b. begrafeniswezen8 begrafenisondernemer, doodgraver, baardrager

V.  overig 29. arbeiders9 losse arbeider, ongespecificeerde arbeider

�5a. gepensioneerden gepensioneerde, oud-soldaat

�6. geen beroep/beroep onbekend ‘armen’, mensen zonder beroep

1 In de Volkstelling van 1889 drie aparte categorieën: 19. warenhandel en groothandel, 2�. tussenhandel en 24. 
hulpbedrijven van de handel, maar omdat de laatste twee categorieën in de vroegmoderne tijd nauwelijks voor-
kwamen, en bovendien moeilijk te onderscheiden in de bronnen, zijn deze drie categorieën samengevoegd. 

2 In de originele classificatie samengenomen met transport (20), maar het verband is mijns inziens vergezocht. 
Bovendien is het in het kader van het bredere project Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd, waarbinnen de 
horeca een apart onderzoek vormt, nuttig om beide van elkaar te scheiden.

� Origineel: restcategorie in ‘maatschappelijke diensten’, maar omdat in de vroegmoderne tijd renteniers en grond-
bezitters vaak actieve deelnemers waren op de financiële markt, kies ik ervoor ze onder de economische diensten 
te scharen.

4 Origineel: barbiers/haarsnijders in kledingsector, maar ik beschouw dit meer als dienstverlening dan als productie.
5 Origineel: wasvrouwen onder kledingsector, maar ik beschouw dit meer als dienstverlening dan als productie.
6 Origineel: koks onder voedselproductie, maar omdat zij eten bereiden en niet zozeer produceren, beschouw ik dit 

als dienstverlening en niet als productie.
7 Origineel: leger onder overheidsdienst (�0), maar vanwege een vertekening van de overheidsdiensten in bepaalde 

garnizoenssteden zoals Den Bosch, kies ik ervoor deze beide categorieën te splitsen.
8 Origineel: begrafeniswezen onder kerkdiensten, maar er waren ook openbare en gilde-gerelateerde begrafenis-

diensten, en daarom is er een aparte categorie voor gemaakt.
9 Origineel: ongespecificeerde arbeid en dagloners onder ‘maatschappelijke diensten’, maar omdat het evengoed 

om agrarische of industriële arbeiders kan gaan, heb ik ervoor gekozen een restcategorie te maken. Hierin neem 
ik ook gepensioneerden op, die immers geen beroep uitoefenen.

Vervolg Tabel I
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Stratificatie per stad en kohier op het niveau van de sector 

Leiden

Leiden 1581  Aantal inwoners: 12.170; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: alle hoofden van huishou-

dens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 1.058 64,0 121 51,9 1.179 62,6

landbouw 96 5,8 5 2,2 101 5,4

economische diensten 370 22,4 67 28,8 422 22,4

maatschappelijke diensten 125 7,6 40 17,2 165 8,8

overig 5 0,3 0 0,0 16 0,9

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.654 100  233 100  1.883  100

onbekend/geen beroep 253  685  942  

totaal geregistreerd 1.907   918   2.825  

Bewerking van:  ral,	saii, inv. nr. 1289

Leiden 1674  Aantal inwoners: ca. 62.000; Type bron: belasting (Klein Familiegeld); Beroepsvermelding: hoof-

den van huishoudens met inkomen boven 365 gulden per jaar (uitgezonderd bonnen Wanthuis en Wolhuis)

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 1.236 56,2 102 34,9 1.338 53,7

landbouw 50 2,3 1 0,3 51 2,0

economische diensten 672 30,6 183 62,7 855 34,3

maatschappelijke diensten 237 10,8 6 2,1 243 9,8

overig 3 0,1 0 0,0 3 0,1

subtotaal (met beroepsvermelding) 2.198 100 292 100 2.490 100

onbekend/geen beroep 163 43 206  

totaal geregistreerd 2.361   335   2.696

Bewerking van: Peltjes, Leidse lasten 

Leiden 1749  Aantal inwoners: �7.2�8; Type bron: Provisioneel Middel; Beroepsvermelding: alle gezinshoofden

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 5.032 74,2 1.433 67,5 6.465 72,6

landbouw 146 2,2 10 0,5 156 1,8

economische diensten 875 12,9 549 25,9 1.424 16,0

maatschappelijke diensten 708 10,4 131 6,2 839 9,4

overig 19 0,3 1 0,1 20 0,2

subtotaal (met beroepsvermelding) 6.780 100  2.124 100 8.904 100

onbekend/geen beroep 415  440  855

totaal geregistreerd 7.195   2.564   9.759  

Bewerking van: nhda, Volkstelling Leiden 1749
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’s-Hertogenbosch 

