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Mijnheer de rector magnificus,
leden van het bestuur van de Stichting Geschiedschrijving Leiden,
curatoren van de door deze stichting ingestelde bijzondere leerstoel,
zeer geachte aanwezigen,
De fascinatie voor het verschijnsel “stad” heeft geen definitie opgeleverd die alle
onderzoekers van dat fenomeen volledig bevredigt. Kooij sprak in 1975, in het eerste
Nederlandstalige artikel over stadsgeschiedenis als historische richting, van “ontelbare
stadsdefinities die er in de loop der tijden gemaakt zijn”.1 En nog kortgeleden merkte
hij op dat stadshistorici “van meet af aan problemen [hebben] gehad met de beschrijving van hun object”.2
In recente studies is uitgesproken dat “de stad” nauwelijks3 of zelfs niet te definiëren
is.4 Er zijn niet alleen tal van invalshoeken mogelijk, zoals de economische, de sociologische, de institutionele en de geografische, maar vooral ook diverse combinaties van
aspecten daarvan. Een juridische definitie, waarbij stadsrechtverlening het doorslaggevende criterium was, wordt door niemand meer aangehangen. En het feit dat het
begrip stad oorspronkelijk een rechtstopografische betekenis had die een dergelijke
plek een specifieke status verleende,5 mag evenmin een criterium zijn.
Het grootste struikelblok bij definiëring is de vraag of de stad een fysieke of een
mentale grootheid is. De stad als concept tegenover de gebouwde en georganiseerde
werkelijkheid.6 In ieder geval is iedere stad op ieder moment het resultaat van haar
geschiedenis. Zij is dan ook vergeleken met een palimpsest.7 Ik zou verder willen gaan
en de vergelijking willen trekken met een geheel archief: een afspiegeling van handelen van degenen die haar hebben gevormd. En dat niet alleen in de zin van de zichtbare stad, maar ook van de onzichtbare, de wereld van bewuste en onbewuste stellingnames en gedragingen in het domein van de privésfeer.8
Te vaak wordt bij het definiëren van de stad impliciet uitgegaan van een bepaald
soort stad en van een bepaalde culturele context. Maar het feit dat er een stedentypologie te maken is, gebaseerd op cultuurperiode, omvang en functie, geeft al aan dat
een dergelijke veralgemenisering een hachelijke zaak is. Dat neemt niet weg dat er wel
degelijk een paar wezenskenmerken te omschrijven zijn. Altijd is er sprake van concentratie van mensen op een kleine ruimte; waarbij zich wel de vraag voordoet naar
de minimumomvang.9 Maar in welke cultuur en in welk tijdvak ook, steeds is de stad
de samenlevingsvorm met de grootste bevolkingsconcentratie binnen een bepaalde
politiek-economische ruimte.10 Behalve over dit structuurfacet lijkt er consensus te
bestaan over de functionaliteit van de stad: een plaats met één of meer niet-agrarische
centrale functies.
Voor de ontwikkeling en de groei van een stad gelden een paar randvoorwaarden:
enerzijds moet het omringende platteland een surplus opleveren voor de bevoorrading van de stad met levensmiddelen en grondstoffen, anderzijds moet het een voldoende afzetgebied vormen voor niet-agrarische producten. Deze randvoorwaarden
doen zich minder gelden naarmate de stad handelsconnecties over langere afstand
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heeft ontwikkeld. De verschillen tussen stad en platteland worden daarentegen dan
juist groter. Er ontstaat zelfs een beeldvorming waarbij stads en dorps tegenover elkaar
staan in negatieve zin. De tegengestelde begrippen stedelijke allure en dorps karakter
hebben daarentegen een positieve klank.
De historicus, in het bijzonder die van de stad als fenomeen, houdt zich al generaties
lang met de verhouding tussen stad en platteland bezig, zich bewegend tussen de concepten van het complementaire karakter van beide en de parasitaire positie van de
stad.11 In Nederland hebben Kooij in zijn bovengenoemd artikel en Jansen in zijn
geschiedtheoretische dissertatie De constructie van het stadsverleden de historiografische hoofdlijnen ervan uiteengezet.12
Het stedelijke achterland
Bevolkingsconcentratie en functionele specialisatie zijn de factoren die leiden tot
groeiende verschillen tussen stad en platteland. In absolute zin kan niet tot een strikte
scheiding en een volkomen tegenstelling geconcludeerd worden.13 Wel ontwikkelde
een stad zich tot een centrale plaats in een verzorgingsgebied.
