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Isaac Claesz. van Swanenburg, Het ploten en kammen. Schilderij uit 1594-1596. De twee mannen rechts maken de wol los van de huid (‘ploten’). Een doet dit met de hand, de ander 

met een schaar. Een aantal mannen en vrouwen is bezig het vuil uit de wol te slaan. Linksonder wordt de wol gekamd, midden boven wordt hij ingevet (gesmout). 

Leiden, Museum De Lakenhal.
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door Chris Roemen

Roermond was één van de vele steden in 
Noordwest-Europa waar de wolnijverheid van-
af de dertiende eeuw een zekere omvang be-
reikte, en die erin slaagden hun producten tot 
ver buiten de eigen streek te exporteren. Het 
belang dat de zich snel ontwikkelende wolnij-
verheid had voor de laatmiddeleeuwse econo-
mie, kan nauwelijks worden overschat. ‘De la-
kenindustrie was de belangrijkste impuls voor 
de wederopleving van de handel in Noord-Eu-
ropa’, wordt daarover gesteld in een klassiek 
handboek van de middeleeuwse geschiedenis.1 
Op lokaal niveau was er een relatie tussen de 
wolnijverheid en de opkomst van Roermond. 
‘Mede door de vervaardiging van het laken en 
de afzet van het gereed product is de stad Roer-
mond tot volwassenheid gekomen’, schreef 
oud-stadsarchivaris Gijs van Bree daarover.2

Toch is er nog maar weinig overgebleven van 
deze voor Roermond ooit zo belangrijke nijver-
heid en veel is onbekend. Materiële overblijf-
selen die in verband kunnen worden gebracht 
met de Roermondse lakennijverheid, zijn er 
nauwelijks. We hebben geen doek waarvan 
vastgesteld kan worden dat het in Roermond 
is gemaakt, en evenmin weten we aan welke 
eisen het doek dat onder de stadsnaam op de 
markt werd gebracht, moest voldoen. Schrif-
telijke gegevens zijn zeldzaam, mogelijk om-
dat ze de stadsbrand die in 1554 het stadhuis 
verwoestte, niet overleefden, maar ook andere 
verwijzingen zoals toponiemen zijn schaars.
In de geschiedschrijving heeft dit ertoe ge-
leid dat deze ooit zo belangrijke economische 
sector betrekkelijk onbekend is gebleven. In 
zijn speurtocht naar de vroege stadsgeschie-
denis verzamelde de Roermondse historicus 
J. Linssen een grote hoeveelheid belangrijke 
gegevens, maar daarbij stond de wolnijverheid 
nooit centraal zodat het nooit kwam tot een af-
gerond overzicht van die economische sector. 
In de proefschriften van Meerdink en Thur-

lings werd de wolnijverheid eveneens bespro-
ken maar globaler dan bij Linssen het geval 
was.3 Wel was er aandacht voor de gebouwen 
die verbonden waren aan de lakennijverheid, 
zoals de volmolens en de lakenhal, en dan met 
name de kwestie waar deze gebouwen zich ooit 
bevonden. Van Bree ging in een artikel over de 
Roermondse ambachten (1993) dieper in op 
de gebruikte technieken bij de lakennijverheid 
dan de meeste andere auteurs. 
In dit artikel wordt geprobeerd een aantal za-
ken over dit onderwerp op een rijtje te zetten 
en wordt waar dat aan de orde is een vergelij-
king gemaakt met andere lakensteden. Daar-
naast wordt gekeken naar enkele processen die 
nodig waren om doek te produceren. Tot slot 
wordt een belangrijk aspect van de doekpro-
ductie besproken, namelijk het verven en in 
samenhang daarmee de handel in wede, een 
vooral in het hertogdom Gulik (Jülich) geteel-
de verfplant waaruit de blauw kleurende stof 
indigo werd gewonnen. 

