
De lakennijverheid 

!. 1331-1572 
Afgezien van enige mededelingen van mr. C. J. de Lange van Wijngaerden 

is over de geschiedenis van de Goudse lakenindustrie nog niets gepubliceerd. 
Toch was de nering van de draperie van betekenis. In 1494, een tijd van 
achteruitgang, wordt gezegd dat in Gouda "redelicke neringe plach te wesen 
van drapperie". Alleen de brouwnijverheid was toen belangrijker. Vergeleken 
met de Leidse takennijverheid had de Goudse niet zo veel te beduiden, doch 
dat geldt ook voor de draperieën van Delft, Den Haag en Haarlem, welke 
niettemin evenals die van Gouda voor het economisch leven van die steden 
van groot belang zijn geweest!. 

De eerste aanwijzingen voor het bestaan van een lakenindustrie worden 
gevonden in 1331 en :1338. Genoemd worden dan Melis de volder en Dammas 
de verver. Volgens De Lange van Wijngaerden bloeiden de Goudse saai- en 
bombazijnfobrieken reeds in .1364 en waren de Goudse lakens beroemd. Tot 
deze stoute uitspraak werd hij verleid door één enkele vermelding ·in de reke
ningen van de hot:houding van de heer van der Goude, Jan van Blois, van 
de aankoop van 3 ellen Gouds grauw! Gewoonlijk werd •het voor de hofhouding 
nodige laken uit Utrecht en Vlaanderen betrokken. Bovendien maakt hi.i zich 
aan een anachronisme schuldig; saaien en bombazijnen werden in 1364 nog 
niet vervaardigd en van fabrieken was geen sprake, de lakenindustrie was 
toen en nog lang daarna huisindustrie. Aan deze mededeling van De Lange 
van Wijngaerden kan dus absoluut geen waarde worden gehecht2 • 

Geen enkel bewijs voert genoemde auteur aan voor zijn mededeling dat 
deze laken-"fabrieken" oorspronkelijk uit Vlaanderen waren. Dr. N. W. 
Posthumus heeft aan de hand van de poorterboeken kunnen bewijzen, dat in 
Leiden tussen 1365 en 1400 de immigratie uit Vlaanderen uiterst gering was. 
Er is geen enkele reden om voor Gouda het tegendeel aan te nemen .. De aan
wezigheid van de Ylamingstraat te Gouda wordt wel eens aangevoerd ten 
bewijze dat hier veel Vlamingen woonden. Deze straatnaam, die voor 't eerst 
wordt vermeld in 1375, is vermoedelijk ontleend aan Jan die Vlaminc, die 
daar 'in 1366 een huis bezat; van een straat vol Vlaamse bewoners blijkt 
ner"ensa 0 • 

Omdat de oudste bewaard gebleven keuren betreffende de draperie van 
1391 dateren, nam Posthumus - m.i. terecht - aan dat omstreeks die tijd de 
draperie van Gouda zich krachtiger begon te ontwikkelen, hetgeen gepaard 
ging met het streven de afzetmogelijkheden te verruimen door de kwaliteit op 
een hoger peil te brengen. De genoemde keuren beoogden namelijk vooral de 
kwaliteit van het laken te verbeteren en te bewaken. Voor een goed begrip 
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van die bepalingen is het nodig iets over het produktieproces mede te delen, 
waarbij ik mij zal laten leiden door de u iteenzettingen van Posthumus4• 

De drnpeniers kochten de wol in, lieten door thuiswerkers het laken ver
vaardigen en verkochten het aan exporteurs of kleinhandel. Zij moesten dus 
over vakkennis en kapitaal beschikken. De wol werd bij voorkeur uit Enge
land betrokken, meestal via de stapelplaats Calais. De Engelse wol gold als 
de beste, en die was nodig, omdat de lakenindustrie te Gouda zich had ge
specialiseerd in de vervaardiging van eerste kwaliteit laken, de zgn. puiken, 
en van de -daaropvolgende kwaliteit, het voorJaken. De Schotse wol was wat 
grover. Om geknoei te voorkomen mocht een drapenier die Engelse wol 
"reedde", geen Schotse wol gebruiken. Later, toen de Engelse wol door export
belemmeringen schaars werd, verwerkte men ook Spaanse wol. Inferieure 
wol werd geweerd. Geerte Scilders, die lijstwol (wol voor de vervaardiging 
van lijsten :__ zelfkanten) Gouda binnensmokkelde, werd veroordeeld tot een 
bedevaart naar het Mariabeeld in de kerk van 's-Gravenzande! De Lange van 
Wijngaerden heeft hier voor lijstwol Leidse wol gelezen en uit die onjuiste 
lezing een conclusie getrokken, die derhalve eveneens onjuist is". 

De wol werd ook wel aangevoerd als vacht. De vachten werden geschoren 
door de ploter. Floortje is de eerste ploter die in een stuk van 1355 wordt 
genoemd. 

De wol werd na aankomst gesorteerd en gewassen, en daarna meestal ge
verfd. Door de wol te verven vóór het weven werd een betere kwaliteit ver
kregen. Het verven was van het grootste belang voor het uiterlijk van het 
laken, vandaar een angstvallige zorg voor de uitvoering van deze bewerking. 
De twee hoofdtechnieken, blauwzieden en roodzieden, werden gewoonlijk 
zorgvuldig gescheiden gehouden. De hierboven genoemde Qammas was blauw
verver. De straat waar hij zi.in bedrijf uitoefende, heet nog altijd Blauwstraat! 
Opdat de bierbrouwerij niet geschaad zou worden, was bepaald dat de ververs 
hun lnken niet mochten spoelen in de waterschappen (stndssloten), waaruit de 
brouwers het benodigde water puttcn11

• 

Na. het verven volgde het kammen van de wol (kamwol!). Het gebruik van 
kaarden was verboden, omdat die de fijne langdradige wol beschadigden. Ver
volgens werd de wo.l gesponnen, gehaspeld en gespoeld. Nu kon ·het weven 
beginnen. De kettingdraden werden met behulp van kammen over de weef
boom verdeeld. Van het aantal tanden van de kam hing de dich~heid van hel 
laken en dus ook de kwaliteit af. Vandaar, dat een van de oudste kem:ei1 in 
tabelvorm de toegelaten maten opgeeft. De breedte van een laken was gewoon
lijk 3 ellen en de lengte 21 ellen op het weel'getouw. De tabel loopt van 40 
tot 65 gangen, één gang telde dertig draden. Op het maken van falieën (onder
breking van de inslagdraden) stond een zware boete. De oneffenheden en 
knopen in het weefsel werden door noppen en wieden verwijderd. Dat was 
vrouwenwerk. Het noppen met houwijzers was verboden; dat instrument was 
blijkbaar te ruw•. 