’s-Hertogenbosch 1742  Aantal inwoners: ca. 12.500; Type bron: biljettering; Beroepsvermelding: alle hoofden 

van huishoudens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 552 36,2 112 28,8 664 34,7

landbouw 23 1,5 2 0,5 25 1,3

economische diensten 498 32,7 217 55,8 715 37,4

maatschappelijke diensten 430 28,2 44 11,3 474 24,8

overig 21 1,4 14 3,6 35 1,8

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.524 100  389 100  1.913 100

onbekend/geen beroep 85  184  269

totaal geregistreerd 1.609   573   2.182

Bewerking van: gaht, Oud Archief, inv. nrs. ��11 - ��19

’s-Hertogenbosch Blokboeken 1775  Aantal inwoners: 14.049; Type bron: registratie gehele bevolking per blok 

(wijk); Beroepsvermelding: alle gezinshoofden

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 929 44,5 349 49,2 1278 45,7

landbouw 74 3,5 10 1,4 84 3,0

economische diensten 578 27,7 257 36,2 835 29,9

maatschappelijke diensten 461 22,1 89 12,6 550 19,7

overig 46 2,2 4 0,6 50 1,8

subtotaal (met beroepsvermelding) 2.088 100 709 100 2.797 100

onbekend/geen beroep 84  84  168  

totaal geregistreerd 2.172   793   2.965  

Bewerking van: Database blokboeken 

’s-Hertogenbosch Armenzorgregisters 1775  Aantal inwoners: 14.049; Type bron: armenzorgregister; Beroeps-

vermelding: alle ontvangers van armenzorg

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 220 73,6 388 77,3 608 75,9

landbouw 10 3,3 4 0,8 14 1,7

economische diensten 28 9,4 12 2,4 40 5,0

maatschappelijke diensten 19 6,4 52 10,4 71 8,9

overig 22 7,4 46 9,2 68 8,5

subtotaal (met beroepsvermelding) 299 100 502  100 801  100

onbekend/geen beroep 44  122  166  

totaal geregistreerd 343   624   967  

Bewerking van: gaht, Oud Archief, inv. nr. 6816 
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Tilburg

Tilburg kapitale schatting 1665  Aantal inwoners: ca. 7.000; Type bron: registratie van alle hoofden van huis-

houdens t.b.v. kapitale schatting; Beroepsvermelding: alle hoofden van huishoudens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 389 28,9 140 65,1 529 33,9

landbouw 838 62,4 47 21,9 885 56,8

economische diensten 91 6,8 17 7,9 108 6,9

maatschappelijke diensten 26 1,9 11 5,1 37 2,4

overig 0  0  0  

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.344 100 215 100 1.559 100

onbekend/geen beroep 169  21  190  

totaal geregistreerd 1.513   236   1.749  

Bewerking van: rhct, Dorpsbestuur, inv. nrs. �79 en �80-I [getranscribeerd door Leo Adriaenssen]

Tilburg 1810  Aantal inwoners: 9.680; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: hoofden van huishoudens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 1.192 64,0 510 85,9 1.702 69,3

landbouw 360 19,3 37 6,2 397 16,2

economische diensten 97 5,2 32 5,4 109 4,4

maatschappelijke diensten 48 2,6 5 0,8 53 2,2

overig 166 8,9 10 1,7 196 8,0

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.863 100 594 100 2.457 100

onbekend/geen beroep 38  45  83  

totaal geregistreerd 1.901   639   2.540  

Bewerking van: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277.

Tilburg 1810  Aantal inwoners: 9.680; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: alle inwoners

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 1.985 66,9 2.060 82,6 4.045 73,9

landbouw 453 15,3 59 2,4 512 9,3

economische diensten 112 3,8 39 1,6 151 2,8

maatschappelijke diensten 201 6,8 332 13,3 533 9,7

overig 218 7,3 17 0,7 235 4,3

subtotaal (met beroepsvermelding) 2.969 100 2.507 100  5.476  100

onbekend/geen beroep 1.584  2.620  4.204  

totaal geregistreerd 4.553   5.127   9.680  

Bewerking van: rhct, Volkstellingen, inv. nrs. 1275-1277
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Zwolle