Bovendien vormde de al dan niet gefortificeerde grens van de stad doorgaans niet het
einde van haar juridische, bestuurlijke of economische invloed, noch hield het stedelijke topografische karakter abrupt op en begon een onmetelijk woest en ledig
gebied.14 Steden kenden al snel een banlieu, waarin zich industriële activiteiten gingen
afspelen, maar die ook een recreatieve functie ging vervullen voor de stedeling.15
Ook de stad Leiden had zijn achterland. In zijn dissertatie uit 1978 over de sociale en
economische ontwikkelingen in het veertiende-eeuwse midden-Holland liet De Boer
zien dat het verzorgingsgebied van de belangrijkste centra globaal een straal had van
12 km vanuit het centrum.16 Leiden was de centrale plaats van een gebied dat grotendeels samenviel met zowel het baljuwschap als het hoogheemraadschap van Rijnland.
De Boer heeft vooral gekeken naar de “economische landschappen”, waarmee hij een
territorium met een economisch samenhangende structuur bedoelde. Hij liet ook
zien dat andere dan economische factoren gebiedsafbakenend waren, waarbij hij
vooral het oog had op juridische grenzen.
Lesger behandelde deze problematiek systematisch en kwam tot een zevental indicatoren voor een eerstegraads centrumfunctie: de economische, de juridische, de culturele, de sociaal-verzorgende, de geneeskundige, de religieuze en de educatieve.17 Op
grond hiervan is de centraliteit van Leiden buiten kijf. De vraag is veeleer hoe ver op
deze verschillende gebieden haar aantrekkingskracht ging. Daartoe is systematisch
onderzoek nodig naar met name de beroepensituatie in de verschillende dorpen.
Het beeld van midden-Rijnland als verzorgingsgebied voor Leiden wordt bevestigd
door recent onderzoek naar de bestemmingen van de regionale beurtveren van het
eind van de zestiende tot het eind van de achttiende eeuw.18 Hieruit blijkt bovendien
dat in de achttiende eeuw het verzorgingsgebied van Amsterdam groeide ten koste
van het Leidse.
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Leiden had niet alleen een functie als centrale marktplaats. De ontluikende stad was
ook een bestuurlijk centrum. De graven van Holland hadden er een residentie, met
muntslag sedert het midden van de elfde eeuw.19 En toen het hof zich in de tweede
helft van de dertiende eeuw meer en meer permanent in Den Haag vestigde, bleef
Leiden de zetel van de baljuw van Rijnland.20
Daarnaast werd Leiden het bestuurscentrum van het hoogheemraadschap van
Rijnland, onverlet het feit dat dit bestuursorgaan pas vanaf 1578 over een eigen
gebouw in de stad beschikte.21 Maar de dijkgraaf was van oudsher in een personele
unie verenigd met de zojuist genoemde baljuw. De secretaris-rentmeester woonde en
werkte sedert het midden van de vijftiende eeuw in Leiden en de hoogheemraden vergaderden er sindsdien steeds frequenter.22
Een nieuwe impuls aan de stad gaf de oprichting in 1575 van de universiteit. De cijfers wijzen uit dat deze een meer dan regionale, of beter gezegd gewestelijke functie
had. Tot 1650 kwam slechts 35 procent van de studenten uit Holland.23 De nieuwe
hoger onderwijsinstelling trok in diezelfde periode 18 procent studenten uit de rest
van de Republiek, en liefst 47 procent uit vele landen daarbuiten.
De stedelijke dynamiek
Handel, regionaal bestuur, Europees onderwijscentrum, het zijn evenzovele factoren
die beweging genereren. De literatuur kent de stad in ruime mate dynamiek toe. “Les
villes sont autant de transformateurs électriques: elles augmentent les tensions, elles
précipitent les échanges, elles brassent sans fin la vie des hommes”.24 Het zijn de vaker
geciteerde woorden waarmee Braudel het hoofdstuk over de stad begint in zijn
Civilisation matérielle et capitalisme. Hij geeft hiermee het argument waarom hij zijn
studie naar de relatie van de materiële cultuur25 en een in wezen kapitalistisch economisch systeem afsluit met een hoofdstuk over de stad als verschijnsel en verschijning.
Braudel beschouwt de stad als de drijfkracht achter economische veranderingen. Maar
niet alleen op het materiële vlak wordt de stad gezien als aanjager. “La ville et la transmission des valeurs culturelles” was het onderwerp van het Zeventiende
Internationale Colloquium te Spa in 1994. In een afsluitende voordracht kwalificeerde
Verhaeghe de stad als brandpunt in dit proces, waarbij hij enerzijds sprak over de stad
als “major factor in the evolution of society” en anderzijds melding maakte van “their
own dynamics”.26 Cowan noemde in zijn studie over de vroegmoderne Europese stad
dynamiek “one of the most important characteristics of every urban centre ... facilitating change on a broad front”.27 Hij bedoelde daarmee het krachtenveld van enerzijds
aantrekkingskracht en anderzijds afkeer van de stad, waardoor sociaal-culturele veranderingen op gang gebracht worden, met een letterlijk en figuurlijk verreikende invloed.