Om het laken een viltachtig uiterli.ik te geven, werd het nu gevold. Dat 
geschiedde in de volkom, waarin de lakens na toevoeging van vollersaarde 
gedurende enige uren met de voeten werden gekneed. Een keur schreef precies 
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voor hoeveel tijd aan het vollen van een laken moest worden besteed. Het 
vollen was een rauw werk, de vo1lers waren dienovereenkomstig geaard. Zij 
waren spoedig tot staken geneigd en bezorgden de overheid veel last. In 1407 
werden de lonen (stuklonen) door schout, burgemeesters en schepenen na 
overleg met de vollers en de drapeniers opgetrokken tot het peil dat in Leiden 
al sinds 1391 gold. Verder werden, om aan alle "twy ende sceel" (twist en 
geschil) een einde te maken, de Leidse bepalingen betreffende de werktijden 
en de vrijheid van de vollers om elders te gaan werken, respectievelijk om in 
Gouda te komen werken, overgenomen. ln 1424 zijn er blijkbaar weer moei
lijkheden geweest, toen zijn de Jonen andermaal verhoogd8 • 

Na het vollen werd het laken geruwd met kaardedistels en naar de laken
ramen gebracht. Aa.n de buitenkant van de stad bevonden zich velden, waar 
de ramen stonden: rechtopstaande palen verbonden door een dwarslat. Oor
spronkelijk stonden de ramen ter plaatse van de St.-Anthoniestraat en de 
Zeugestraat, in 1341 en 1351 Raamweg en Raamstraat genoemd. Omstreeks 
1350 is dit terrein door het graven van de vest langs Blekerssingel en Fluwelen
singel bij de stad getrokken en vet'kaveld tot bouwterrein. De ramen zijn toen 
verplaatst naar een land gelegen buiten de Tiendewegspoort, dat in 1391 aan 
Dirc Beuclekijn toebehoorde. Meermalen spreken de stukken van de aldaar 
gelegen "steeg die men gaat in de ramen" ol' van "der stede Raamsteeg". Dit 
land lag achter de Fluwelensingel. In 1402 ·is er al sprake van de Raamweg 
achter de Gouwe, nu nog Raam geheten (de overkant heette toen Koning
strnat)u. 

Op de ramen werden de lakens, die door het vollen sterk gekrompen waren, 
met een windas gerekt en dan in de zon gedroogd. Ter plaatse werden zij door 
de -knapen van het drapeniersambacht, de zgn. waardi,jns. (taxateurs) gecon
troleerd en indien zij aan de gestelde eisen voldeden vàn een loden zegel voor
zien. Na de stichting van een lakenhal omstreeks l399 werd de controle op 
de paerse (stok) aldaar verricht. De waardi_jns werden in overleg met de drape
niers door het stadsbestuur aangesteld. Het ambt was bepaald geen sinecure; 
Adriaan Tybus, die zich in .1458 aan de beëdiging onttrok, werd veroordeeld 
om aan het Leprooshuis en aan het St.-Anthoniusgasthuis enige duizenden 
stenen te geven. De waardijns konden de drapeniers van het laken herkennen 
aan het in het laken geweven nopteken. Symon Jansz. van Haarlem, die ]iet 
nopteken van een ander op zijn Schots laken plaatste, werd gestraft met.een 
boete van 6000 stenen en een bedevaart naar Haelen (L)111

• 

Tenslotte ging het laken naar de droogscheerder, die de haren gelijkschoor, 
en naar de uitreder, die de finish, het glanzen, persen en vouwen van het laken 
verzorgde. 

Het laken was nu gereed voor de verkoop. Het kwam tenslotte in handen 
van de wantsnijders (detaillisten) die het per el verkochten. De stalletjes van 
de Goudse wantsnijders stonden in het wanthuis of lakenhal. Dat wanthuis was 
gesticht door één van de heren van der Goude (Jan van Beaumont?); de huur
opbrengst werd jaarlijks verantwoord in de rekeningen van hun rentmeester. 
Na 1361 werd deze post van de rekening een memoriepost, want de stadsbrand 
van 1361 vernielde ook het wanthuis, en tot herbouw ter plaatse is het niet 
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gekomen. In twee oorkonden, beide van het jaar 1362, worden huizen ''nef
fens" het wanthuis genoemd. Aangezien deze huizen, nu Markt 3 en 4, naast 
elkaar stonden, moet het woord "neffens" hier de betekenis van "in de nabij
heid van" hebben. Ware het erf van het wanthuis tussen de huizen aan deze 
zijde van de Markt gelegen, dan zou de aanwezigheid daarvan zich in de 
kohieren van het hofsteclegeld verraden door een in vergelijking met andere 
veel vroeger uitgegeven percelen abnormaal hoog hofstedegeld, dan wel door 
een hiaat. Men moet daarom wel aannemen dat het wanthuis heeft gestaan op 
het aan de heer van der Goude toebehorende marktveld, è,f op grond die Jater 
bij de kerk is getrokken. Het eerste is het meest waarschijnlijk11 • 

In J 384 kocht de heer van der Goude een derde deel van het huis en erf 
van wijlen Naghel de smid om daarin de \.Vaag te vestigen. Het overige deel 
kocht de stad voor een wolhuis. Nog altijd staat de Waag op die plaats. In 
13~9 is de lakenhal vermoedelijk in het nieuwgebouwde stadhuis op de M·arkt 
ondergebracht. Daar stond ook de reeds eerder vermelde paerse, een stok 
waarover het laken werd uitgespreid om gekeurd te worden12• 

Dat er in 1391 nog mensen waren die het voor hun gezin nodige laken zelf 
vervaardigden, blijkt uit de keur van dat jaar1:i. Zij konden het laken maken 
zoals zij wilden, maar mochten het niet verkopen, op straffe van een fikse 
boete. 

Over de omvang van de draperie in het besproken tijdvak zijn wij slecht 
ingelicht. In de stadsrekeningcn van 1437 en 1438 wordt de lakenaccijns bin
nen de huizen of wolaccijns, in de stadsrekening van 1439 de accijns van de 
draperie van de wèveri.i en in de staclsrekening van 1444 de accijns van wol 
en vachten vermelcJH. Vermoedelijk hebben deze posten betrekking op de
zelfde accijns, die op de invoer van wol. Zij moet wel onderscheiden worden 
van de "vreemde lakenaccijns", die werd geheven van ingevoerd laken. De 
opbrengst van de verpachting van de wolaccijns bedroeg in de genoemde jaren 
resp. êf: 100, êf: 70 (stadsbrand!), ;C 78 en ,E, 145, in 1445 .i, 125. ln Jatere 
stadsrekeningen (die van 1446 is verloren gegaan) wordt deze heffing niet meer 
genoemd, in tegenstelling tot de vreemde lakenuccijns, die gebleven is. Het 
tal'ief van de heffing is niet bekend, zodat het niet mogelijk is uit deze gegevens 
produktiecijfers te berekenen. Men kan er wel uit aftelden dat de draperie na 
1439 is opgeleel'd, terwijl de opbrengst van de vreemde lakenacci_jns juist daalde. 
Misschien is er verband met het verbod dat tussen 1439 en 1442 in Leiden 
werd uitgevaardigd om aldaar puiken te maken"\ Het vervallen van de wol
accijns mag gezien worden als onderdeel van een plan om de draperie te stimu
leren. De stadsrekeningen van 1444-1458 vermelden namelijk de rente en 
aflossing van aan meer dan twintig drapeniers geleende gelden. De stads
rekening van 1444 is daarover zo uitvoerig, dat zi.i de indruk geeft dat de 
geldleningen slechts kort tevoren waren verstrekt. Helaas ontbreken de reke
ningen over 1440-1443. De leningen varieerden van ca. 2-100 nobels, de 
rentevoet was 10%. De meeste leningen werden spoedig afgelost. Kwamen 
deze mensen uit Leiden? Vergelijking van hun namen met die van toentertijd 
in Leiden genoemde drapeniers geeft geen aanleiding om deze vraag bevesti
gend te beantwoorden. Het karakter van de namen doet een eventuele zuide-
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lijke herkomst onwaarschijnlijk lijken. Wij moeten daarom wel aannemen dat 
de meesten reeds ingezetenen van Gouda waren, zelfs zijn er een paar sche
penen bij. Al spreken de stadsrekeningen in het algemeen van drapeniers, er 
zaten minstens twee ververs en misschien één volder onder. 

