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Anne Arundel County in de voormalige Brit-
se kolonie Maryland, een indianengraf op 
de Onondaga Iroquois site in New York, een 
scheepswrak bij het Zuid-Amerikaanse Ecua-
dor en het Behouden Huijs op Spitsbergen. 
Plaatsen die op het eerste gezicht een geheel 
eigen verwachtingspatroon wekken als er 
archeologisch onderzoek plaatsvindt. Niet-
temin hebben deze sites een gemeenschap-
pelijke vondst opgeleverd, namelijk Hol-
landse lakenloden. De kleine Republiek der 
Nederlanden doet in de zestiende, zeven-
tiende eeuw niet alleen veel stof opwaaien 
door grootmachten als Spanje, Frankrijk en 
Engeland economisch en militair weerstand 
te bieden. Ook werd stof uit Holland, in de 
vorm van laken en andere weefsels, over de 
hele wereld verspreid. De lakenloden zijn 
hiervan de tastbare sporen.

In dit artikel ga ik in op de verschillende 
vormen van en teksten en afbeeldingen op 
textielloden. Loden die dienden als keur-
merk voor de lakennijverheid en thans een 
veel gedane archeologische vondst zijn. 
Goudse loden vormen de leidraad langs de 
verschillende verschijningsvormen.1 

Het voormalige klooster van de Collatiebroeders aan de Jeruzalemstraat, 
kort voor de afbraak, 1940. De noordgevel van de St. Pauluskapel, in 
1603 ingericht tot lakenhal of looyhalle (samh)

1. Dit artikel is een herziene versie van een artikel dat verscheen in 
Golda, informatieperiodiek van de Archeologische Vereniging Golda 2/3 
( jaargang 13; zomer 2004) 31-38.

Stof en loden, in soorten en maten
diverse verschijningen van goudse lakenloden

Leon C. Mijderwijk
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Van wol tot laken

De lakenproductie is van de middeleeuwen tot in de 
achttiende eeuw één van de belangrijkste takken van be-
drijvigheid. Het vervaardigen van een mooie, gladde stof 
uit een ruwe schapenvacht is een langdurig proces. Er 
zijn veel bewerkingen nodig voordat de stof op de markt 
komt. Eerst wordt de wol gewassen en gekamd. Spin-
sters spinnen de wol tot draden zodat de wever op zijn 
getouw de draden tot een stof kan vervaardigen. Na het 
weven begint de afwerking: het verwijderen van onef-
fenheden, het verven en het vollen om het weefsel een 
vaste structuur te geven. De lakenbewerkers spannen 
daarna de vochtige stof op de ramen om het laken weer 
op volle lengte te brengen. Ten slotte maken de persers 
de stof verkoopklaar.

De lakennijverheid is in de middeleeuwen een lokale 
aangelegenheid. Van een huisnijverheid voor eigen 
gebruik, groeide de nijverheid uit tot een van de vele 
gespecialiseerde deelbewerkingen. Deze werd middels 
voorschriften en toezichthouding op stedelijk niveau ge-
regeld. Het Goudse stadsbestuur stelt in 1391 de eerste 
regels op die betrekking hebben op de lakennijverheid. 
In 1505 worden de uitgebreide ‘Keuren op de Draperie’ 
samengesteld. Om naleving van deze bepalingen af te 
dwingen, is uiteraard controle nodig. De keurmeesters 
beoordelen iedere bewerking die de stof ondergaat. Zij 
buigen zich over het weefsel, de intensiteit van de kleur 
en laten hun blik slechts afdwalen als een schilder hen 
vastlegt, zoals Rembrandt dat deed met de staalmees-
ters van het Amsterdamse lakengilde. Om de keuring 
kenbaar te maken bevestigen de keurmeesters een lood, 
het lakenlood of -zegel, aan de stof. 

Gouds stael 

De verschijningsvormen van de lakenloden zijn divers. 
Ze variëren in vorm, grootte, tekst en afbeeldingen. Qua 
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vorm onderscheiden we het rechthoekige pijplood en het 
ronde pinnenlood. De ronde loden zijn vaker gebruikt. 
Het lood bestaat uit twee ronde schijven. Als het op el-
kaar wordt geslagen, verbindt de pin de twee helften. Bij 
archeologische vondsten ontbreekt geregeld één helft en 
vertoont het lood een gat waar eens de pin zat. 