Zwolle 1712  Aantal inwoners: ca. 10.000; Type bron: lijst met alle huiseigenaren en huurders in Zwolle; 

Beroepsvermelding: hoofden van huishoudens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 794 53,1 132 60,0 926 54,0

landbouw 145 9,7 9 4,1 154 9,0

economische diensten 208 13,9 46 20,9 254 14,8

maatschappelijke diensten 278 18,6 33 15,0 311 18,1

overig 70 4,7 0 - 70 4,1

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.495   100 220   100 1.715  100

onbekend/geen beroep 583  562  1.145  

totaal geregistreerd 2.078   782   2.860  

Bewerking van: Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 265-275

Zwolle 1742  Aantal inwoners: ca. 12.000; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: hoofden van huishou-

dens

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 1.141 48,6 454 59,4 1.595 51,2

landbouw 191 8,1 28 3,7 219 7,0

economische diensten 411 17,5 105 13,7 516 16,6

maatschappelijke diensten 458 19,5 40 5,2 498 16,0

overig 149 6,3 138 18,0 287 9,2

subtotaal (met beroepsvermelding) 2.350    100 765    100 3.115    100

onbekend/geen beroep 54 86 140

totaal geregistreerd 2.404 851 3.255

Bewerking van: hco, Stadsarchief, inv. nrs. 426-429

Zwolle 1812  Aantal inwoners: 6.221; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: hoofden van huishoudens

Sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 450 46,0 133 53,6 583 47,5

landbouw 39 4,0 2 0,8 41 3,3

economische diensten 245 25,0 39 15,7 284 23,2

maatschappelijke diensten 140 14,3 24 9,7 164 13,4

overig 105 10,7 50 20,2 155 12,6

subtotaal (met beroepsvermelding) 979  100 248   100 1.227   100

onbekend/geen beroep 47 25 72

totaal geregistreerd 1.026 273 1.299

Bewerking van: hco, Stadsarchief, inv. nrs. 420-425
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Nederland, 1849 en 1899

Nederland 1849  Aantal inwoners: �.056.879; Type bron: volkstelling; Beroepsvermelding: alle inwoners

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 258.104 29,2 69.704 18,6 327.808 26,1

landbouw 241.944 27,4 95.158 25,4 337.102 26,8

economische diensten 107.359 12,1 24.170 6,5 131.529 10,5

maatschappelijke diensten 89.981 10,2 110.087 29,4 200.068 15,9

overig 186.805 21,1 74.960 20,0 261.765 20,8

subtotaal (met beroepsvermelding) 884.193  100 374.079 100  1.258.272 100

onbekend/geen beroep 614.618  1.183.989  1.798.607

totaal geregistreerd 1.498.811   1.558.068   3.056.879

Bewerking van: cbs, http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/

Nederland 1899  Aantal inwoners: 5.104.1�7; Type bron: beroepentelling; Beroepsvermelding: alle inwoners

sector m % van totaal v % van totaal t % van totaal

nijverheid 563.400 37,8 87.174 20,1 650.574 33,8 

landbouw 512.636 34,4 80.138 18,4 592.774 30,8 

economische diensten 282.769 19,0 49.455 11,4 332.224 17,3 

maatschappelijke diensten 98.161 6,6 216.555 50,0 314.716 16,4 

overig 33.219 2,2 77 0,2 33.296 1,7 

subtotaal (met beroepsvermelding) 1.490.185 100  433.399 100  1.923.584 100

onbekend/geen beroep 1.030.417  2.150.136  3.180.553

totaal geregistreerd 2.520.602   2.583.535   5.104.137

Bewerking van: cbs, http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1899/
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English summary

Holding the thread in her hands

Women and wage labour in the Dutch textile industry, 1581-1810

The aim of this book is to explain (changes in) women’s participation in the pre-
industrial labour market and the gendered division of work by investigating devel-
opments in the textile industry of the Dutch Republic, most notably in spinning 
and weaving of wool and flax. In order to explore various possible explanations 
systematically, I have chosen to group them into four separate categories: techno-
logical/biological, economic, institutional, and socio-cultural explanations. With 
this categorisation I partly follow the division Sheilagh Ogilvie uses to analyse 
female labour market participation in pre-industrial Germany, although I have 
made some moderations to her scheme.