Een andere aanwijzing dat omstreeks 1444-1 445 een krachtige poging is 
gedaan om de lakenindustrie te bevorderen, geeft het zgn. waardijnsboek. De 
uitgever van de Rechtsbronnen heeft aangetoond dat één van de daarin voor
komende keuren op de draperie grotendeels gecopieerd is naar een Leids voor
beeld en tussen de jaren 1446 en 1451 is vastgesteldrn. Deze keur van 114 
artikelen (enige daarvan zijn later toegevoegd) is veel uitvoeriger dan de daar
aan voorafgaande. De kwaliteitscontrole is nu uitgebreid tot nagenoeg alle 
fasen van het produktieproces. Evenredig daarmede is het a~mtal functiona
rissen dat met het toezicht is belast, uitgebreid: de gezworenen uit de volders 
controleren ·het vollen, prenters zien toe op het weven. 

Was er tot dusverre steeds sprake van opgang, in 1494 klinkt een ander 
geluid. Van de draperie wordt gezegd, dat die "nu meer dan die tweedeelen 
verargert ·is", waarmede blijkbaar wordt bedoeld dat de produktie nog niet de 
helft. van voorheen bedroeg. Uitvoeriger is de Informacie van 15 14. Deze 
geeft op dat er toen I l of 12 drapeniers waren, waarvan er 4 pas begonnen 
waren, en dat zij tezamen nog geen 700 hele lakens reedden, terwijl 10 of 12 
jaar tevoren wel de helft meer lakens werden gereed. Daaruit kan worden 
afgeleid dat de produktie omstreeks 1494 nog ruim .l 000 hele lakens per jaar 
bedroeg en vóór het optreden van de crisis zelfs 2000 stukken, d.i. ongeveer 
10% van de Leidse produktic. Door verscherping van de keuren op de 
draperie werd getracht het debiet te vergroten. De omstandigheid dat er in 
l 514 vier drapeniers bij waren gekomen, is een aanwijzing dat de vooruit
zichten verbeterd waren17• 

Na 1530 ging het met de draperie in Leiden bergafwaarts. Verlies van 
afzetgebieden in het noorden en oosten van Europa, de klassieke afnemers van 
de zware kwaliteiten welke in Leiden en Gouda werden vervaardigd, gepaard 
met ·hevige concurrentie van Engelse zijde, was wel de voornaamste oorzaak 
hiervan. 

In Gouda zal het niet anders zijn geweest. Bij het verlies van afzetmogelijk
heden kwamen de problemen betreffende de aankoop van wol en het vinden 
van bekwame ververs. Ter bevordering van de draperie liet de stad in l:530 
laken van Spaanse wol maken. Dit produkt viel blijkbaar goed uit, want be
sloten werd ook in het vervolg Spaanse wol te doen verwerken en in verband 
daarmede een verver aan te trekken. Met mr. Pieter, verver van Haarlem, werd 
gecontracteerd om zich in Gouda te vestigen. Om hem in staat te stellen een 
huis en e.rf te kopen en het voor zijn bedrijf in te richten, ontving hij 45 ;E, 
Vlaams. Daarbij kreeg hij vrijstelling van bieraccijns en turfaccijns, uiteraard 
voor beperkte hoeveelheden. 

Tezelfder tijd is er sprake van geweest 0 111 de keuren op de draperie te ver
anderen, doch hoe en waarom wordt niet medegedeeld. De keuren bleven 
echter gehandhaafd. 

In 1538 was er weer gebrek aan Engelse wol. Vergeefs had men getracht in 
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Calais, de·stapelplaats van Engelse wol, wintervoorraad ·op te doen. Op ver
zoek van de drapeniers en voor rekening van de stad werd Aert Stompvoet 
naar Brugge gezonden om daar Spaanse wol te kopen. Misschien is de reis niet 
doorgegaan, want een desbetreffende uitgaafpost in de stadsrekening van dat 
jaar is niet gevonden, wel de aankoop van een Haarlems laken, à 3 ½ ,E,, om 
de waardijns als kwaliteitsmonster te dienen. Blijkbaar genoot het in Haarlem 
vervaardigde laken een goede reputatie, 

Mr. Pieter had ·het blijkbaar niet kunnen rooien, want er werd een verver 
uit .Delft aangetrokken. Vrijdom van accijnzen wenste hij niet, maar wel een 
lening van 400 Carolus gulden, welke hem door de stad werd verstrekt. 

ln 1548 en 1549 waren er alweer moeilijkheden met de ververij. 
Men heeft in 1554 getracht de verkoop van de gezegelde lakens te activeren, 

door deze in handen van een factoor te leggen. De export liep ·toen over Amster
da1J1 en Antwerpen. De drapeniers hadden de keuze tussen betaling à contant 
tegen de geldende marktprijs minus een korting van een oort gouds, è>I' de 
verkoop af te wachten en de volle verkoopprijs na aftrek van een klein com
missieloon in ontvangst te nemen. De desbetreffende ordonnantie regelt ook 
de gezamenlijke inkoop van Engelse wol. In 1555 en 1556 vindt men nog iets 
aangetekend over het verschaffen van krediet aan de drnpenicrs, daarna wordt 
het stil1~. 

Ook in de 16de eeuw ontbreken gegevens over de omvang van de produktie. 
Aangenomen mag worden, dat evenals te Leiden ook te Gouda de draperie 
tijdens de eerste jaren van de opstand nagenoeg tot ·stilstand is gekomen. 

Bij zoveel overeenstemming van produktieprogramma en afzetgebieden zou 
men enige rivaliteit tussen Leiden en Gouda ·mogen verwachten. In de resolu
ties van de Leidse vroedschap leest men, dat op 20 februari l45 I de ver
dubbeling van de accijns op het Goudse bier ongedaan werd gemaakt, omdat 
het Goudse stadsbestuur de keur op de Leidse lakens had ingetrokken. Maar 
overigens valt er niets van wrijving te bespeuren. Blijkbaar was de Goudse 
draperie van te weinig betekenis om een ernstige concurrent voor Leiden te 
worden, en omgekeerd was de draperie voor Gouda geen levenskwestie, zolang 
de brouwindustrie zoveel belangl'ijker was. 

In Leiden en andere steden ondervond de lakenindustrie soms hinderlijke 
concurrentie van kloosterzusters en bagijnen, die onder de markt werkten. Het 
kwam herhaaldelijk voor dat wol naar Gouda werd vervoerd om daar voor 
Leidse rekening in het zusterhuis (St.-Margarethaklooster?) gesponnen te wor
den. Er zijn evenwel geen aanwijzingen gevonden dat het spinnen en weven 
van wol in de Goudse kloosters of door bagijnen bij de poorters wrevel heeft 
opgewekt19• 

Enige groepen van producenten waren in gilden georganiseerd. Het gilde 
van de drapeniers onderhield het Heiligekruisaltaar in de St.-Janskerk. De 
broederschap van het Heilige Kruis wordt al in 1431 vermeld, in verband met 
de stichting van een mis op het altaar van het Heilige Kruis. Het altaar stond 
in de oude Noordkerk. Het gilde ontving in 1501 een reglement met bepalingen 
betreffende het lidmaatschap en de begral'enissen van leden en hun kinderen. 
Het lidmaatschap was ook toegankelijk voor de wantsnijders, "haer coop-
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manscip waerdich wesende van haer lakenen tot thien ponden groten Vlaems". 
Het entreegeld bedroeg zes plakken. Merkwaardig is de bepaling dat men voor 
de beëindiging van het lidmaatschap 15 plakken moest geven, zelfs in geval 
van overlijden. Alle gildebroeders en -zusters waren verplicht de begrafenis bij 
te wonen en bij te dragen in de ui tdeling van brood in het sterfhuis. In een 
keur van omstreeks 1399 was reeds bepaald dat de clrapeniers poorter moesten 
zijn~0• Ook voor de wantsnijders was dit een vereiste21 • 

In 1404 is er al sprake van het weversgilde~2; het werd in 1514 met het 
clrapeniersgilde samengevoegd (zie bijlage 1). 