De grootte van de loden varieert. Loden die de keur-
meesters na een deelbewerking aanbrengen, zijn gemid-
deld 20-24 millimeter in diameter. Het lood dat zij aan 
het eindproduct laken bevestigen, is meestal groter. Dit 
zogenaamde staallood duidt aan dat het laken gereed is 
en dat er geen verdere bewerkingen mogen plaatsvinden. 
De titel ‘staal’ verwijst naar een monster van laken waar-
mee de keurmeesters de gemaakte stof vergelijken. 
Tijdens de opgraving aan de Raam in Gouda (1999) is 
een lood met een diame-
ter van 51 mm. aangetrof-
fen. Hoewel slechts één 
kant was overgebleven, is 
het dankzij vergelijkbaar 
materiaal als staallood te 
determineren. Op de voor-
zijde staat het stadswapen, 
hieronder het jaartal 1620 
en de tekst (govdsc)he 
verwe.2 In Hazerswoude is 
een lood gevonden met een 

Gevelsteen van de Looyhalle. Nu te vinden in de toegangspoort van  
MuseumGouda (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

Lood, 51 mm. (tekening: Hans van der Kleij)

2. Raam 17-19, Golda projectnummer 9907, volgnummer 128 (put 
3, vlak 2). Tijdens dit onderzoek troffen de archeologen eveneens 
een ongeslagen pinnenlood aan met de grootte van een staallood. 
Golda is de archeologische vereniging van Gouda.
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diameter van 77 mm. en twee gaten.3 In Schagen (Noord-
Holland) is een lood gevonden met een bijna identieke 
afmeting (74 mm.) waarvan de keerzijde nog aanwezig 
is met de tekst dvbbel stael.4 De grootte is dus gerela-
teerd aan de kwaliteit van het laken, waarbij dubbel staal 
van een hogere kwaliteit is dan gewoon staal. 

Stadswapen

De teksten en afbeeldingen op de loden zijn eveneens 
veelvormig. Aan een zijde staat veelal de plaats van her-
komst. Soms is gewoon de naam govda ingeslagen. Het 
stadswapen wordt ook gebruikt, evenals een combinatie 
van tekst en wapen zoals op een lood dat bij de aanleg 
van de Rotterdamse metro is aangetroffen.5 

Vanuit geschiedkundig opzicht zijn de loden met wa-
pen interessant. Zij geven inzicht in het gebruik van het 
stadswapen en tonen de ontwikkeling ervan. Illustratief 
hiervoor zijn twee Leidse loden die in Amsterdam zijn 
gevonden. Beide zijn op basis van erbij aangetroffen 
aardewerk, gedateerd in de late dertiende eeuw. Op de 
loden staat één sleutel. Een teken dat de tweede Leidse 
sleutel die nu het wapen siert, een toevoeging van later 
datum is. Dit is overeenkomstig het historisch materi-
aal. In veertiende-eeuwse bronnen is de tweede sleutel 
aanwezig.6

Over de ontwikkeling van het Goudse stadswapen 
heeft archivaris J.E.J. Geselschap in 1966 een artikel ge-
publiceerd: ‘De zegels en het wapen van Gouda’. De ken-
nis van het stadswapen baseert Geselschap vooral op de 
zegels die het stadsbestuur aan documenten hechtte.7

Lakenloden kunnen zeker ook een bijdrage leveren aan 
verder onderzoek naar de ‘evolutie’ en de verscheiden-
heid van het uiterlijk van het wapen. In ieder geval zijn 
diverse vormen bekend van textielloden met een afwij-
kend Gouds wapen: met doornen in de middelste baan 
van het schild; met doornen om het schild heen; met 
aanziende leeuwen als schildhouders; met kroon en ver-
schillende vormen van het schild. De zes sterren komen 
steeds voor, een lood met twee sterren, het oudst be-
kende Goudse wapen, is niet bekend. 

Op haar beurt kan de wapenkunde verdienstelijk zijn 

Lood, 30 mm.(tekening: Jan den Das)

Lood met onderschrift (govd)sche verwe. Lood, 74 mm. 
(tekening: Jan den Das)
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voor het determineren van de loden. De doornkrans bij-
voorbeeld is een toevoeging van 1616. Loden met krans 
dateren dus van dit of later jaar. 