DE LAKENHAL
Algemeen wordt aangenomen dat er aan het 
begin van de dertiende eeuw in Roermond al 
handelaren actief waren. In 1224 bestond er in 
ieder geval reeds een kapel die was gewijd aan 

St.-Nicolaas, in ’t algemeen de patroonheilige 
van (onder andere) schippers en kooplieden, 
wat erop kan wijzen dat er toen al een zekere 
organisatie van deze beroepsgroepen was.4 Of 
er toen in Roermond ook al laken werd gepro-
duceerd en verhandeld is niet zeker; de eer-
ste concrete aanwijzing daarvoor wordt pas 
gegeven in de rekening van het graafschap 
Gelre over 1294/1295, waarin een wolwaag 
(‘libratura lane’) wordt genoemd.5 Veronder-
steld mag worden dat er toen ook al sprake 
is geweest van een lakenhal of gewandhuis 
waar de stoffenhandel plaatsvond; mogelijk 
was het gewandhuis identiek aan (het gebouw 
van) de wolwaag.6 Een gewandhuis (‘domus 
pannorum’) wordt echter pas voor het eerst 
expliciet en afzonderlijk van de wolwaag ver-
meld in de rekening van 1343/44, die werd 
opgesteld door de Gelderse rentmeester The-
odoricus van Lent. Door die rekening is toch 
al iets meer bekend van dit gewandhuis. Er is 
namelijk sprake van een benedenhuis (‘domus 
inferior’) waarover geen pacht werd berekend 
en dat dus waarschijnlijk niet voor handels-
doeleinden werd gebruikt. Daarnaast is er ook 
sprake van een bovenhuis (‘domus superior’) 
met 54 plaatsen (‘loci’). Deze ‘loci’ moeten, om 
een modern woord te gebruiken, de stands zijn 
geweest waar de handelswaar werd uitgestald 
en waar werd gekocht en verkocht.7 De laken-
hal wordt ook genoemd in de door rentmeester 
Mathias van Kessel opgestelde rekening over 
1346/1347.8

Dat het gewandhuis aan de Markt lag, staat 
vast. Niet alleen is dat de plaats waar de be-
langrijkste gebouwen met een publieke functie 
verwacht mogen worden, maar het wordt ook 
expliciet zo vermeld in een verklaring van her-
tog Reinald II uit 1347 die luidde dat hij ‘onse 
gewanthuys bennen der stat van Ruremunde 
(…) so wye dat gelegen is aen den merckt tot 
Ruremonde dat wilnen was Everarts van Amer’, 
verpachtte aan de stad.9 Het gewandhuis was 
dus gevestigd in een huis dat eerder van wij-

Wol en wede in middeleeuws Roermond

Muur van één van de kelders onder het stadhuis. Mogelijk 

stond het in de dertiende en veertiende eeuw genoemde 

gewandhuis op de plaats van het huidige stadhuis en is 

deze kelder daar het fysieke overblijfsel van. 

Foto: Harry Segers.
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len Everart van Amer was geweest. Dat wijst 
op een particulier woonhuis. Hiermee strookt 
de vermelding waarin het ‘Wolle huys’ in een 
register uit 1396 wordt gelokaliseerd tussen de 
huizen aan de oostkant van de Markt.10

In 2004 werd bij archeologische opgravingen 
midden op de Markt een forse kelder aange-
troffen, waarvan de centrale ligging en de af-
metingen (minstens 10 bij 3,50 meter) wezen 
op een gebouw met een openbare functie. Ook 
bij dit raadselachtige gebouw is wel gedacht 
aan het gewandhuis, maar het was onmogelijk 
om daar met enige zekerheid iets van te zeg-

gen.11 Bouwhistoricus Birgit Dukers, die het 
meest recente onderzoek verrichte naar de kel-
ders aan de oostzijde van de Markt, gaat ervan 
uit dat het gewandhuis stond op de plaats van 
het huidige stadhuis. De uit kolenzandsteen en 
maaskeien opgetrokken kelder onder de bur-
gemeesterskamer is er volgens haar het fysieke 
overblijfsel van.12

Behalve de aanduiding van een wolwaag in de 
rekening over 1294/1295 is ook de vermelding 
van een volmolen aan de Roer een vroege aan-
wijzing voor de productie van lakens in Roer-
mond. Deze wordt genoemd in een verklaring 

uit 1295 van Diederik, voogd van Roermond, 
die daarin vermeldt dat hij de molen aan de 
Roer heeft gebouwd op grond van graaf Rei-
nald van Gelre en dat hij deze molen van de 
graaf in leen heeft gekregen.13 Deze vermel-
ding is een van de eerste van een volmolen in 
het huidige Nederland. Alleen de volmolen van 
Maastricht, die al in 1264 werd genoemd, lijkt 
ouder te zijn. Omdat in Maastricht bovendien 
al in 1276 statuten werden opgesteld voor de 
lakenwevers lijkt de ontwikkeling daar iets 
voor te liggen op die van Roermond.14 Groot is 
die voorsprong niet geweest. In een veel aan-
gehaald artikel deelde de historicus Hektor 
Ammann zowel Maastricht als Roermond in 
bij de steden die chronologisch gezien na die in 
de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen 
een derde groep van lakensteden vormden.15