First of all, there are the ‘technological and biological explanations’ for the 
gendered division of labour. It is often believed that men’s and women’s differ-
ent physical characteristics (with lesser body strength and greater dexterity for 
women, as well as women’s reproductive function) automatically leads to differ-
ences in the sexual division of labour. Furthermore, technological change sup-
posedly leads to separate applications of techniques for men and women. The 
mechanization of spinning, for instance, beginning at the end of the eighteenth 
century, would have led to a shift of spinning out of the hands of women into 
those of men.

The second category I define as ‘economic explanations’. The most important 
of these are, in my view, economic trend, supply and demand in the labour mar-
ket, and human capital formation. As for the effects of economic trend on wom-
en’s work, opinions differ a great deal. Some economists and historians believe 
that a rising trend meant an increase in the share of women in the labour mar-
ket and declining differences in the gendered division of labour, whereas oth-
ers presume that it worked exactly the other way around. Furthermore, supply 
and demand in the specific local or regional labour market might also explain 
(changes in) female labour market participation and the sexual division of labour. 
For instance, alternative employment options may explain why in some periods or 
regions women (or men) perform certain kinds of work, whereas in other times 
or places they do not.

Third, there is a set of ‘institutional explanations’ that affected the develop-
ments in the labour market for men and women. The organization of production, 
for instance, is often regarded to have been decisive for men’s and women’s oppor-
tunities. The guild system would have hampered women’s access to the labour 



358 |	 De	draad	in	eigen	handen

market, whereas the proto-industrial organization enlarged the share of female 
workers in the labour force as well as loosened the sexual division of labour. And 
finally, the rise of industrial capitalism in the long run supposedly restricted 
women’s possibilities again.

Fourth and finally, I discern the category of socio-cultural explanations. Deci-
sive factors for women might have been the life cycle and the way they functioned 
within the ‘family economy’. The phase in a woman’s life, her marital status, 
and her role within the household or family could have influenced if, and to what 
extent, she participated in the labour market. Another important socio-cultural 
explanation will have been the societal appreciation of work, both in the sense 
of the status and the payment attached to it. The question is whether the work 
women do is always esteemed and rewarded less simply because women perform 
it, or that there are more economic mechanisms behind the difference in status 
and remuneration.

Each of the chapters in this dissertation deals with one or more of these expla-
nations. However, to make sure that the book is also accessible to readers who 
prefer a less constructed and more ‘narrative’ story, the order of the chapters fol-
lows a slightly different logic. In Chapter 2, the technological background of tex-
tile production is given, serving to provide the reader with the necessary technical 
information about the production process, but at the same time testing some of 
the technological explanations for the gendered division of labour.

In Chapter 3, I discuss the history of textile production in the Northern Neth-
erlands in general, paying attention to geographical shifts and changes in the eco-
nomic trend. First of all, this chapter serves to give broader contextual information 
about the (conjunctural changes in) textile industry in general, and in particular 
in the four case studies: Leiden, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, and Zwolle. In addi-
tion, the possible demand for spinners is calculated based on available production 
figures and the scarce trade statistics for this period. At the end of this chapter 
some first conclusions are drawn about the effects of economic changes on the 
labour force participation of women and the sexual division of labour.

However, to arrive at substantial conclusions, it is also necessary to examine 
the role and function of the local labour market. Therefore, Chapter 4 gives a 
detailed description and analysis of the participation of both men and women 
in the textile industry in the four areas under consideration. In doing this, I pay 
attention to the specific structure of the local economy, alternatives in the labour 
market, and structural changes in the work both men and women performed. It 
appears that there was a distinct gendered segmentation of the labour market, 
although this segmentation was never total and could well change over time. For 
one thing, not only women, but also men occur in the historical records as spin-
ners, and on a large scale too, at least in wool spinning in all areas under investi-
gation. The combined information of chapters 3 and 4 sheds more light on the set 
of economic explanations for this division and how and why it changed.
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Subsequently, in Chapter 5, the role of the organization of production is 
explored. By investigating different ways of organizing textile production – guild-
like, proto-industrial and more centralized forms of organization – I aim to assess 
the effect of institutions and institutional changes, but also the rise of capitalist 
relations of production on men’s and women’s work in this branch of industry.

Whereas the preceding chapters focus mainly on general, ‘macro’ develop-
ments, chapters 6 through 8 give more room for the experiences and coping 
strategies of male and female textile workers themselves. In Chapter 6 spinning 
is explored on the level of the household. The position of female spinners and 
the importance of their paid work within three different household types are 
discussed: single women, women living within the ‘nuclear family’ as wives or 
daughters, and widowed spinners.