Lakenwerker maakt zich bekend

Op de keerzijde van kleine loden maakt de bewerker zich 
soms kenbaar. Veelal gebeurt dit aan de hand van een 
huismerk. Dan is de ware identiteit van de deelwerker 
echter nog niet bekend. Archiefbronnen waarin het merk 
aan een naam is gekoppeld, zouden uitsluitsel kunnen 
geven. Maar dat klinkt optimistischer dan het is, want 
in het Goudse geval zijn veel documenten bij een brand 
verloren gegaan.

Het lijkt erop dat het lood dat archeologen in 1999 bij 
onderzoek aan de Raam vinden, zijn geheim wel prijs-
geeft. De letters SA op het lood verwijzen waarschijnlijk 
naar Jan Gijsbertsz Sas, burgemeester van Gouda die ter 
plaatse een lakenververij had.8 In 1615 heeft hij het pand 
aan de Hoge Gouwe 145 gekocht waarvan het grondge-
bied overeenkomt met het gebouw Raam 17-19. Mogelijk 
is het pand in opdracht van Sas gebouwd aangezien het 
te dateren is als vroeg-zeventiende-eeuws.9

(Vraag)tekens 

Naast de huismerken of initialen werden op de keerzijde 
ook andere afbeeldingen of teksten gezet. Zo werd een 
dubbelkoppige adelaar in diverse plaatsen gebruikt als 
verflood, evenals de klimmende leeuw. 

Het ordeteken van het Gulden Vlies is ook een teken 
dat bekend is uit enkele andere steden, zoals Delft en 
Leiden.10 Hoewel het lood met de letter G in Gouda is 
gevonden, is er geen zekerheid dat het hier een Gouds 
lakenlood betreft.11

Deze verschillende tekens symboliseren soms een be-
paalde kwaliteit, soms een bewerking. Maar veel afbeel-
dingen, tekens en cijfers op textielloden roepen slechts 
vragen op. De keuren aangaande de textielzegels zijn 

3. Vondstmelding dhr. J. van der Vlugt, Alphen aan de Rijn.
4. Vondstmelding dhr. J. den Das, Enkhuizen. 
5. Vondstmelding dhr. J. den Das, Enkhuizen. 
6. Baart, J., ‘De materiële stadskultuur’, Baart, J. e.a., De Hollandse 
stad in de dertiende eeuw (Muiderberg 1988) 93-112, aldaar 99-101. 
7. Geselschap, J.E.J., ‘De zegels en het wapen van Gouda’, Leemans-
Prins, E.C.M., Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland, Zuid-
Hollandse Studiën XII (‘s Gravenhage 1966) 105-112. 
8. Raam 17-19, Golda projectnummer 9907, volgnummer 159 (put 3, 
vlak 3, spoornummer 126). 
9. Kok, R.S., ‘Een zeventiende-eeuwse industrie aan de Raam’, Mo-
numentenzorg & Archeologie gemeente Gouda Nieuwsbrief (oktober 
1999) 3-6, aldaar 5.
10. Boot, J.A., ‘Bombazijn en bombazijnzegels in Nederland’, 
Textielhistorische bijdragen 11 (Hengelo 1970) 29-60.
11. Groeneweg 21, Golda projectnummer 0116, vondstnummer 1 
(put 1).

Pand Hoge Gouwe 145. Hier zou burgemeester Jan Gijsbertsz Sas een 
lakenververij hebben gehad (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)
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vaak beknopt en gebruiken verschillen van stad tot stad. 
Helaas, maar de informatieoverdracht was uiteraard be-
stemd voor vakbroeders en niet voor historici in latere 
eeuwen.

 Lakenlood als archeologische vondst 

Het lood is weliswaar het hoofdonderwerp van dit arti-
kel, maar tijdens het productieproces van laken is het 
lood slechts een bijproduct. Het gaat immers om de stof. 
Nadat het staallood is aangehecht, verloren alle deel-
werkersloden hun waarde. Deze werden verwijderd van 

de stof. Op zijn beurt verliest het staallood zijn nut als de 
laatste meters stof zijn verkocht. Vandaar dat de loden 
in groten getale bij het afval terechtkomen en ten slotte 
deel uitmaken van het bodemarchief. Totdat zij, met 
name tijdens stadsarcheologisch onderzoek en speur-
werk met de metaaldetector, weer het daglicht zien. 