Meestal wordt de stad in verband gebracht met de dynamiek die ervan uitgaat, zodanig dat zich elders verandering en nieuwe ontwikkelingen gaan voordoen. De stad
kent echter ook een eigen interne dynamiek. Om het wezen van de stad te kunnen
begrijpen moeten de externe en de interne dynamiek als verschillende factoren worden onderscheiden.
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De externe dynamiek is het beïnvloedingsproces van een stedelijke samenleving op
haar nabije of ver verwijderde omgeving. Het proces is impliciet, niet doorlopend
noch gegrond op een gemeenschappelijkheid; en het is uiteraard afhankelijk van de
situatie elders. Interne dynamiek daarentegen is een permanent proces binnen een
gemeenschap waarin onvermijdelijk aanhoudend meningen, ideeën, botsende belangen en gemeenschapszin samenkomen. De mechanismen van interne en externe
dynamiek zijn veelal dezelfde, maar de intensiteit en de noodzakelijkheid zijn geheel
verschillend. Wel bestaat er een relatie tussen beide. Zonder interne dynamiek geen
externe. Voorwaarde voor het brengen van verandering is het anders zijn. Beweging is
de energie tussen twee ongelijksoortige polen.
De interne dynamiek
Wanneer we de interne stedelijke dynamiek problematiseren, doet zich een tweetal
kwesties voor. Ten eerste is er de vraag naar de oorzaak van dit verschijnsel, en ten
tweede naar de mechanismen die in het spel zijn. Uitgangspunt voor de benadering
van deze problematiek is het gegeven van de bevolkingsconcentratie. Hoe meer mensen, hoe meer samenlevingsproblemen. Er zijn enerzijds gemeenschappelijke problemen, die opgelost moeten worden, en anderzijds doen zich onderlinge conflictsituaties
voor. Ver doorgevoerde beroepsspecialisatie betekent een grote mate van afhankelijkheid van elkaar.
Die complexiteit van de stedelijke samenleving leidt tot een steeds gedetailleerdere
organisatiegraad, met een hoge mate van regelgeving. We zien dat ook in Leiden. Ik
wil daar wat langer bij stilstaan.
Leiden bezit een reeks keurboeken die uniek is voor Nederland.28 Zij vormen een ware
caleidoscoop van zich wijzigende wetgeving. Brand heeft laten zien hoe het stadsbestuur flexibel inspeelde op veranderende demografische, economische en politieke
omstandigheden. Niet alleen werden geregeld geheel nieuwe keurboeken van kracht,
maar tussentijds werden zij bijgehouden en soms zelfs voorzien van noodzakelijk
geachte interpretaties.
Het betoog van Brand betreft de situatie in de Middeleeuwen, tot en met het keurboek van 1545.29 Het door hem geschetste beeld blijkt sindsdien ook te gelden. Het
keurboek van 1545 is bijgehouden tot 1581. De systematicus Van Hout, stadssecretaris
sinds 1564, deed in 1583 de opvolger het licht zien. In het stadsarchief is daarvan een
exemplaar aanwezig, doorschoten met wijzigingsbladen en door hem van aanvullingen voorzien tot 1606.30 Van Hout was toen al druk doende een geheel nieuw keurboek samen te stellen. Een nooit afgemaakt concept dateert van 1607, waarin we
wederom marginale aantekeningen van hem vinden tot aan zijn dood in 1609.31 Nog
eenmaal zou een Leids keurboek het licht zien, in officiële versie in 1658, nota bene
door een klandestiene handelseditie voorafgegaan in 1657.32
Gespecialiseerde keurboeken voor de textielnijverheid verschenen al vanaf het midden van de vijftiende eeuw.33 De vernieuwing van deze nijverheid kort na het Ontzet
leidde tot een aantal gespecialiseerde keurboeken per hal of nering waarin deze industrietak toen werd georganiseerd.34
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Niet alleen de codificatie van de stedelijke wetgeving, ook de wijze van archivering
wijst op een steeds gedetailleerdere organisatiegraad. Al in de vijftiende eeuw manifesteert zich een diversiteit aan registers. Het was echter de reeds genoemde Van Hout
die tijdens zijn ambtsperiode verregaande differentiatie en systematiek in de archiefvorming aanbracht, om de wassende stroom aan informatie te kunnen blijven
beheersen.35 Dit ging gepaard met efficiencymaatregelen inzake bestuur en rechtspraak36 en een gespecialiseerde taakverdeling binnen het ambtelijk apparaat.37
Het is een misvatting te denken dat stedelijke dynamiek slechts een component is van
groei. Ook krimp is een beweging. Achteruitgang leidt tot zoeken naar wegen om haar
tegen te gaan. Ook de problemen ten gevolge van contractie moet het hoofd geboden
worden. Wijsenbeek heeft er voor Delft op gewezen dat de burgerij ook in een periode van teruggang open stond voor vernieuwingen en voor aanpassing aan veranderde
economische structuren.38
De onmiskenbare bevolkingsachteruitgang in de achttiende eeuw moest wel zijn
weerslag hebben op de verschillende economische sectoren. Een stroom van rekwesten van belanghebbenden, verordeningen van het stadsbestuur en maatregelen ter
sanering van diverse bedrijfstakken hield gedurende de gehele eeuw aan. Het stadsbestuur reageerde niet altijd even snel, en was het ook niet altijd eens met de stellingnames van de rekwestranten, maar per saldo kwamen er vele regelingen tot stand ter
bevordering van het algemeen belang in slechte tijden.