The next chapter, Chapter 7, explores the importance of training and education, 
or, in other words, of ‘human capital formation’ for textile workers. It appears that 
the experiences of boys and girls in this respect were quite different. The segmen-
tation of the labour market, as described and analysed in Chapter 4, was clearly 
shaped in the early years of adolescence, between 12 and 14 years of age, when 
children started to receive occupational training. Girls generally could not enter 
the ‘skilled’ trades, notably within the guild apprenticeship system, but neither 
outside corporate structures, whereas boys could. Nevertheless, it must also be 
stressed that not all boys had access to what were in general considered ‘skilled 
professions’. Therefore, apart from gender, social background (in this book per-
haps a little anachronistically referred to as ‘class’) also constituted an element in 
the segmentation of the pre-industrial labour market.

Chapter 8 examines the wages of textile workers, in particular those of spin-
ners, and discusses whether gender discrimination occurred or that wage differen-
tials between men and women were brought about by differences in productivity 
or other ‘market-related’ factors. Spinning provides an excellent case study here, 
for one thing because not much is known about spinning wages in the Dutch 
Republic yet, and for another because both men and women appear to have been 
spinning here, at least in the wool industry. Although at first sight it seems that 
men and women were paid equal piece rates, there was implicit gender discrimi-
nation. Male spinners were usually present in the better branches of the wool 
industry and, although women were also found in these segments, in general 
they were crowded into the less remunerating branches. Thus, even in the lower 
strata of the labour market, a certain degree of segmentation existed, favouring 
men more than women.

In the final chapter, the various explanations for the gendered segmentation 
of the labour market are brought together and their effects and possible interac-
tions are weighed. The first category of technological and biological explanations 
appears to be greatly entangled with socio-cultural norms and constructions of 
what is supposed to be men’s and what is supposed to be women’s work in a cer-
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tain period and region. Nevertheless, present-day historians often use them as 
an explanation, and I would argue that they shouldn’t. First of all, not all men 
have great body strength, at least not always more than women, and not all kinds 
of work considered ‘masculine’ require a lot of strength. Furthermore, the argu-
ment that women are supposed to have greater dexterity than men, and would 
therefore be ultimately suitable for spinning, is not supported by my research. On 
the contrary, there were many male spinners in the seventeenth- and eighteenth-
century Dutch Republic.

Women’s reproductive function or their household duties are in my view no 
adequate explanation either. Ten to fifteen percent of all women never married, 
and even married women not necessarily had children. Moreover, my research has 
shown that having children or doing household chores not necessarily restricted 
women in performing economic duties. And, last but not least, many ‘male’ pro-
fessions were practised at home as well, so the argument that work such as spin-
ning would be easy to combine with running a household could just as well apply 
to many other occupations that were hardly ever performed by women.

Finally the argument of technological development is mostly a gender con-
struction as well. In practice, new machinery or techniques often involved a shift 
in gender work roles. However, these changes were often related to a redefini-
tion of which work was highly skilled or had more status, and not to the actual 
(in)appropriateness of women for certain tasks. Therefore, technological change 
was never a necessary condition for changes in the sexual division of labour. Not 
for nothing these changes often occurred without any change in technology tak-
ing place.

Regarding the economic explanations, my research has pointed out that in gen-
eral work opportunities for women expanded when the economic trend went up. 
First, this was expressed in a larger share of female heads of households among 
the registered population with an occupational record. Probably this increased 
labour participation also applied to women who were not household heads, as my 
calculations of required spinners point out. The favourable economic situation 
led to a rise in demand for labour, and especially within export industries such as 
the textile branch, which was an extremely conjuncture-sensitive sector. Also in a 
qualitative respect some groups of women profited from a good economic climate, 
leading to a larger share of women in relatively higher status jobs. This leads to 
the conclusion that in boom periods, the sexual division of labour became a little 
less strict, although it never entirely disappeared.

In this respect, the dynamics between supply and demand in the early modern 
labour market were also of importance. When new niches occurred in the tex-
tile industry, due to product innovations and changes in fashion, women seem 
to have been the first to enter them. Examples are the knitting and lace-mak-
ing industries in the second half of the eighteenth century. Because of the large 
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demand for the new products, these branches paid higher wages than spinning 
and therefore formed an attractive alternative for women.