ROERMONDSE LAKENHANDELAREN
Van iets latere datum dan de vermelding van 
de gebouwen waarin het laken werd gevold of 
verhandeld, zijn de vermeldingen van Roer-
mondse lakenhandelaren. In de veertiende 
eeuw bleken ze actief te zijn op de jaarmarkten 
in Deventer16 en Kampen.17 Het Roermondse 
laken werd ook verhandeld in Lüneburg waar 
het in 1494 wordt genoemd in een tolregister.18 
Ook in Osnabrück19 en Dortmund kwam het 
op de markt. In die laatste plaats waren Roer-
mondse handelaren misschien zelf actief, maar 
was er ook sprake van commissiehandel. De 
Roermondse wolhandelaar Johan van Brakel 
werkte hier samen met een zekere Johannes 
Ederlo aan wie hij voor een bedrag van ‘oppe 
270 gulden’ aan laken had gestuurd ‘om syn 
best daarmee te doen’. De samenwerking liep 
niet geheel naar tevredenheid want Van Brakel 
beschuldigde zijn agent in Dortmund er in 1392 
van dat deze doek achterhield, waarna hertog 
Willem van Gelre persoonlijk om opheldering 
vroeg aan het Dortmundse stadsbestuur.20 
Mogelijk werd het Roermondse doek ook aan-
geboden op de Frankfurter Messen.21

Middeleeuwse markt, vijftiende-eeuwse kopie van Nicole Oresmes vertaling van de Ethica en Politica van Aristoteles en 

van de Oeconomica van een pseudo-Aristoteles. 

Rouen, Bibliothèque Municipale.
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Er zijn aanwijzingen dat Roermondse handela-
ren nog verder van huis opereerden. Zo bevond 
de Roermondenaar Johan van Dulken zich in 
Reval (Tallinn) toen hij in 1398 overleed. Van 
Dulken had nog een schuld van vijftig gulden 
openstaan bij zijn neef Hendrik van den Fellen-
orde en in een brief aan Tallinn vorderde het 
Roermondse stadsbestuur dat bedrag alsmede 
een schijnbaar beloofde bontjas nu terug uit de 
erfenis van Van Dulken. Niet duidelijk is echter 
of Van Dulken betrokken was bij de wolhan-
del.22

Mogelijk waren Roermondenaren ook actief 
in de Noord-Duitse Hanzestad Greifswald aan 
de Oostzee. Die stad zou in de dertiende eeuw 
zijn opgebouwd door migranten uit het Rijn-
land, onder wie ook Roermondenaren. Dat een 
belangrijke straat die de oudste stadspoort ver-
bond met de markt, in de oudste stadsrekening 
(1293/1294) van Greifswald ‘Roremundsha-

gen’ en later ook ‘Reremundeshachen’ werd 
genoemd, kan duiden op een relatie met Roer-
mond. Het kan er tevens op wijzen dat Roer-
mond, dat zelf pas in 1441 voor het eerst wordt 
vermeld als Hanzestad, al ruim daarvoor nau-
we relaties onderhield met leden van de Han-
ze.23

GROEI VAN DE WOLNIJVERHEID
Aangenomen wordt dat de wolnijverheid in 
Noordwest-Europa een enorme impuls kreeg 
door de invoering van het horizontale weefge-
touw. In de periode daarvoor werd er geweven 
op verticale getouwen. De introductie van het 
nieuwe getouw lijkt aan het eind van de elf-
de of begin van de twaalfde eeuw te hebben 
plaatsgevonden. Toen immers signaleerde de 
joodse geleerde Rasji (1040-1105), de rabbijn 
van Troyes in Noord-Frankrijk, het bestaan van 
een weefstoel met pedalen. Dat moeten weef-

getouwen zijn geweest waarvan de kettingga-
rens (de lengtedraden) horizontaal waren op-
gespannen. Door een pedaal in te trappen werd 
een aantal daaraan verbonden kettingdraden 
omhooggetrokken zodat een opening (de zo-
genoemde ‘sprong’) ontstond, waar dan een in-
slaggaren doorheen kon worden gehaald. Rasji 
vermeldde tevens dat het nieuwe, van pedalen 
voorziene getouw werd bediend door mannen. 
‘Mannen weven met de voeten, vrouwen met 
de handen’. Pas later in de twaalfde eeuw zou 
de Engelse abt Alexander Neckam (1157-1217) 
een echte beschrijving van het horizontale ge-
touw geven.24

Het horizontale getouw was geen West-Euro-
pese uitvinding, in China werd een soortgelijk 
getouw toen al eeuwenlang gebruikt in de zij-
de-industrie. Langs welke weg (misschien de 
zijderoute?) die techniek zijn weg naar Europa 
vond, is niet precies bekend. Vast staat wel dat 

Afbeelding uit het Utrechts psalter, dat werd gemaakt omstreeks 830. De tekening toont onder andere een herder met schapen (rechts). Links daarvan wordt geweven aan een 

verticaal getouw. 