Het geringe aantal loden dat in Gouda is gevonden, 
verbaast mij. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de 
lakennijverheid een nijverheid van groot belang is voor 
deze stad. In de middeleeuwen is alleen de bierbrouwerij 
van groter belang. In de zestiende en zeventiende eeuw 
doet het Goudse bestuur er alles aan om de lakennij-
verheid te stimuleren. Het aantrekken van Vlaamse la-
kenwerkers, het ter beschikking stellen van leegstaande 
kloosters en het aanbesteden van twee volmolens zijn 
voorbeelden van deze economische politiek. De jongste 
volmolen, uit 1631, bestaat nog. Het gebouw staat op 
de Punt, boven de gewelven van het kasteel. Het is het 
enige overeind gebleven bouwkundige overblijfsel van 
de lakennijverheid.

Tevergeefs zijn de inspanningen van het stadsbestuur 
overigens niet. De nijverheid biedt werkgelegenheid aan 
enkele duizenden inwoners en aanvankelijk stijgt de pro-
ductie. In de loop van de zeventiende eeuw zet de ach-
teruitgang in om zich niet meer te herstellen.12 

Een verklaring voor het lage aantal loden dat in Gouda 
is gevonden, is een kwestie van gissen. In andere steden, 
zoals Rotterdam, Amsterdam en Leiden, zijn aanzienlijke 
aantallen aangetroffen. Hier hebben grootschalige pro-
jecten zoals metroaanleg gezorgd voor uitgebreid stads-
onderzoek. Misschien dat in Gouda tot dusver ook niet 
de ‘juiste’ locaties zijn onderzocht. Plaatsen die poten-
tie hebben, zoals de Markt, waar het laken werd verhan-
deld, en de bodem van het Raoul Wallenbergplantsoen, 
waar de Looyhalle stond, dé keurplaats van laken in de 

12. Ondanks enkele verouderde inzichten blijft voor een algemeen 
beeld van de Goudse lakennijverheid van belang: Geselschap, J.E.J, 
‘De lakennijverheid’, Gouda 1272-1972, Verzameling Bijdragen van de 
Oudheidkundige Kring Die Goude 15 (Gouda 1972) 129-148.
13. Mededeling via e-mail van dhr. Peter Ilisch, Westfälisches Lan-
desmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Abt. Münzkabinett (27 
januari 2009).

Lood, 25 mm. (tekening: auteur)

Lood, 24 mm.(tekening: Jan den Das)

Lood, 25 mm.( tekening: Hans van der Kleij)
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zeventiende eeuw, zijn nog niet intensief onderzocht. 
Het archeologisch onderzoek van de ververswerkplaats 
aan Raam 17-19 laat zien dat op productieplaatsen van 
laken de kans op succes groot is. 
De meeste Goudse loden die mij bekend zijn, zijn ge-
vonden buiten Gouda. Als vindplaatsen zijn ondermeer 
bekend: Amsterdam; Enkhuizen; Schagen; Leeuwarden; 

IJsselstein,’s-Hertogenbosch. Op een publicatie kreeg ik 
ook bericht uit Münster (Duitsland) dat bij een Goudse 
Tuchplombe is opgegraven die thans in het Stadtmuse-
um Münster is.13 Dichter bij Gouda zijn loden ontdekt in 
Waddinxveen, Hazerswoude en Reeuwijk. 

De laatste toevoeging aan de catalogus is een lood 
uit Arnemuiden waarover Marcel van Dasselaar schreef 

De verwer, ets Jan en Casper Luyken (1694). Deze ets is een van de ‘100 
Verbeeldingen van ambachten.

Lood Augsburg. Lood opgegraven in Den Bosch (uit: Tekens van Leven, 
Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch 
(Utrecht 2007).