Sprekende voorbeelden van zowel de achteruitgang als de reacties daarop zijn te vinden op het gebied van het transportwezen en de levensmiddelenvoorziening. Beide
sectoren zijn gevoelig voor demografische ontwikkelingen en kunnen als zodanig als
een goede indicator gelden.
De Leidse brouwnering liep dramatisch terug, wat overigens ook te wijten was aan de
gewijzigde drinkgewoonten van hoog en laag.39 Koffie, thee, wijn en gedistilleerd
namen de plaats in van bier. Bedroeg het aantal brouwerijen in 1671 nog 24, eind
1682 waren er tien van verdwenen. In 1729 werd er weer een bedrijf opgeheven, in
1744 een en tussen 1753 en 1769 vijf.40 Aan het eind van de eeuw waren er nog maar
twee brouwerijen in de stad.41 Elders heb ik al eens beschreven dat sommige brouwers
tot onrechtmatige praktijken overgingen om het hoofd boven water te houden en dat
zij daartoe ook de kuipers dwongen.42 Het werd jarenlang gedoogd door de stedelijke
ijkers dat de kuipers te kleine biertonnen maakten, tot een schandaal en vervolgens
een proces daar in 1743 een eind aan maakten. Iets dergelijks speelde enkele jaren
later bij de warmoeziers, die tegen de voorschriften in te kleine manden gebruikten.43
De malaise in de brouwerij trof ook de bierdragers. In 1699 nam het Gerecht het
besluit dat hun aantal moest uitsterven tot op dertig man.44 In 1741 kwam de vraag
aan de orde of de bierdragers niet helemaal konden verdwijnen.45 Zover is men niet
gegaan. Begin 1744 is besloten dat het aantal mocht uitsterven tot 25, twee minder
dan er op dat moment in functie waren.46
Soortgelijke maatregelen werden getroffen ten aanzien van de aantallen grutters en
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molenaars. Deze laatsten verzochten in 1722 en 1724 aan het Leidse stadsbestuur of
zij vier van de twaalf molens mochten ontmantelen.47 Zowel de bakkers als de pachters van het gemaal sloten zich daar bij aan.48 Het Gerecht ging akkoord. Twee molens
werden direct afgebroken en twee andere buiten werking gesteld.49 Vanwege het gunstige effect werden in 1731 ook deze laatste twee gesloopt. De molenaars werden uitgekocht.50
In 1731 verzochten de grutters om vermindering van het aantal grutterijen van 26
naar 16.51 Hoewel het aantal lasten boekweit sterk was verminderd, was het aantal
grutterijen juist toegenomen. Bovendien ondervond men enorme concurrentie vanuit
het omringende platteland. Aanvankelijk reageerde het stadsbestuur niet. Integendeel,
er werd een vergunning verleend voor een nieuwe grutterij. Het gilde herhaalde tot
twee maal toe zijn verzoek, met verwijzing naar de gehonoreerde actie van de korenmolenaars. Nu met succes. In 1734 werden er drie grutterijen uitgekocht.52 En drie
jaar later werd bepaald dat het aantal tot twintig mocht worden teruggebracht.53
Het stadsbestuur liep evenmin warm voor een voorstel van de bakkers in 1757 om
een uitstervingsbeleid te voeren tot op honderd broodbakkers, overigens naar analogie van andere Hollandse steden. De vraag werd toen gesteld of honderd bakkers niet
veel te weinig was voor een stad als Leiden.54 Bovendien bestond de vrees dat het
animo voor het vak zou teruglopen en daarmee de kwaliteit van het product.