Utrecht, Universiteitsbibliotheek.
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de invoering ervan in West-Europa verstrek-
kende sociale en economische gevolgen had. 
Het horizontale getouw vereiste weliswaar een 
grotere investering dan het verticale, maar was 
ook een stuk efficiënter. Niet alleen werd het 
mogelijk om doek met een grotere lengte te 
weven, maar ook kwam de productiesnelheid 
vijf tot tien keer hoger te liggen. Het verticale 
getouw bleef nog lange tijd in gebruik, maar de 
toepassing ervan lijkt beperkt te zijn geweest 
tot de huisnijverheid. Het professioneel weven 

voor de markt werd steeds meer een fulltime 
job die steeds minder door vrouwen en steeds 
meer door mannen werd verricht.
Vanuit welk punt en hoe snel de nieuwe tech-
niek zich precies over Noordwest-Europa ver-
breidde is niet bekend, maar ze lijkt een vroe-
ge toepassing te hebben gekregen in de oude 
graafschappen Vlaanderen (grofweg de huidi-
ge Belgische provincies West- en Oost-Vlaande-
ren en Frans Vlaanderen), Artesië en Ponthieu  
(in het Noord-Westen van Frankrijk).25 Andere 
streken lijken die ontwikkelingen snel te heb-
ben omarmd, waaronder het Maasdal. Al vóór 
1100 verkochten handelaren uit Luik en Hoei 
tenminste al doek op de markten van Keulen. 
Omdat daar in dezelfde tijd ook Vlaamse koop-
lieden actief waren, is verondersteld dat die uit 
Luik en Hoei er niet handelden in doek dat in 
Vlaanderen was gemaakt, maar dat ze koop-
waar uit hun eigen stad aanboden. Dat zou 
in elk geval betekenen dat er in die tijd in het 
Maasland dus al sprake was van een op verdere 
markten gerichte nijverheid.26

De nieuwe ontwikkelingen gaven een ongeken-
de impuls aan de stoffenhandel die zich enorm 
uitbreidde, niet alleen in omvang maar ook in 
reikwijdte. Kleine en onbeduidende plaatsjes 
ontwikkelden zich dankzij hun doekproductie 
tot belangrijke centra, waarvan de producten 
uitgroeiden tot een begeerde handelswaar, die 
doordrong tot verre markten als Sicilië en zelfs 
Syrië. Andere graafschappen en steden volg-
den.
De introductie van het horizontale getouw was 
maar één van de vernieuwingen die in de wol-
nijverheid na 1100 werden toegepast. Tot een 
eerste golf van noviteiten worden de invoering 
van het horizontale weefgetouw en de brede 
toepassing van de volmolens gerekend. Tot een 
tweede golf behoorden nieuwe verftechnie-
ken, de introductie van het spinnewiel, andere 
methodes om de wol te kammen en te kaarden 
(niet langer met een kaardebol – een plant – 
maar met mechanisch gereedschap), alsmede 

een groeiende aandacht voor de kwaliteit van 
de schapenwol.27

Vanaf het einde van de dertiende eeuw dron-
gen die nieuwe technieken en methoden door 
tot de jonge stad Roermond. Al deze vernieu-
wingen in meerdere fasen van de doekvervaar-
diging wijzen niet alleen op innovatievermo-
gen maar ook op de lange productieketen die 
kenmerkend is voor de wolindustrie. Er waren 
veel mensen bij betrokken die allemaal verant-
woordelijk waren voor een apart schakeltje in 
het lange productieproces. Mogelijk was onge-
veer een vierde van alle ambachtslieden die in 
Roermond werkzaam waren, betrokken bij de 
wolnijverheid.28