Lood, 24 mm. (foto: auteur)
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in de Tidinge van april 2009.14 Uit dit artikel 
blijkt al dat de vondst van een lakenlood vaak 
meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. 
Waar staan de initialen ‘IB’ voor? En wat staat 
er voor symbool op? Omdat Marcel me aan het 
einde van het artikel expliciet om mijn gedachte 

vraagt omtrent dit lood, zal ik die hier geven. Wat betreft 
de identificatie van de lakenwerker kan ik geen verlos-
send woord spreken. Ik wil juist een van de vaststellin-
gen in de determinatie ter discussie stellen. Ik vraag mij 
namelijk af of het symbool op het lood daadwerkelijk 
een lakenraam is. Eerder moet ik denken aan de letter 
‘A’ zoals deze ook op lakenloden uit Augsburg prijkt.15 
Dan het arendsbeen dat voor die ‘A’ of lakenraam staat. 
De adelaar is een bekende vogel in de wapenkunde. Ook 
op lakenloden prijkt de dubbelkoppige adelaar, veelal 
op verversloden. Voor het arendsbeen op het lood uit 
Arnemuiden opper ik een andere gedachte. Mogelijk is 
deze ‘arend’ onderdeel van de naam van de lakenwerker: 
Arend J(an) … Maar ook hier is een afsluitend vraagteken 
op zijn plaats.

Zoals uit deze verspreiding is af te leiden werd het Goud-
se laken niet alleen binnen de stadsmuren afgezet, maar 
ook verkocht in andere steden. Hoewel voorzichtigheid 
blijft geboden bij het interpreteren van vondsten op 
weilanden en akkers. Dit kan namelijk stadsafval zijn dat 
ter bemesting is opgebracht. Mogelijk uit Gouda, maar 
de aanwezigheid van een of enkele Goudse lakenloden, 
geeft geen zekerheid over de afkomst van stortgrond.

Conclusie 

Dit brengt mij tot de vraag welke informatie de textiel-
loden over de lakenhandel en -productie verschaffen. 
Deze vraag is naar mijn idee zeer belangrijk omdat (tex-
tiel-)historici de loden veelal gebruiken als plaatje-bij-
het-praatje. Archeologen daarentegen beperken zich 
vaak tot een inventarisatie van de loden zonder deze in 
een historische context in te bedden. En waar dit wel 
gebeurt, is het vaak een algemeen verhaal. Zonder de 

rol van het geschreven bronnenmateriaal te willen be-
perken, zal de rol van de textielloden als informatiebron 
serieus bekeken moeten worden. 

Wat de loden kunnen vertellen, is deels aan de orde 
gekomen. Ten eerste kunnen zij ons op het spoor van de 
lakenwerker zetten, via initialen of huismerk. Ten tweede 
verwijst het lood naar de soort bewerking. Een stempel 
of een inslag met de tekst govda verwe laat niet aan 
duidelijkheid te wensen over. Maar ook symbolen, zoals 
de dubbelkoppige adelaar op een ververslood verwijzen 
naar bewerkingen die in de stad plaatsvonden. Vergelij-
kend onderzoek met loden en historisch materiaal uit di-
verse lakensteden kan mogelijk ophelderen welke soort 
bewerking zo’n teken aanduidt.

Daarmee kom ik aan bij een derde punt waarover de loden 
informatief zijn: de keuring. Na welke bewerking keuren 
de meesters en hoe maken zij hun oordeel duidelijk? Het 
staallood is een teken van algehele goedkeuring Een klop 
in het lood kan juist dienen om de bewerker duidelijk te 
maken dat zijn werk niet voldoet. 

Ten slotte kan door een inventarisatie van de vind-
plaatsen een beeld ontstaan van het verspreidingsgebied 
van het laken. Kortom, voldoende redenen om de arche-
ologie in het algemeen en de lakenloden in het bijzonder 
een plaats te geven in het onderzoek naar de lakennij-
verheid. Maar verwacht geen pasklare antwoorden…

In dit artikel heb ik de Goudse lakenloden centraal ge-
steld. In totaal zijn mij circa vijftig Gouda-loden bekend. 
Dit is ongetwijfeld slechts een fractie van het aantal dat 
boven aarde is gekomen. Reacties op dit artikel of infor-
matie over vondsten van lakenloden zijn van harte wel-
kom. Email: leonmijderwijk@hetnet.nl. 

14. Dasselaar, M., ‘Ondergronds: Raadsels rond een lakenlood’, 
Tidinge van Die Goude, Tijdschrift van de historische vereniging Die 
Goude 2 ( jaargang 27; april 2009). Betreft een lood met arendspoot 
voor een lakenraam.
15 Deze suggestie werd ook gedaan door lakenlodenverzamelaar J. 
den Das (Enkhuizen).

Het lakenlood (foto Marcel van Dasselaar) 