Het gilde van de volders wordt eveneens ui in 1404 vermeld. Het voor
schrift dllt de meester-volder poorter moet zijn, duteert van de eerste helft 
vlln de 15de eeuw. Hun gildebrief van l 5 l 9 heeft een ander karakter dan de 
hierboven genoemde gildebrieven, welke de vakbelangen buiten beschouwing . 
laten. De gildebrief van de volders bevat voornamelijk bepalingen betreffende 
arbeidstijden en lonen en is als ' t ware een vermeerderde uitgave van een veel 
oudere keur2:1• 

Walvis noemt een gilde van de lakenbereiders in verband met een altaarstuk 
dat voor dit gilde geschilderd was door de Goudse schilder Cornelis Ketel 24 • 

Gegeven de tijd wnarin dit stuk moet ·zijn vervaardigd, lijkt ons de mededeling 
van \Valvis onbetrouwbaar. Bovendien hebben wij geen sporen van het bestaan 
van een lakenbereidersgilde vóór de zeventiende eeuw gevonden. 

Evenmin als in Leiden hebben deze gilden een macht van betekenis ge
vormd. Autonomie bezaten zij niet; het was steeds de overheid, die de bepa
lingen en reglementen voor hun beclrijfstllk vaststelde. In verband met hun 
godsdienstig karnkter hebben zij na de hervorming van Gouda in 1572 opge
houden te bestaan, en misschien al eerder. l-lun archieven zijn niet bewaard 
gebleven. 

ll. 1573-/788 
Over de stand van zaken in de lakenindustrie ti_jdens de eerste jaren van 

de opstand tegen Spanje is niets bekend. Te Leiden was de bedrijvigheid 
nagenoeg tot stilstand gekomen; in Gouda waren de omstandigheden niet 
anders. Een mededeling uit 1581 dat een raamplaats op het erf van J1et voor
malige Minnebroerskloosters is verhuurd, geeft de eerste aanwijzing van een 
opleving~5• Deze was te danken aan de immigratie van talrijke Zuid-Neder
landers, die hun door· de oorlog geteisterd land waren ontvlucht om zich hier 
een nieuw bestaan op te bouwen. Sedert 1573 komen onder de nieuwe poorters. 
veel Vlamingen voor. Hun beroep wordt gewoonlijk niet vermeld (Bijlage 4). 
De textielarbeiders onder hen trokken vooral naar Leiden, maar het stads
bestuur van Gouda wist handig partij te trekken van een te Leiden uitgevaar
digd verbod om aldaar zgn. dubbelgevolde saaien volgens de keur van Brugge 
te maken. Op 17 mei 15 86 werd een "Ordonnantie ende ·keu re op 't stuck van 
de sayfusteynen" vastgesteld en nog dezelfde dag werden l 6 saaifusteinwerkers 
en bloc gepoorterd. Zij waren geboortig uit de Zuidelijke Nederlanden en 
vermoedelijk afkomstig uit Leiden. Kort daarop vestigden zich hier nog meer 
saaifusteinwerkers en ook enige ververs. De stad financierde de aankoop (te 
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Leiden!) van drie volkommen en van een verfketel; voor het zegelen van de 
goedgekeurde fusteinen werden enige stempels gesneden20• Ruimte voor werk
plaatsen en woningen was in overvloed te vinden in de leegstaande gebouwen 
van de voormalige, door de stad in bezit genomen, kloosters. Dat was een 
voordeel boven Leiden, waar spoedig overbevolking ontstond. In 1585 al wer
den enige gebouwen van het St.-Catharinaklooster verhuurd aan Vlamingen. 
Het Maria-Magdalenaklooster wordt op een kaart van 1612 Klein Vlaanderen 
genoemd! 

De om vang van de immigratie uit Zuid-Nederland wordt aardig geïllustreerd 
door de oprichting van de rederijkerskamer "De Balsemblom". Het kwam de 
magistraat ter ore, dat in augustus .1617 een nieuwe rederijkerskamer was 
opgericht, zonder dat daarvoor toestemming was verleend. De nieuwe rede
rijkers haastten zich toen alsnog toestemming te vragen. In de vergadering 
va'! 10 maart 1618 werd hun rcquest voorgelezen. Het was ondertekend door 
Richardt van Spiere, oud-factoor van de rederijkerskamer "De Goudsb-lom" 
te Gouda en van de 1.·ederijkerskamer te Haastrecht, de drapiers en fusteyn
wevcrs GilHs Arnouts, Jacob Verbeeck, Jan Jansz., Gielis van der Byest, Rut 
Jansz., Mathijs Nije, Frans Jacobsz., Arnoult Gillis, Jacob Quirijnsz. en J·Ioste 
Matruyt, de tapissier Adriaen van der Mote, de saaiwerker Roelandt de Cuy
per, de wolkammer Samuel de Meester en de metselaar Jan Jacobsz., "alt
samen Vlaminghen" . liun devies was "In liefde vruchtbaer". Het verzoek werd 
afgewezen, en ook latere requesten bleven vruchteloos. Niettemin gingen de 
"Lyefl'hebbers van de voorgenomen Vlnemsche Camer · van RethQrica ge•• 
naemt de Balsem61oemen" rustig door met hun bijeenkomsten, die blijkbaar 
oogluikend werden getolereerd. In 1633 berichtten de beide kamers, dat zij 
van plan waren orn samen te gaan maar pas ·in 1642 werd de l'usie een foit. 

Terwijl de oude draperie zoals die vóór 1573 was uitgeoefend door het 
verloren gaan van de afzetgebieden in Noord- en Oost-Europa geen toekomst 
meer had, werden de wollen en halfwollen stoffen welke door de immigranten 
werden gemaakt vlot verkocht, vooral nam: Zuid-Europa. Deze stoffen waren 
van een lichtere kwaliteit dan de produkten van de oude draperie, en de 
bewerking was minder tijdrovend, waardoor zij veel goedkoper konden wor
den geleverd. De saaien werden van kamwol vervaardigd, de (saai)fusteinen 
hadden een ketting van katoen ol' linnen en een inslag van gekamde of ge
kaarde wol. Jn de meermalen genoemde greinen werd kameel- of geitenhaar 
verwerkt. 

