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Vanwege zijn verhuizing naar Zeist verlaat 
Leon Mijderwijk de redactie van de Tidinge. 
Hierdoor komt hij er ook niet meer toe om 
samen met Diederick Habermehl in deze 
rubriek stukjes over de Goudse archeologie 
te schrijven. Voor de rubriek ‘ondergronds’ 
wordt de pen door mij van Leon overgeno-
men. Met verschillende artikelen over de 
Goudse lakenindustrie en specifiek de Goud-
se lakenloden van zijn hand mag hij wel dé 
specialist op dit gebied genoemd worden. 
Ter afscheid van Leon hierbij nog een keer 
een stukje over een bijzonder Gouds laken-
lood.

Een lakenlood van circa 4 cm groot werd in 
2008 gevonden bij een opgraving in Arne-
muiden. Daar het Goudse stadswapen op de 
ene zijde van het lood staat afgebeeld, werd 
door de opgravers bij de Archeologische 
Vereniging Golda om informatie gevraagd 
naar de mogelijke maker van het lood. De 
andere zijde van het lood biedt hiertoe wel 
mogelijkheden. Op die kant is een wapen af-
gebeeld met daarboven de letters I.B.
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Raadsels rond een lakenlood

Marcel van Dasselaar

ondergronds

Het wapen toont een constructie, vermoedelijk een 
lakenraam, met daarvoor een arendsbeen. Het wapen 
zelf is niet teruggevonden, maar wel een aantal mensen 
die dit wapen gevoerd kunnen hebben. Het meest voor 
de hand ligt waarschijnlijk een toewijzing aan Jan Bail-
lart. Hij was lakendrapier, vermoedelijk van Vlaamse af-
komst en in de jaren 1638-1639 looier in de looihal. Van-

Het lakenlood (foto Marcel van Dasselaar)
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wege die functie zal hij wellicht een lood met zijn eigen 
(familie)wapen hebben gemaakt. Hij was overigens ook 
in verschillende rechtszaken gewikkeld, onder andere 
over het terugbrengen van het ‘looiboek’ over 1638 en 
1639, dat door hem en Jan Jansz., zijn collega-looier in 
die jaren, was meegenomen.1 

Een tweede goede kandidaat is wellicht Jan Blom, even-
eens van Vlaamse afkomst, die in 1604 naar Gouda kwam 
en als zwartverver aan het werk ging in de ververij in de 
Agnietenkapel.2 Wellicht dat nader speurwerk naar het 
wapen meer duidelijkheid in de zaak kan brengen, of 
wellicht navraag bij een lakenlodenspecialist.. Leon, wat 
denk jij er van?
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1. Website Groenehart archieven: zoekterm ‘Jan Baillart’ levert een 
tiental rechtszaken op met Jan zowel optredend als eiser  en als 
gedaagde.
2. Mijderwijk 200, 88.