Mogelijk hangt dit argument samen met de opkomst van de aardappel, waaraan een
deel van de teruggang van de bakkersnering werd toegeschreven.55
Ook in het transportwezen vielen klappen. Al vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw liepen de passagiersaantallen terug en in het midden van de achttiende
waren zij gehalveerd.56 De gehele achttiende eeuw door deden schippers en voerlieden
een beroep op de stedelijke overheid om vacatures niet te vervullen,57 de beurtvaart te
saneren en beunhazerij tegen te gaan.58
Mechanismen van de interne dynamiek
Ik kom tot het tweede punt: de mechanismen die een rol spelen bij de interne dynamiek van de stad.
De stedelijke samenlevingsvorm vereist frequente interactie. Voor stadsbewoners is
regelmatige communicatie een pure noodzaak om te overleven. Dat impliceert dat er
een voortdurende uitwisseling van meningen, gedachten, ideeën plaatsvindt. De stad
wordt gekenmerkt door een groot aantal platforms van dergelijke uitwisseling. Naast
gezin, familie en kerk is voor menig stedeling het gilde, de schutterij, de buurtorganisatie, de rederijkerskamer, later het genootschap en weer later de vereniging, op welk
gebied dan ook, een essentieel sociaal-mentaal kader.
Niet alleen geïnstitutionaliseerde platforms zijn in dit verband van belang, ook wat
Bruneel noemt “la sociabilité quotidienne” speelt een grote rol.59 Hij wijst op de
taveerne, het café en de salon. Ik zou daar voor de twintigste eeuw het sportveld aan
willen toevoegen. Het zijn alle “culturele circuits, arena’s waarin mensen met elkaar
kunnen communiceren doordat ze aan bepaalde gedragsvormen dezelfde betekenis-
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sen toekennen”, zoals de etnoloog Rooijakkers het heeft uitgedrukt.60 De stad kent een
veelheid van dit soort “netwerken”, die in principe niet gebaseerd zijn op sociale verhoudingen, maar op gemeenschappelijke belangen en belangstellingen. Vele stedelingen maken deel uit van diverse verbanden en worden zodoende geconfronteerd met
verschillende gedragscodes, opvattingen en normen. Er ontstaan keuzemogelijkheden.
Anderzijds doet zich ook de gelegenheid voor dat mensen hun gedachten en ideeën
kunnen overdragen.61 Rooijakkers noemt hen “culturele bemiddelaars”, in navolging
van de Franse mentaliteitshistoricus Vovelle. Maar waar Vovelle deze “intermédiaires
culturels” vooral poneert als tussenpersonen tussen elite- en volkscultuur, veralgemeniseert Rooijakkers hun rol als dragers van acculturatieprocessen. Wel volgt hij
Vovelle in de voorbeelden: zoals de geestelijkheid, de arts, de profeet, de kroegbaas.
Maar iedereen kan op zijn beurt en op zijn niveau een culturele bemiddelaar zijn, of
hij zich daarvan bewust is of niet.
Het zijn deze pluriformiteit aan ideeën en meningen en de door de stedelijke samenlevingsvorm bijkans gefaciliteerde wisselwerking ertussen, die de stad haar interne
dynamiek verlenen. Daar komt nog bij dat de inrichting van de openbare ruimte
mogelijkheden tot communicatie en interactieve processen biedt.62 In de markthallen
ontmoetten de handelaren elkaar en de klant. De stadspoorten vormden de omgeving
voor reizigers, kramers en andere passanten, terwijl pleinen de gelegenheid boden een
grote mensenmenigte op de been te brengen.
Informatie-uitwisseling leidt tot innovaties, zowel in materiële als in mentaal-culturele zin. Zowel dankzij de aard, als door de graad van maatschappelijke organisatie, als
door de ruimtelijke structuur van de stad hebben zij bovendien een hoge doorloopsnelheid. De stad, opgevat als een organisme, neemt nieuwigheden gemakkelijk op.63
Het geschetste beeld gaat ook op voor Leiden. Ook daar bestonden reeds in de
Middeleeuwen gilden, al werden die niet altijd zo genoemd,64 en ook gebuurten, die
sedert 1593 door de stedelijke overheid centraal georganiseerd werden.65
Interessant is het onderzoek dat Lucassen en Lourens deden naar de dekkingsgraad
van de gilden.66 Voor 1581 komen zij tot wellicht 90 procent van de mannelijke
beroepsbeoefenaren. Dat percentage zakte naarmate de betekenis van de textielindustrie toenam. Die was namelijk in principe in hallen of neringen georganiseerd, en
slechts ten dele in gilden. In 1748, toen de bloeitijd meer dan een halve eeuw achter
de rug was, bedroeg de dekking 65 procent. In 1788 was zij weer tot ca. 85 procent
gestegen. Een hoog dekkingspercentage dus.