Deze feitelijk geheel nieuwe lakenindustrie dreigde voor Gouda verloren te 
gaan, toen Leiden het bovengenoemde verbod introk en in J 590 de leverantie 
van wol bemoeilijkte door een uitvoerverbod dat bedoeld was om de schaarse 
voorraad te beschermen. De Goudse drapeniers, die hun wol uit Leiden be
trokken, werden hierdoor zeer gedupeerd. Het stadsbestuur klaagde terstond 
bij de Staten van Holland en met succes. Om ook kwalitatief de concurrentie 
met Leiden het hoofd te kunnen bieden, werd in hetzelfde jaar een keur voor 
het vervaardigen van de saail'usteinen opgesteld, die veel uitvoeriger was dan 
de voorgaande27 • 

Al werden de produkten van de nieuwe draperie veel minder gevold dan die 
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van de oude draperie, het was toch wel een veeg teken, dat in 1592 werd 
besloten om maar één voller toe te laten aangezien er voor twee onvoldoende 
arbeid was. In 1594 gingen zelfs enige drapeniers naar Leiden terug, nadat 
hun gratis het poorterschap van die stad was aangeboden. Het stadsbestuur 
deed wel iets om het tij te keren: een zwartverver kreeg in 1597 van de stad 
op buitengewoon voordelige voorwaarden enige huizen aan de Groeneweg en 
de Spieringstraat, en aan het Aalmoezeniersweeshuis werden een gebouw en 
een lening verschaft om de wezen te laten weven. Nog in 1602 vroegen de 
aalmoezeniers uitstel van aflossing wegens de langdurige benauwde en nering
loze tijd28• 

De voornaamste bron van welvaart, de brouwindustrie, was op een paar 
brouwerijen na teniet gegaan. Er was het stadsbestuur veel aan gelegen om 
nieuwe industrie aan te trekken. De regenten van de beide weeshuizen, belast 
met veel wezen en verstoken van ·inkomsten, zochten produktieve arbeid voor 
de kinderen. Op hun voorstel benoemde de vroedschap in 1601 een commissie, 
die tot taak kreeg de lakennering op te heffen en te stabiliseren. De commissie 
werd gemachtigd om gebouwen, erven en gereedschappen voor het verven, 
vollen en drogen aan te kopen en daartoe geld op te nemen~0• 

De commissie heeft de zaak .grootscheeps aangepakt. Het koor van de kerk 
van de Collaticbroeders aan de Jeruzalemstraat werd verbouwd in verband 
met de bestemming tot looihal. In het klooster van St. Marie aan .het Rotter
damse veer werden een blauwververij en een volderij ingericht. Een zwart
ververij en een kalandermolen (satineermolen) werden ondergebracht in het 
Agnietenconvent. Een land buiten de Pottcrspoort werd gehuurd om daarop 
lakenrnmen te plaatsen. Daar dat land zeer drassig was, werden de ramen na 
afloop van het huurcontract in 16:12 verphiatst naar het terrein waarop nu de 
Kaarsenfabriek staat. Ook stonden er nog ramen op het bolwerk buiten de 
Ticndewegspoort, zoals duidelijk te zien is op een kaart van 1650. Door mid
del van jaarlijkse toelagen en andere' voordelige aanbiedingen werden vak
lieden uit Haarlem, Leiden, Delft en andere plaatsen aangetrokken, o.a. een 
blauwverver, een zwartverver en een kleurverver, en 23 drapeniers met 67 
getouwen, later nog door andere gevolgd~0 • 

Ook aan de afzet, altijd een zwak punt van de Goudse lakenindustrie, werd 
aandacht besteed. Met kooplieden te Amsterdam en Haarlem werden con
tracten gesloten, waarbij deze zich verplichtten jaarlijks een zeker aantal ~gn. 
armi.ine saaien in de kwaliteit en voor de prijs die te Leiden gold af te nemen, 
waarvoor zij van de stad een toelage zouden ontvangen. Dit alles werd be
kroond met een nieuwe keur van 89 artikelen. Tenslotte werd, om de heren 
die de zaak tot dusverre zo voortvarend hadden bestuurd te ontlasten, in 
december 1602 de schepen Jan Cornelisz. Vlacq, die hun leiding had gegeven, 
tot generaal (opzichter) van de nering van de saaien, greinen en fusteinen 
benoemd. Op diens verzoek werden, om de snelheid van besluitvorming te 
verhogen, drie gen1achtigden uit de magistraat met de titel souvereinen aan
gewezen. Een man met de toepasselijke naam Loot werd aangesteld tot baljuw 
(ambtenaar met opsporingsbevoegdheid) van de looihal. De verdere organisatie 
komt hierna ter sprake31• 
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Van de weefarbeid in ])et Aalmoezeniersweeshuis is niet veel bekend. Een 
zgn. Staatboek bevat gegevens ovei= de voorraden en procluktie in de jaren 
1634-1636; daarna is dat boek gebruikt om de gewone huishoudelijke uit
gaven aan te tekenen. De rekeningen van het Heiligegeestwceshuis over de 
jaren 1600-1606 bevatten een afzonderlijk hoofdstuk voor de draperie32 • 

Alleen al uit ·het feit dat cle stad dertig getouwen kocht om aan de drape
niers te verhuren, blijkt hoe weinig kapitaalkrachtig deze waren. Zij konden 
zich daarom niet veroorloven, op voorraad te fabriceren. Toen de contracten 
met de kooplieden afliepen en niet verlengd werden, zag de stad zich genood
zaakt om cle generaal een krediet te verstrekken om de saaien voor rekening 
van de stad te verhandelen. Vanaf mei 1604 tot en met april 1606 kocht deze 
2945 armijnen, waarmede een bedrag van ruim J 89.000,- gemoeid was, en 
bovendien nog enig witgoed, tezamen 387 stukken ter waarde van ruim 
:f 7.800,-. Van mei 1606-april 1607 werd de inkoop gestaakt, wat ten ge
volge had dat de drapeniers dreigden te vertrekken. Met bedragen ·van J 60,
tot J 90,- per persoon werden zij, 20 in getal, gepaaid om nog een jaar te 
blijven. Van mei I 607-april 1608 werd van de allerarmste drnpeniers, ten 
getale van 10 à 12, één armijn per weck afgenomen, in totaal 433 stllkken. 
Van mei 1608-manrt 1612 werden 2628 armijnen aangekocht. De aan- en 
verkoop van deze 6006 armijnen kwam cle stnd te stnan op een verlies van 
.f 10.400,- d.i. ruim 5 % van de waarde. Hoewel alle moeite werd gedaan om 
het Leidse produkt te evenaren, waartoe regelmatig, aanvankelijk zell's in het 
geheim, legge1·s (monsters) te Leiden werden gekocht, is het blijkbaar niet 
gelukt om gelijke prijzen te bedingen. Later werd van de Goudse saaien gezegd 
dat zij iets lichter van kwaliteit waren dan de Leidse:i~. 

In 1612 werd een overeenkomst gesloten met drie drapeniers van Vlaamse 
afkomst om hun gehele leven in Gouda te blijven en de functie van warandijn 
(keurmeester) waar te nemen, onderwijs te geven in het weven e.d.'14 • 

In maart 1612 vroeg Vlack "overmits 't overlijden van zijn vrouw" die hem 
zeker tot grote steun was geweest, van de inkoop van de armijnen ontslagen 
te worden. Hij stelde voor om de nering in het vervolg te steunen door het 
geven van een premie aan de kopers van het eerste dozijn witte (ongeverfde) 
armijnen, die op de verkoopdagen in de looihal werden verkocht. Sedert 1617 
werd dit stelsel op alle verkochte armijnen toegepast. Uit de desbetreffende 
in de stadsrekeningen verantwoorde uitgaven zijn de in bijlage 3 vermelde 
gegevens berekend. Al zijn dit geen produktiecijfers, zi.i geven toch een duide
lijk beeld van de omvang en het verloop van de bedrijvigheid:1s. 