Vernieuwingen, experimenten, relatief veel 
mensen die werden ingezet bij de productie 
van stoffen … De stad, in die tijd hoe dan ook 
nog een kleine gemeenschap, moet hebben ge-
zinderd van de energie en de activiteit. Laten 
we de vakkennis en de ondernemingsgeest van 
die tijd niet onderschatten. Individuele am-
bachtslieden zullen hebben geëxperimenteerd 
met verscheidene materialen van verschillen-
de herkomst. Er zal zijn gekeken of het zin had 
om de garens in te vetten (‘smouten’) alvorens 
ze te weven, er zal zijn overwogen om voor 
bepaalde producten een linnen ketting en een 
wollen inslag te gebruiken, er zal van alles zijn 
geprobeerd met verschillende bindingen op 
het weefgetouw. Het is allemaal wat lastig voor 
te stellen omdat we niet meer beschikken over 
het eindproduct, maar het raffinement en de 
verfijning waarvan bijvoorbeeld wandtapijten 
en zijden weefsels uit deze periode getuigen, 
wijzen op een enorme inventiviteit en groot 
vakmanschap in de textielbranche. Ook in de 
Roermondse wolnijverheid zullen dat belang-
rijke factoren zijn geweest.

HERKOMST VAN DE WOL: DE SCHAPEN
Dat er van wol doek en kleding werd gemaakt, 
was natuurlijk niets nieuws. Schapen werden 
al in het negende millennium vóór onze tijd-

Wever achter het horizontale getouw, zestiende-eeuws. 

Met de voeten worden pedalen ingetrapt, waardoor een 

deel van de kettinggarens omhoog wordt getrokken. 

Vervolgens wordt het inslaggaren handmatig door de zo 

ontstane opening gehaald. Om dit te vergemakkelijken 

werkt de wever met een ‘schuitje’ dat hij in de rechterhand 

houdt.

Stadtbibliothek Nürnberg, Hausbücher der Nürnberger 
Zwölfbrüderstiftungen.
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Links: miniatuur met een voorstelling van schaapscheerders, waarschijnlijk gemaakt in Brugge omstreeks 1550. 

Rechts: miniatuur uit een gebedenboek van ca. 1500, voorstellend een vrouw die een schaap scheert, van de hand van de Meester van de Donkere ogen. 

Londen, British Library.
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rekening gedomesticeerd. De dieren werden 
oorspronkelijk vooral gehouden voor het vlees 
maar gaandeweg werden ze ook belangrijk als 
leverancier van wol, melk en niet in de laatste 
plaats ook van mest, waarmee de akkers kon-
den worden verrijkt.
Dat in het domesticatieproces veel waarde 
werd toegekend aan wol blijkt uit het feit dat 
oerschapen niet ‘wollig’ maar ‘harig’ waren. 
De dieren hadden een ondervacht van fijnere 
wol die in de koudere wintermaanden in volu-
me toenam, met daarover een bovenvacht van 
langere en grovere dekharen. Door een uitge-
kiend selectie- en fokbeleid werd bereikt dat de 
hoeveelheid wollige ondervacht steeds verder 
toenam met nagenoeg geheel wollige schapen 
als eindresultaat.29 
Het uiterlijk van schapen is dus door de eeu-
wen heen veranderd. Weten we hoe de scha-
pen die in de middeleeuwen in de streek rond 
Roermond werden gehouden, er ongeveer uit-
zagen? Sommige wolexperts durven het aan 
om op grond van nogal schematische afbeel-
dingen van schapen, in bijvoorbeeld gebeden-
boeken of op koperen grafplaten, conclusies 
te trekken over de vacht van middeleeuwse 
schapen, maar dat soort afbeeldingen zijn er 
niet voor onze streek en beschrijvingen zijn er 
evenmin. Het belangrijkste dat ervan gezegd 
kan worden, is dat er in de middeleeuwen nog 
geen onderscheid bestond tussen de zwaar-
dere rassen die vooral voor hun vlees worden 
gehouden, en de schapen die vooral voor de 
wol worden gehouden. Er waren dus nog geen 
typische wolschapen noch dito vleesschapen. 
Het middeleeuwse schaap zullen we ons daar-
om waarschijnlijk moeten voorstellen als een 
soort allrounder, ongeveer zoals het huidige 
heideschaap. Uiteraard worden die dieren ook 
gehouden om hun vlees, maar ze staan tamelijk 
hoog op de poten en hebben niet het gedron-
gen uiterlijk en de dikke billen die kenmerkend 
zijn voor vleesschapen. Vanzelfsprekend leve-
ren ze wol, jaarlijks ongeveer drie kilo. Dat is 

niet gering, hoewel een typisch wolschaap bij-
na het dubbele produceert.