Het zou de moeite lonen, voorzover de bronnen het toelaten, prosopografisch onderzoek te doen naar de leden, of ten minste naar de bestuursleden van de gilden en
daarbij ook te kijken naar ieders betrokkenheid in andere segmenten van de Leidse
samenleving. Speelden zij een rol binnen de kerk? En binnen welke kerk? Waren zij
lid van een genootschap? Waren zij actief in een buurtorganisatie? Reeds is gebleken
dat heren van de gebuurte van een andere dan de gepriviligeerde kerk konden zijn,67 en
dat ook allochtonen die functie konden bekleden.68 Een dergelijke thematiek wint aan
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belang nu recent onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke interactieve platforms
veelvuldig gebruikmaakten van het middel van het verzoekschrift aan de magistraat
om het beleid te beïnvloeden. En vaak had dit succes.69
Immigratie moet als een belangrijke katalysator worden beschouwd van de interne
stedelijke dynamiek. In de beide bloeiperioden van Leiden, ruwweg van 1360 tot 1480
en van 1580 tot 1670, heeft een leger nieuwe ingezetenen het bevolkingstal immens
doen stijgen en ook in kwalitatieve zin nieuwe impulsen gegeven.70 Zonder tekort te
willen doen aan het belang van de immigratie over korte afstand, wil ik dit illustreren
aan de hand van een segment van de allochtonen dat zich in het laatste kwart van de
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw van buiten de Republiek in
Leiden vestigde.
In een contract tussen de steden Haarlem en Leiden, bedoeld om elkaar niet te beconcurreren bij wolinkoop, wordt gewag gemaakt van “eenige van den Duytschen
gemeenten van Colcester, Norwitz ende andere plaetsen uuyt Engelant” die men “verwachtende es” om in Haarlem en Leiden “haer neringe ende handelinge van baeyen,
saeyetten ende andere sorten van draperie” uit te oefenen.71 De overeenkomst werd
bezegeld op 28 maart 1577. De komst van enige Vlaamse textielreders was op dat
moment geen hoopvolle verwachting meer, maar een zekerheid, want op 10 januari
daaraanvoorafgaande had de vroedschap al toegestaan onderhandelingen met hen
voort te zetten.72 In het voorjaar zijn de eersten gearriveerd.73 De stad had er veel voor
over. Het poorterrecht verwierven zij gratis. Zij kregen subsidie om de moeilijke
beginperiode door te komen.74 En de magistraat spande zich in om de immigrerende
Vlamingen aan woonruimte te helpen.75 Dat gebeurde in 1577 en dat was nog steeds
zo in 1596. Toen enige baai- en saaidrapiers uit Norwich onderhandelingen openden
over vestiging in Leiden, verzochten zij onder meer vijftig huizen voor hun arbeiders,
tegen een betaalbare huur.76 Twee maanden later waren er 63 arbeiderswoninkjes gezet
op het binnenterrein van het voormalige klooster Nazareth.77 Een vroeg voorbeeld
van sociale woningbouw, geïnitieerd door koopmansgeest.
Uit Norwich is zeer waarschijnlijk de nieuwe organisatievorm van de textielindustrie
geïmporteerd, die in neringen of hallen. Posthumus stelde dat aanvankelijk in een
artikel uit 1937 en twee jaar later in zijn Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie.78
Hij baseerde die these op een grondige vergelijking van de Leidse baaikeur uit 1598,
die de opvolger was van een oudere niet aangetroffen keur, vermoedelijk uit 1578, en
een uit 1581 daterende Nederlandstalige keur op de baainering in Norwich, ten dele
gebaseerd op regelingen sedert 1572. In 1578 werd de Leidse draperie op nieuwe leest
geschoeid, was er een halorganisatie in het leven geroepen en was aangekondigd dat
er “eerstdaechs” keuren afgelezen zouden worden.79 Er waren toen zeker al verscheidene immigranten uit Norwich in de stad gevestigd.80 We kennen slechts enkele namen
uit de poorterinschrijvingen. Maar zeer waarschijnlijk kwamen met de ambachtsmeesters vele anderen mee, zoals dat destijds ook in Norwich was gebeurd. De vestigingsafspraken die daar in 1565 met de overheid gemaakt waren, bepaalden dat iedere
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meester aan familie en personeel maximaal tien mensen mee mocht brengen.81
Zonder een aantal drapiers en evenmin zonder verschillende soorten arbeidskrachten
kon geen nering georganiseerd worden.