Terwijl de fabricage van de armijne saaien het niet zonder steun kon stellen, 
was er een ander produkt, de saaifusteien, dat beter verkoopbaar bleek. Zoals 
reeds vermeld is, werden de nunen annex droogplaats in 1.6 l 2 naar een terrein 
buiten de Dijkspoort overgebracht. Ter tegemoetkoming in de kosten daarvan 
werd een heffing op de saaifusteinen gelegd. Hierdoor is het mogelijk de 
produktie van saaifusteinen in het tijdvak 1612-1660 te berekenen (zie bij
lage 2)16• 

Het blijkt dat vooral in de eerste jaren vanaf 1612 de produktie van fus
teinen die van armijnen overtrof. Daarom doet het eigenaardig aan, dat het 
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stedelijk bestuur als het ware vervuld was van zorg voor het voortbestaan van 
de saai-industrie, maar aan de fusteinindustrie zoveel minder aandacht schonk. 

Al met al was de lakenindustrie van Gouda omstreeks J 620 uitgegroeid tot 
een omvang, die haar tot de voornaamste industrie van de stad stempelde. 
Indien tnen met Posthumus aanneemt dat de produktiviteit per textiel
arbeider ongeveer vijf stukken per jaar bedroeg, waren er toen meer dan 
drieduizend arbeiders in deze industrie werkzaam! Op een bevolking van ca. 
J 5.000 zielen een formidabel aantal, ook al houdt men rekening met de om
standigheid dat de gezinnen meewerkten. Zonder deze industrie zou Gouda 
een dode stad zijn geworden. De mening dat de Goudse lakenindustrie vanaf 
de I 6de eeuw doorlopend in verval is geweest, moet daarom herzien worden37 • 

In 1620 werd een nieuwe keur voor de saai- en greinnering vastgesteld, die 
in omvang alle voorgaande keuren verre achter zich liet:t8• Niet minder dan 
215 artikelen waren nodig om de regeling up to date te maken. Ook dit feit 
wijst op een zeer ontwikkelde industrie. Veel aandacht werd besteed aan de 
omvangrijke organisatie, die hiermede gepaard ging. Het college van de ma
gistraat werd vertegenwoordigd door de reeds genoemde souvereinen en de 
generaal, de drapeniers door twee superintendenten. Twee gouverneurs, die 
werden gekozen uit de drapeniers, gaven de dagelijkse leiding. Aan de Iooihal 
waren veel beambten verbonden: waranderes (ke11n11eesters), wol- en garen
keurders, persers, meters, pakkers, een knaap (bode), de reeds genoemde 
baljuw, een loodgieter en een boekhouder. Deze beambten, en ook de vollers, 
conrooiers en ·ververs werden benoemd door •het college van gouverneurs en 
superintendenten. -De gouverneurs hadden een kamer in de looi hal. Daar stond 
de archiefkist; het archief is verloren gegaan. 

Deze organisatievorm liet weinig ruimte voor een andere: de gilden. Alleen 
de lakenbereiders (droogscheerders) vormden een gilde. De gildebrief vnn 
1638 regelde de gildedwung, de meesterproef en de begrafenis van de leden, 
en bepaalde dat de dekens jaarlijks rekening van hun ontvangsten moesten 
doen "naur ouder gewoonte'', mede een aanwijzing dat het gilde reeds vóór 
I 638 bestond:111

• In afwijking van de regel dat de gildebesturen op voordracht 
van het gilde door de burgemeesters werden benoemd, zegt deze brief dien
aangaande niets. Wegens het verloren gaan van ·het gildearchief is het niet 
mogelijk vast te stellen, wanneer dit gilde heeft opgehouden te bestaan. De 
dekens van het gilde declareerden in 1785 voor het laatst de kosten van ver
tegenwoordiging in de vergadering van de droogscheerderssynode, die om de 
vier jaren werd belegd. Het einde zal gekomen zijn in 1787 toen de fabriek 
van Van Mechelen en Van 'Neede gesloten werd. 

De lakenwerkers hebben in 1671 een bus (fonds voor zieken en bejaarden) 
opgericht, waarover verder niets bekend is·10• 

Het was langzamerhand moeilijk geworden om een voller bereid te vinden 
zich te Gouda te vestigen. Meermalen moest het vollen in Utrecht of Rotter
dam geschieden; de stad betaalde dan de vrachtkosten. Elders was dit ·hand
werk (of eigenlijk voetenwerk) gemechaniseerd, Gouda kon niet achterblijven. 
In 1620 stichtte de stad daarom een volmolen, die werd gedreven door het 
water dat uit de IJssel in de zijl van de Peperstraat vloeide en vandaar in 
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Rijnlands boezem. Het hoogheemraadschap Rijnland moest maar zien hoe 
het water weer te lozen! Een bijkomend voordeel was dat de stadsgrachten 
en -zijlen regelmatig met toen nog helder IJsselwater werden doorgespoeld, 
hetgeen Gouda de reputatie een gezonde stad te zijn bczorgde41 • 

Een tweede volmolen werd in 1631 gebouwd waar nu ·het pakhuis genum
merd Punt 11 staat. Deze molen werd eveneens aangedreven door IJsselwater, 
dat geloosd werd op de gracht van de Spieringstraat. Gouda had Rijnland wel 
moeten beloven het hierbij te laten. De volmolens werden verhuurd aan een 
combinatie van belanghebbenden onder de naam "compagnie van de laken
draperie"42. 

In 1635 waren er weer afzetmoeilijkheden. De stad verplichtte zich toen 
om vanaf 8 oktober een jaar lang alle armijnen te kopen, ook de nog onver
kochte, de zwarte 5 schellingen en de witte (ongeverfde) 4 schellingen beneden 
de Leidse marktprijs. Hun aantal werd geschat op 4000. Er waren toen nog 
twintig drapeniers van armijnen. Een Amsterdamse koopman nam voor een 
kwart m111 deze overeenkomst deel. De stad heeft er blijkbaar niet op toege
legd, de stadsrekening immers vermeldt geen desbetreffende uitgaafpost, en 
daardoor is het niet na te gaan hoeveel stukken zijn ingekocht. Een drapenier 
die met zijn twee getouwen welke volgens zijn opgave aan 16 personen arbeid 
gaven, wilde vertrekken, werd met een premie overreed om te blijven-1:1. 

Met de produktie van fusteinen was het na 1660 afgelopen. De pi:oduktie 
van armijnen ging ook achteruit, maar dank zij allerlei steunmaatregelen ge
leidelijker. In 1661 werd met de drapeniers overeengekomen dat zij van mei af 
een jaar lang de armijnen zouden leveren voor een prijs van 34 stuivers be
neden de Leidse marktprijs, terwijl de stad de premie voor de kopers zou 
verhogen tot tien stuivers per stuk:. ·111 1669 werd geaccordeerd met een clrape
nier te Weesp om zich tegen betaling van .( 250,- voor de tijd van acht jaren 
met zijn vier getouwen te Gouda te vestigen. In hetzelfde jaar ontving de 
buillakenwever lsack van der Want voor de duur van vijf jaren het uitsluitend 
recht om buillaken te weven. Dit doek werd gebruikt in de olieslagerijen~·•. 