STEEDS FIJNERE WOL
Kan er iets worden gezegd over de kwaliteit 
van de middeleeuwse wol?
Wol is een proteïnevezel die verwant is aan het 
menselijk haar. Hoewel het materiaal door-
gaans zacht aanvoelt, kan het toch prikken op 
de huid. Daarbij geldt dat hoe fijner de vezel is, 
hoe minder deze prikt. Met andere woorden: 
hoe fijner de wol, hoe zachter, hoe hoger de 
kwaliteit en de waardering ervoor.
In de doekproductie en in de schapenhoude-
rij heeft dit geleid tot een groeiende aandacht 
voor de fijnheid van de vezel. In de twaalfde en 
dertiende eeuw lijkt die aandacht er slechts in 
geringe mate te zijn geweest, maar in de veer-
tiende eeuw kreeg men steeds meer oog voor 
zowel de wolkwaliteit als het streven naar een 
hogere wolopbrengst per schaap. Uit Engels 
onderzoek blijkt tevens dat er vanaf die tijd 
ook een verband werd gelegd tussen de wol-
opbrengst en dierenwelzijn. Op de domeinen 
leidde het doel van meer en betere wol ook tot 
een betere verzorging van de dieren, bijvoor-
beeld door het bouwen van meer of betere 
stallen, het aanstellen van meer herders, meer 
hulp tijdens de lammertijd en het nemen van 
maatregelen tegen ziektes als schurft.30

De fijnheid en kwaliteit van de wol werd in de 
middeleeuwen visueel en op het gevoel beoor-
deeld; tegenwoordig wordt daartoe de diame-
ter van de wolvezel gemeten. De dikte wordt 
uitgedrukt in micrometer of micron (een dui-
zendste millimeter), waarbij de fijnste kwali-
teiten schapenwol een doorsnee van minder 
dan twintig micron hebben. Ter vergelijking: 
een menselijke haar heeft een gemiddelde dik-
te van veertig micron. Fijne wol van minder 
dan twintig micron wordt tegenwoordig vooral 
aangetroffen bij merinoschapen, een van oor-
sprong Spaans ras. 
Toch stond het merinoschaap in de middel-

eeuwen niet bekend als een leverancier van 
topwol. Sterker nog, in menige stad kwam de 
Spaanse wol vóór de zestiende eeuw niet op 
de markt omdat de kwaliteit ervan als te slecht 
werd beoordeeld. Het waren met name Engel-
se rassen die de beste wol leverden. Modern 
onderzoek heeft bevestigd dat de fijnheid van 
verschillende laatmiddeleeuwse Engelse kwa-
liteiten uitzonderlijk was, zelfs als die wordt 
beoordeeld naar huidige maatstaven. Som-
mige met moderne apparatuur geanalyseerde 
middeleeuwse wolvezels blijken een doorsne-
de te hebben van 17-24 micron, wat vergelijk-
baar is met een hoge kwaliteit ‘Super S’ meri-
nowol die tegenwoordig op de markt komt.31