Despite the effects of the economic trend and subtle or sometimes larger 
changes in the sexual division of labour, the pre-industrial labour market 
remained highly segmented. Although there was a remarkable rise in the share 
of male spinners in the period under investigation, this did not mean that in typi-
cally ‘male’ occupations an influx of female workers occurred. And even within 
spinning, there were clear gendered patterns. Men usually spun in the better 
paying segments, such as wool spinning instead of flax spinning in Den Bosch 
and Zwolle, or the cloth industry against other woollen and worsted industries in 
Leiden. As was noted above, both sexes received the same piece rates for the same 
spinning work they performed, but since men spun in the best-paid segments, 
women obviously were underrepresented in these branches. Thus, ‘occupational 
crowding’ occurred both on the level of the labour market and within the textile 
branch and even within spinning. This led to seemingly supply-demand driven 
mechanisms in the labour market, with the large supply of female workers in a 
restricted number of occupations depressing the wages they received.

The segmentation in the labour market was strengthened by the lack of invest-
ment in the education and training of girls and young women. Since they were in 
most cases unlikely to enter so-called highly skilled professions that were often 
organized within guilds, parents invested less in their human capital formation. 
Where at first sight the lack of human capital building seems to be an economic 
explanation, it appears at the same time to be influenced by all kinds of institu-
tional and socio-cultural factors.

This leads us to the third set of explanations: the institutional ones. My research 
has pointed out that, in contrast to what much of the historical literature suggests, 
the various ways of organizing textile production (through guilds, proto-industry 
or centralized production) did not have a unidirectional effect on female labour 
participation or the sexual division of labour. In practice, the various organiza-
tional forms often co-existed and even supplemented each other. It is remarkable 
that the often ‘unwritten’ restrictions for women that existed within the guild 
system, continued in ‘early capitalist’ forms of textile organization. In general, 
the segmentation of the labour market persisted despite changes in the organiza-
tion of production, even though shifts in the sexual division of labour did occur, 
as the appearance of the male spinner shows. In this respect, it is striking that 
male spinners, as opposed to female spinners, managed to institutionalise their 
work, for instance within a guild, or by creating a certain hierarchy in which men 
referred to themselves with guild-like titles as ‘master spinners’.

All of this suggests that the sexual division of labour was influenced by a com-
bination of factors, which seems to have been greatly underpinned by socio-cul-
tural gender norms. Therefore, the status and reward of female work in general 
remained low relative to male work. Despite the large demand for spinners in the 



362 |	 De	draad	in	eigen	handen

booming textile industry of the seventeenth-century Dutch Republic, their wages 
could remain comparatively low due to the effect of occupational crowding. When 
the economy declined, it was proletarianization that caused men to continue spin-
ning, as the case of Tilburg clearly shows. Nevertheless, men spun in the better-
paid segments, and could therefore, in spite of their unfavourable circumstances, 
attain a higher professional status than their female counterparts.

This rather pessimistic conclusion about the persistence of segmentation in 
the labour market cannot, however, be sufficiently explained by the existence of 
an unchanging patriarchy. There were too many fluctuations within the given 
power relations between men and women to come to such a rigid, ahistorical 
analysis. Perhaps even more important, the opportunities and restrictions in the 
labour market also varied a great deal for different members of the same sex. We 
should therefore not automatically position all women against all men. Many men 
from the lower strata of society were confronted with severe limitations as well, 
for instance within the guild system. Furthermore, not all women had the same 
experiences in their working lives: as my research shows, they differed according 
to class, age, and marital status.

All in all, there is no simple explanation for (fluctuations in) the participation 
of women in the pre-industrial labour market or the sexual division of labour. 
Some explanations I find more valid than others, but various factors interplayed 
and influenced each other. Technological and biological explanations are often 
based on the construction of what is male and what is female, and thus closely 
connected to the prevailing socio-cultural norms and ideas in a certain time and 
place. This combination had rather an invigorating than a weakening effect on 
existing patriarchal relations. Institutional factors seem to have worked both 
ways: they partly restricted and partly enlarged opportunities for women to work 
in the pre-industrial economy. Economic explanations, in their turn, cannot be 
separated from other factors. Seemingly supply-demand related factors such as 
the formation of human capital and occupational crowding are very much inter-
twined with the existing socio-cultural norms of what kind of work men and 
women should perform. Nevertheless, it seems that fluctuations in the economic 
trend, and their related developments in the (local) labour market, exerted a par-
ticularly large influence on changes in female labour market participation and 
the sexual division of labour. Furthermore, the process of proletarianization from 
the seventeenth century onwards, may have played a decisive role. In order to see 
whether these conclusions hold outside of the context of the Dutch Republic, com-
parative research is required.
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