De poorterinschrijvingen geven de geboorteplaats in Vlaanderen, met de aantekening
dat de nieuwelingen van de Engelse gemeenschap waren. En ook bij hun ondertrouw
zullen de uit Engeland overgekomen Vlamingen en Walen niet hun Engelse, maar
hun oorspronkelijke plaats van herkomst opgegeven hebben. Pas in 1586 begint voor
wat betreft emigranten uit Norwich een lange reeks huwelijken.82
Tussen 1586 en 1710 zijn er 682 mannen en vrouwen in Leiden in het huwelijk getreden die naar eigen zeggen afkomstig waren uit Norwich in Engeland. Het aandeel
bruiden en bruidegoms was ongeveer gelijk, om precies te zijn 331 bruiden en 351
bruidegoms. Aanvankelijk ging het om slechts enkele personen per jaar, maar vanaf
1600 ging het aantal oplopen, schommelend van 8 tot 26 per jaar. Vanaf 1623 was er
een achteruitgang, die na 1642 sterk doorzette. De jaren 1665-1667 geven een kleine
opleving te zien.
Wat opvalt is het gat tussen de vroegste poorterinschrijvingen en het moment van de
eerste echtverbintenissen van trouwlustigen uit Norwich, die daar werkelijk zijn
geboren. Onmiskenbaar dragen zij Vlaamse namen. Dat betekent dat er sprake is van
een grote groep emigranten uit Norwich van de tweede generatie van de ZuidNederlandse migranten die naar Engeland waren getrokken. Dat hoeft niet te verbazen. Reeds in 1565 waren de eerste Vlaamse uitwijkelingen in Norwich aangekomen.83
Norwich was toen qua bevolkingsgrootte de tweede stad van Engeland, met ca. 8.000
inwoners.84 Het was een oude textielstad, echter gedompeld in een economische
malaise. Het stadsbestuur probeerde het tij te keren door uitgeweken Vlaamse textieldrapiers naar de stad te trekken. De toevloed van de zogenoemde Strangers was
enorm, voornamelijk van Vlaamssprekenden, de Duytse gemeente, maar ook van
Walen, de Waalse gemeente.85 Dank zij hun aanwas van 6.000 zielen was de totale
bevolking circa 1579 gestegen tot 14 à 15.000. De immigranten bleven komen, maar
ook de pest sloeg telkenmale toe. De stad telde rond 1595 11.000 inwoners, een aantal
dat circa 1625 opgelopen was tot ongeveer 25.000.86 Tegelijkertijd was er een tendens
van vertrek naar Londen en naar het continent.87
Een indicator voor acculturatie vormt de herkomst van de huwelijkspartners van de
immigranten uit Norwich. 31,6 procent van hen huwde een partner afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden. De eerste negen jaar was dat zelfs de enige combinatie. Het
eerste huwelijk met een in Leiden geboren partner werd in 1601 gesloten. Jacob
Boudery trouwde met Maycken Burchgraves. Zij was de dochter van een van de
Leidse Norwich-immigranten van het eerste uur.88
Huwelijken met Leidenaren kwamen in 1603 pas goed op gang. In totaal trouwde
22,7 procent met iemand uit Leiden of directe omgeving. In de periode 1608 t/m
1617 oversteeg het aantal huwelijken met Leidenaren dat met Vlamingen en Walen.
Het percentage echtverbintenissen met Engelsen bedroeg 18. 52 personen kozen hun
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partner uit het eigen Norwich en omgeving, d.w.z. 4 procent van het totaal aantal
huwelijken.
Vanaf 1635 kwamen huwelijken met immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden in
Leiden nauwelijks meer voor. De huwelijken waarbij beide echtelieden geboren
Engelsen waren, vormden nu de grootste groep. Het is de vraag in hoeverre dit kinderen en kleinkinderen van naar Engeland uitgewekenen waren.89 De godsdienstige
geschillen in het Koninkrijk deden ook andere Puriteinen uitwijken.
Het onderzochte huwelijkspatroon verraadt een sterke binding met de eigen groep.90
Huwelijken met anderen dan emigranten uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen laat
op gang. Bovendien waren zeker de uit Engeland afkomstige bruiden en bruidegoms,
maar ten dele ook zij die opgeven in Leiden te zijn geboren, kinderen van ZuidNederlandse migranten. Wat ook geldt voor de 15 procent partners van wie de plaats
van herkomst niet of onbegrijpelijk is opgegeven.91 Men bleef dus voornamelijk trouwen binnen het milieu van eerste-, tweede- of misschien zelfs derde-generatie
migranten. Het aanbod was dan ook groot genoeg. De nieuwelingen kwamen veelal
niet als eenlingen, maar als lid van een gezin of een groep.92 Vaak was er sprake van
kettingmigratie. Het sociale leven kon zich blijven afspelen binnen de eigen groep. Dit
blijkt ook uit de relaties die de huwelijksgetuigen tot de huwelijkspartners hadden.