In het voorjaar van 1671 waren er alweer al'zetmoeilijkheden. Nadat de 
stadssecretaris vergeefs naar Amsterdam was gereisd om daar afnemers te 
zoeken, werd besloten de saaien enige .maanden lang voor rekening van de 
stad in Le kopen. Genoemde secretaris, die inmiddels was benoemd tot gene
raal van de saainering, kreeg last om geld op te nemen en de boekhouding te 
voeren. Van :iuni 1671 tot en met april 1672 kocht hij 2758 saaien; met de 
verkoop was hij jaren lang bezig. Tengevolge van deze faciliteit bedroeg het 
aantal met premie rechtstreeks aan kooplieden verkochte saaien in het boek
jaar 1671 mei-1672 april slechts 518, in het volgende boekjaar daarentegen 
niet minder clan 211 O! 

Deze ietwat kunstmatig verwekte opleving was voor het stadsbestuur aan
leiding 01n de drapeniers nog een extra steuntje te geven. In oktober 167 J 
werd besloten 0111 de drapeniers die voor eigen rekening werkten, een krediet 
van f 500,- per getouw te verschaffen, teneinde hen in staat te stellen de wol 
zo voordelig mogelijk in te kopen. Er werden toen 17 drapeniers met 44 ge
touwen geteld; het aantal getouwen dat voor krediet in aanmerking kwam, 
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werd op 13 geschat. Ter vergelijking diene, dat er in 1632 90 getouwen in 
bedrijf waren geweest en in 1663 25 getouwen. Bovendien werd de kamer 
boven de Waag beschikbaar gesteld voor de verkoop. Voorts werden overeen
komsten met Franse manufacturiers uit Rotterdam gesloten, waarbij deze zich 
verplichtten zich met hun wevers en 36 getouwen te Gouda te vestigen voor 
de duur van minstens acht jaren, om Turkse en andere manufacturen te ver
vaardigen. Zij ontvingen daarvoor .f 200,- per getouw plus een bijdrage in de 
verhuiskosten en de toezegging van levering van gratis leerjongens•1fi. 

In 1681 werden overeenkomsten gesloten met twee drapeniers van Delft, 
met samen 18 getouwen, en twee Franse refugiés uit Utrecht, met samen 6 
getouwen, om zich -te Gouda te vestigen. De refugié Jacob Monolar failleerde 
reeds in het volgende jaar. In 1693 ontvingen vier drapeniers tot aanmoediging 
.f 50,- per getouw, dat zij in dat jaar hadden aangeschaft. Deze vier dra,peniers 
bezaten toen 12 getouwen. Eén van hen was Claes van Mechelen (geboren te 
Goilda in 1663?), die wij nog zullen ontmoeten·111 • 

Ondanks de aanzienlijke bedragen, welke de stad rechtstreeks of door mid
del van gegarandeerde leningen aan de lakenindustrie ten koste legde, ging 
deze toch achteruit, tijdelijke oplevingen ten spijt. Maar het stadsbestuur liet 
zich niet ontmoedigen! In 1702 sloten de burgemeesters met Pieter Sijen, een 
Amsterdamse lakenkoopnrnn, een contract om een manufactuur (fabriek) van 
laken te Gouda op te richten. waartoe de burgemeesters een krediet. van niet 
minder dan :f 30.000,- openden en een ·huis op Tevekoop (Turfmarkt z.z.) 
huurden. Tot meerdere zekerheid verpandde Sijen zijn inboedel en de fabrieks
inrichting aan de stad. Al in 1704 ging Sijen failliet! Jammer genoeg voor de 
stadskas werden de twee tot zi.in ·inboedel behorende, door Rembrandt ge
schilderde familieportretten , toen nog niet naar waarde geschat•1ï. 

Jnmiddels hadden de volmolens een andere bestemming gekregen. De huur
ders van de volmolen bij de Peperstraat kregen in 1667 toestemming om de 
huur over te doen aan een houtkoper, die er een zaagmolen van wilde mu ken. 
De andere volmolen, de zgn. grote volmolen, werd in 1679 verhuurd als wol
en papiermolen, en in 1692 aan een zeemleerbereider onder voorbehoud dat 
de molen tevens disponibel zou zijn voor het vollen, ingeval de lakenindustrie 
mocht opleven-1s. 

De stad, door het faillisement van Sijen in het bezit gekomen van 15 ge
touwen, gaf deze in huur aan de eerdergenoemde Claes van Mechelen. Deze 
had zich toegelegd op het maken van grove stoffen (karsaaien en -baaien) voor 
de uniformen van de militie. Bovendien werd in 1705 een rekening-courant
overeenkomst met hem gesloten, waardoor hij het recht kreeg om krediet 
tot een ·maximum van :f 24.000,- uit de burgemeesterskas tegen onderpand 
van zijn voorraad onverkochte stoffen op te nemen. Hier was dus geen sprake 
van subsidie, zoals De Lange van Wijngaerden schreef, en evenmin van 
een gemengd bedrijf, zoals Wessels meende, maar uitsluitend van een kre
diet111. 

In 1711 werd besloten, dat de kinderen in de weeshuizen van Gouda alleen 
met de manufacturen die aldaar gemaakt en gelood waren, mochten worden 
gekleed. Voor de militie gold een dergelijk, landelijk, voorschrift. Tezamen 
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met •het stedelijk krediet maakte deze bescherming het bedrijf minder con
junctuurgevoelig. 

J-Ioewel in februari 1704 werd besloten om voor iedere karsaai een premie 
van twee stuivers te geven, ontbreekt in de stadsrekeningen en in de rekeningen 
van de ·burgemeesterskas een desbetreffende uitgaafpost. Daardoor is ons de 
mogelijkheid ontnomen, om inzicht in de omvang van de produktie te krijgen. 
Vermoedelijk is de premieregeling vervallen door de krediet-overeenkomst. 
De Lange van Wijngaerden schreef, dat de fabriek 300 mensen de kost gaf50• 

Na de dood van Claes van Mechelen jr. (1777) zette diens schoonzoon 
J. J. de Weede het bedrijf nog enige jaren voort, waarbij hij te kampen had 
met "veelvuldige teegenheden en disfortuijnen". In de loop van 1787 werd 
de fabriek stilgezet. Een vordering groot .f 22.955,- kon hij met ·hulp van 
zijn familie nog voldoen. Zijn schuld aan de burgemeesterskas bedroeg op 
15 september 1787 J 21.743,-. Door verkoop van zijn onroerende goederen 
en cessie van schl1ldvorderingen kon een gedeelte van die schuld worden afge
lost. Het fabrieksgebouw, dat naast de Bank van Lening stond, werd door de 
stad overgenomen. Van Weede vertrok naar Rotterdam. 

In 1808 ontving de firma A. H. van Wijn en Zoon toestemming om vot)t' 
rekening van de stad weefgetouwen voor de vervaardiging van carsaaien, 
baaien, grijnen en andere wollen stoffen aan te kopen. Deze fabriek geraakte 
spoedig in financiële moeilijkheden; zij werd in 1813 geliquideerd. Daarmede 
kwam na een wisselvallig bestaan van ruim vier eeuwen een einde ann de 
Goudse lakenindustrie. Men mag het stadsbestuur de lof niet onthouden, dat 
het steeds weer voor deze industrie op de bres heeft gestaan. 