TOENEMENDE SCHAPENHOUDERIJ
Gemiddeld werd de prijs van doek tot het mid-
den van de veertiende eeuw voor 30-40% be-
paald door de prijs van de ruwe wol. Als de wol 
moest worden geïmporteerd kon dat zelfs op-
lopen tot meer dan 50%.32 Grondstoffen waren 
in die tijd doorgaans duur, de arbeidskosten 
laag.
In Roermond werd daarom, net als in de mees-
te andere steden, in eerste instantie vooral 
gewerkt met inheemse wol. Door de stijgende 
behoefte aan wol vanuit de stedelijke nijver-
heid nam de schapenhouderij aan de Nederrijn 
vanaf de dertiende eeuw toe. Daarbij ging het 
in de dertiende en veertiende eeuw vooral over 
middelgrote kuddes van 100-250 schapen. In 
het Gelders Overkwartier was die toename on-
der andere zichtbaar in de aandacht voor hei-
degebieden, die zich immers uitstekend leen-
den voor de schapenhouderij. Steden speelden 
daarop in. Zo eigende de stad Goch zich al 
vroeg de eigendomsrechten toe van de 10.000 
morgen grote Gocher Heide, die bijzonder ge-
schikt was voor de schapenteelt. Ook naar het 
zuiden is langs de Roer op diverse plaatsen 
schapenhouderij aangetoond. De grote kuddes 
van soms duizenden schapen die in Vlaande-
ren, Brabant en in de streek rond Keulen zijn 
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gedocumenteerd, lijken hier echter niet te zijn 
voorgekomen.33 
In de periode vóór het einde van de vijftiende 
eeuw werden de grotere schapenkuddes vooral 
gehouden op de kerkelijke domeinen. Bekend 
is dat met name de cisterciënzers zich met de 
schapenhouderij bezighielden en aangenomen 
kan worden dat ook op de hoeven van de Roer-
mondse cisterciënzerinnen Munsterabdij scha-
pen werden gehouden. Van schapenhouderij 
door de Roermondse kartuizers zijn gegevens 
uit de zestiende en zeventiende eeuw van de 
Genoenhof en de Beeckerhof bij Swalmen be-
kend. De pachters van die hoeves waren toen 
verplicht tot het houden van 200 schapen.34 
De belangstelling van wereldlijke grondbezit-
ters voor de schapenhouderij lijkt vóór 1500 
kleiner te zijn geweest dan die van de kerk, 
maar onbeduidend was ze niet. Zo verkocht de 
graaf van Henegouwen in het laatste kwart van 
de veertiende eeuw jaarlijks de wol van dui-
zenden schapen aan kooplieden uit Valencien-
nes.35 In Roermond verwierven de voogden, de 
vertegenwoordigers van de landsheer, al in de 
dertiende eeuw het weiderecht in de Weerd. 
Nog in de zestiende eeuw stond in de Weerd 
een ‘schaephuys’. In de veertiende eeuw (maar 
misschien ook al daarvoor) hadden ze dit wei-
derecht daarnaast ook in het Vrijveld.36 

HENDRIK SPRINGINTGUET
Ook het schapenbezit van Roermondse bur-
gers moet aanzienlijk zijn geweest en werd met 
fiscale maatregelen bevorderd door de bepa-
ling dat de wol van deze schapen vrij de stad 
mocht worden uitgevoerd.37 Mogelijk werden 
die schapen ook in de huidige binnenstad ge-
houden. Linssen wees er in dit verband op dat 
het gebied tussen Voogdijstraat en Dionysius-
straat in de late middeleeuwen De Dries werd 
genoemd, een naam die zou kunnen verwij-
zen naar schapenhouderij. Een dries was een 
extensief gebruikte akker waar maar af en toe 
iets op werd verbouwd, en die daarna vaak ja-

renlang braak lag. In zo’n periode werden er 
doorgaans schapen op geweid. De veldnaam 
‘dries’ komt in de streek vaker voor. In Herten 
wezen de veldnamen ‘het bovenste Dreesken’, 
‘het Dreesken’ en ‘Langen Dries’ op een der-
gelijk gebruik.38 In Swalmen lag eveneens een 
perceel genaamd De Driessen.39 In Haelen, 
Wessem, Echt en andere plaatsen zijn er stra-
ten genoemd naar de dries die er ooit lag. 
De Roermondse Dries bestond uit twee straten, 
de Korte Dries (de huidige Heilige Geeststraat 
en Voogdijstraat) en de Lange Dries (de huidi-
ge Dionysiusstraat). In deze wijk had een zeke-
re Hendrik Springintguet aan het eind van de 
veertiende eeuw een aantal woningen en een 
hoeve. Wat voor soort bedrijf deze boerderij 
was, is niet eenduidig vast te stellen, maar een 
hoeve op een dries kan wijzen op schapenhou-
derij. Dat is eens te meer aannemelijk omdat er 
aanwijzingen zijn dat de Roermondse Spring-
intguets betrokken waren bij de wolhandel. In 
1349 passeerde althans een ‘Henricus Spring in 
’t guet de Ruremunde’ de tol van Zaltbommel 
met wol. Daarbij moet worden aangetekend 
dat het niet vaststaat of deze Hendrik dezelf-

de is als de Hendrik die een hoeve had op De 
Dries, en dat niet zeker is of hij hier enkel als 
vervoerder (schipper) optrad, als handelaar of 
in beide hoedanigheden.40 
Hoe groot het terrein op de Dries was dat be-
hoorde tot de hoeve van Springintguet, is niet 
duidelijk, maar wellicht behoorde ook het ge-
bied tussen de Voogdijstraat en Swalmerstraat 
ertoe. In 1376 verkocht hij die grond namelijk 
aan ridder Werner van Swalmen, die deze ver-
volgens overdroeg aan de kartuizers.41

Een interessante bijkomstigheid is dat tijdens 
de archeologische opgravingen die in 2006 
plaatsvonden, voorafgaand aan nieuwbouw 
in de voormalige kloostertuin van de kartuis, 
de restanten van een min of meer centraal ge-
legen woning werden aangetroffen, die twaalf 
meter uit de rooilijn van de Betlehemstraat 
stond. De bouw van dit huis werd door de ar-
cheologen gedateerd vóór 1376, het stevige en 
goed verzorgde metselwerk wees daarnaast 
op welgestelde bewoners. Een direct verband 
met schapenhouderij werd echter niet aange-
toond.42

De herkomst van de Springintguets is ongewis. 