356 van de 658 bruiden, dus meer dan de helft, brachten minstens één familielid als
getuige mee. Bij de bruidegoms blijft de teller steken op 293, toch nog 44,5 procent.
Onder de bijna 800 verwanten die dit betreft komen vele ouders en zelfs enige grootouders voor.
De nieuwkomers mogen dan in hoge mate in hun eigen kring trouwen, een geïsoleerde leefgemeenschap vormden zij niet. Een endogaam huwelijkspatroon, met name bij
de eerste generatie, sluit sociaal-culturele integratie, zeker bij de volgende generaties,
niet uit.93 Het pad van de nieuwelingen kruiste regelmatig dat van andere allochtonen
en van autochtone Leidenaren, en van andersdenkenden en anders gepositioneerden
op de sociale ladder.
Systematisch onderzoek naar ruimtelijke segregatie per herkomstgebied kan hier meer
helderheid geven. Het is slechts gedaan voor 1581.94 De grote stroom immigranten
van buiten de Republiek moest toen nog op gang komen. De 179 volwassenen die in
1581 aangaven dat zij uit Vlaanderen kwamen, waren evenredig over de stad verdeeld,
met een uitschieter van 34 procent woonachtigen in de grote bonnen Rapenburg en
Nieuwland. Datzelfde percentage gold daar ook voor immigranten uit Zuid-Holland.
Er was dus geen sprake van Vlaamse gettovorming, hoogstens van verhoogde concentratie aan de zuidelijke periferie van de stad. De adressen van de uit Norwich afkomstige in Leiden gehuwden geven evenmin een beeld van concentratie. Ook zij woonden gespreid over de gehele stad.
De stedelijke mentaliteit
De permanente interne dynamiek leidt tot een nieuwe mentaliteit. De maatschappelijk-culturele achtergrond is een vormende factor, direct, en indirect via het collectie-
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ve geheugen.95 De stedeling zal derhalve anders reageren op problemen en onvermijdelijke conflictsituaties dan degene die niet uit de stad komt. Als gevolg van zo’n collectieve mentale instelling vinden innovaties, nieuwe denkbeelden en veranderende
uitingen van cultuur in de stad gemakkelijker weerklank dan in niet-stedelijke samenlevingsvormen. Het resultaat is een grotere pluriformiteit en meer coëxistentie,
ondanks een grote mate van sociale heterogeniteit.
Dit brengt ons terug tot de vraag: Wanneer is er sprake van een stad? En daarbij doet
zich een tweede vraag voor: Eenmaal stad, altijd stad?
Om met deze laatste te beginnen. Mogen we concluderen dat een samenleving waarvan gebleken is dat zij een stedelijke was, dat sedertdien is gebleven? De typisch stedelijke ruimtelijke structuur blijft intact, calamiteiten daargelaten. Het is de vraag of
ook de stedelijke mentaliteit standhoudt, wanneer zich nauwelijks of geen nieuwe
impulsen meer voordoen. Ongetwijfeld niet op hetzelfde niveau, maar, zoals ik eerder
heb gezegd: ook krimp is een beweging. Ook daarop komen reacties om samen te
overleven. Onuitwisbaar is bovendien de collectieve herinnering, al dan niet gesteund
door tastbare overblijfselen.96 Ideeën zijn taai. Als mijn vrouw, die in haar jeugd in
Hilversum woonde, naar het centrum moest, ging zij naar het dorp. Ikzelf woonde in
een buitenwijk van Utrecht. Als ik naar de stad ging, bedoelde ik de binnenstad, uitsluitend het gedeelte van de gemeente binnen de singels. Het begrip stad blijkt een
relatief begrip, waarin bovendien subjectiviteit besloten kan liggen.
Met deze observatie gewapend, keer ik terug tot de eerste zojuist gestelde vraag: wanneer mogen we spreken van een stad? U zult van mij geen nieuwe definitie horen.
Maar wel leiden de voorgaande beschouwingen tot de volgende conclusies.
Zij die uitgaan van de stad als een fysieke grootheid, zelfs in relatie met de multifunctionaliteit en de centrale-plaatsgedachte, komen tot een te statische definitie. Zij die
de stad slechts beschouwen als een idee, hebben geen oog voor de fysiek aanwezige,
historisch gegroeide stad.
Inherent aan de stad is haar permanente interne dynamiek. Bewoningsconcentratie is
daarvoor een voorwaarde. Nieuwe mentale processen zijn er het gevolg van. De doorgaande beweging, als wezenskenmerk van de stad, vormt de schakel tussen de organische en de conceptuele visie.
***
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