De laatste benoeming van gouverneur en looiers van de looihal vond plaats 
in 1788. De salariëring van de generaal van de lakennering was al in 1748 
gestaaktM. 
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BIJLAGE 1 

Gildebrief van de drapeniers en wevers. (O.A. 2527 f. VJ) 

Wij burgermeesteren, sccpcncn ende raidt der stede van der Goudc doen condt 
allen luyden hoc dattcr zeeckcrc questie ende gescillcn ghcwecst zijn tusschcn die drape
nicrdersgilde an deen zijde ende die wcvcrsgilde an die andere zijde, aldaer bij tusschen 
spreecken van goede mc1nnen soc veel in gedaen is, dat zij alle hoer gescillen van 
beyden zijden gebleven zijn vuyter handt an dese vier personen hicrnac genoempt, te 
wet ene broeder Gerit vc1n der G oude, gard iaen lol Dergcn, Heer Claes Jansz., vicarius 
in de ijsere cappelle, meester Crisloffel Florisz., doctoer in mcdieincn, ende Cornelis 
Hevnricxz., ende '!.zelfde -tonderhooden uptc peync van vijftich gouden leuwcn, te ver
hueren toe bchouff van den schoudr deen helf:I. ende dc1nder helft tol hchouff van 'I 
Heylich cruys outacr. Daer van de voorsz. arbiters een vuijlspraeckc gedaen hebben 
in manieren hier nae volgende. Inden eersten dat: zoe wije mil één touwe wcrcken 
sullen jacrlicx betaclcn tot hoer gildegelt scven stuvers. Item die mil 1wcc touwen off 
meer wcrcken, die sullen .iacrlicxs betaclen thien stuvcrs. Item die drapcnicrdcrs ofte 
wansnijdcrs zullen jaerlicx bctaelcn thicn stuvcrs. Des zullen oeck die drapcnierdcrs ge
houden wcscn alle vellen die zijluyden tot Calis van den Engelssehen procureren (N.B.) 
zullen moeten tol cwighen daghcn comcn ende bl ijven tc,t dat Heylighc eruys oulaer. 
Item soc wyc van dcser neringhe tot cenenma\e twee of[ meer <lede, het waer weven 
ende drapcnieren. off drapenieren ende wansnijdcn. off drapenicren ende weven. off 
weven ende wansnijden, die zullen jacrl iex betaclcn l()l hacr gildegclt, vecrthien stuvers. 
Ende dcse penningen sa\ men jaerlicxs bctm:len des sonncndaeghs nae Hcylighcr cruys 
dach in september up welcken dach zijluydcn als ghildcbrncdcrs mit malcander drin
ckcn zullen, dacr 't eerste jaer off wcscn zal int .iacr vijft.ienhondcrt vijftien. ltcm soc 
wyc int voorsz. gilde gacn wil die sal geven een pondt was, ende wye dacr vuijt gael 
die zal geven vijftien stuvcrs, Ttem noch sullen alle gildebroeders ende gildesusters 
ghchoudcn wescn als daer een oude dode is voir 't huys eomen dacr die doodc gcs1urvcn 
is al eer men die hacrc uphcfl, uptc boeten van een stuvcr Ic vcrlmcren, ende als hij 
die weel heeft soc sal hij ghchouden wesen een deut te hetaclen om wi11cbroe1 Ic copcn, 
om voer die zide om goodswillcn Ic geven. Item noch zullen daer wccscn vier dekens, 
twee van den drapcnicrdcrs off wansnijdcrs, ende twee van de wevers. Ende als men 
't gilde <lrinct, zoc zullen van clckc zijde een deken blijven. Ende zoe wie ouchdccckcn 
blijrt vnn de wevers, die is ende zal ghezwocrcn wcsen van den linncwcvcrs. Des snl 
men noch een gezworen kicscn van de wevers ende twee overmans, van elckc zijde een. 
ltcm clcsc overdracht voorsz. sullen de voorsi" ghilden tol ewighcn daghen onderhouden 
ende an malcandcr blijven gclijck voorsz. staet uptc peync voorsz. Sondcr argclist. Des 
loircondcn dcscr stede scgcl van sc1ickcn hier an gehangen int jaer ons hccrcn vijflicn
hondcrt vccrth icn upten negentiensten <lach van scplcmbcr. 

(N.B.) Bij hel afschrijven is hier blijkbaar een regel uitgevallen. 

l3JJLAGE 2 

Produlaie 1•t111 sllaifustci11e11 /6/2-1660 
1612 18000 1622 10000 1632 5488 1642 1800 1652 1280 
1613 15000 1623 11083 1633 4825 1643 1800 1653 944 
1614 1,1000 1624 10690 1634 4159 1644 1440 1654 895 
1615 14000 1625 8034 1635 1645 1305 1655 1337 
.1616 16000 1626 8000 1636 2360 1646 1820 1656 1372 
16]7 17000 1627 9633 1637 1920 1647 2020 1657 1204 
1618 12000 1628 9067 1638 2218 1648 2566 1658 
161 9 14000 1629 6267 1639 1700 1649 1459 1659 340 
1620 12000 1630 8022 1640 1508 1650 1063 1660 656 
1621 11000 1631 8040 1641 1640 1651 1020 1661 0 
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N.B.: Over de jaren 1635 en 1658 werden geen opgaven ontvangen wegens insolventie 
van de collecteur. 
Tot ·en met 1622 worden geen aantallen, doch alleen de opbrengsten vermeld. Daarin 
kan een klein bedrag voor diverse werkzaamheden zijn begrepen, vandaar de afronding 
van de uit deze bedragen afgeleide aantallen naar beneden op veelvouden van duizend. 

BIJLAGE 3 

Verkoop V<III t1r111ij11<'11 s1wie11 met premie 1617-1753 

1617 3676 1667 1303 1717 225 
1627 3271 1677 1775 1727 92 
1637 2362 1687 1860 1737 52 
1647 2713 1697 1023 1747 28 
1657 4234 1707 785 1753 2 

N.B.: Het boekjaar valt niet altijd samen met het kalenderjaar! 

BIJLAGE. 4 

Immigratie \1(//1 1573 /(1/ L'/1 /Il(!/ /602 
Tijdvak 

Plaats var\ herkomst: 1573- 1578- 1583- 1588- 1593- 1598- Totaal 
1577 1582 1587 1592 1597 1602 

Aalst 3 3 
Antwerpen 2 9 3 17 
Belle 1 1 
Belsele 1 1 
0evcrcn 1 1 
Brugge 2 7 11 
Dendermonde 2 2 
Dcynse 2 
Dixmuiclcn 
Ecck 
Gent 3 11 4 2 21 
H ontschoten 2 4 (l 

Hulst 2 2 
Kortrijk 3 3 
Licdc,kcrkc 1 1 
Mechelen 1 2 
Menen 2 2 
Meteren 1 1 
Moerbeke 2 4 13 2 2 23 
Nieuwkerke 1 l ' ·' 
Nieuwpoort 1 2 
Oudenaarde 8 2 1 12 
Pcp::ringhc 1 
Ronsbruggc 1 
Ronse 1 
Stekene 11 2 14 
Yperen 2 3 
Zonder plaatsaanduiding 2 2 1 1 (i 

Totaal uil Vlaanderen 5 14 81 15 10 19 144 
Uit andere plaatsen 44 57 83 69 46 61 360 

Totaal 49 71 164 84 56 80 504 
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Toelichting: De gegevçns zijn ontleend aan het poorterboek, O.A. 507. Zij betreffen dus 
alleen degenen, die oit hoofde van hun beroep het poorterrecht moesten kopen. Van
daar dat er naar verhouding zeer veel schippers, vooral uit Moerbeke en Stekene, onder 
hen aangetroffen worden. De herkomst van de 16 Jakcndiapcniers die en bloc in 1586 
gepoorterd werden en de 12 saaiwcrkers die in 1602 eveneens en bloc werden gcpoor
tcrd, wordt niet vermeld; naar hun namen te oordelen waren zij meest van Vlaamse 
origine. 
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