Schepenzegels van Johan Springintgut, die tussen 1349-1384 minstens zeventien keer schepen in Roermond was. 

GAR; foto’s: Harry Segers.
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De naam, die zoveel betekent als ‘plotseling 
rijk geworden’, kwam in de dertiende eeuw 
al voor in Lübeck, waar een Hendrik Sprin-
gintgut in 1289 en zijn broer Dethard in 1292 
burgemeester werden.43 De historicus Fr. Rörig 
rekende de Springintguets tot een groep van 
enkele tientallen families die ‘hun beste leden’ 
uitzonden naar andere (Hanze)steden met 
het doel om zo hun machtspolitieke en com-
merciële positie te versterken. Hij wees erop 
dat in diverse stadsbesturen in het Oostzeege-
bied steeds dezelfde familienamen voorkwa-
men, waaronder Spring intgut. Deze familie 
behoorde in de dertiende en veertiende eeuw 
niet alleen in Lübeck, maar ook in Riga tot de 
‘raadsfamilies’ die leden voor het stadsbestuur 
leverden.44 Hetzelfde gebeurde in Lüneburg, 
waar de uit Lübeck afkomstige Cord Springint-
gut in 1339 burgemeester werd en waar ook 
later leden van de familie tot het stadsbestuur 
doordrongen.45

In deze periode waren de Springintguets be-
halve in Lübeck, Riga en Lüneburg ook te vin-
den in Braunschweig, Quedlinburg, Soest (D.) 
en Bremen, allemaal Hanzesteden. Roermond 
werd pas in 1441 lid van de Hanze, maar ruim 
daarvoor was de stad blijkbaar al interessant 
voor de Springintguets. De naam duikt hier 
namelijk al op in 1322, toen een Johannes 
Spring intgut werd vermeld als schepen. Wel-
licht zegt die vroege vermelding ook iets over 
Roermond. Het past (net als de relatie die er 
blijkbaar aan het eind van de dertiende eeuw 
was met Greifswald) in het beeld van Roer-
mond als een dynamische en expanderende 
stad die al lang vóór de officiële toetreding tot 
de Hanze beschikte over een omvangrijk net-
werk van handelscontacten.46 
Net als in de andere plaatsen wisten de Spring-
intguets ook hier dus politieke macht naar zich 
toe te trekken en stadsbestuurders te leveren. 
In Roermond gebeurde dat zelfs aan de lopen-
de band. Tussen 1349-1384 wordt een Johan 
Springintguet (een andere dan de hierboven 

genoemde) liefst zeventien keer genoemd 
als schepen. Hendrik Springintguet, die in de 
Dries een aantal woningen had, wordt tussen 
1364 en 1408 negen keer als zodanig vermeld 
en daarnaast vier keer als gasthuismeester. Dat 
een Catharina Springentguet kloosterzuster 
was in de Munsterabdij, wijst eveneens op de 
hoge status van de familie.47

Hendrik Springintguet was dus waarschijnlijk 
betrokken bij de schapenteelt, nog waarschijn-
lijker ook bij de wolhandel en zeker bij de lo-
kale politiek. Hij is in dit kader echter om nóg 
een reden van belang. Uit een inkomstenlijst 
die betrekking had op de zogenoemde Meurse 
pandschap van 1364, blijkt dat zijn grondbezit 
zich niet beperkte tot de hoeve op de Dries. In 
het Zwartbroek had hij nog eens vijf percelen, 
waaronder een stuk land achter de ‘Echteren 
thoeren’ (de Exterentoren die ongeveer stond 
op de huidige splitsing van Willem II-singel en 
Koninginnelaan). Zeker twee van die percelen 
lijken als weiland in gebruik te zijn geweest. 
Nog interessanter is dat hij daarnaast wordt 
genoemd in verband met een molen in het 
domein Zwartbroek: ‘Heinrick Springengoets 
moelen tot Zwartbrouck die nu wuest legt’.
Deze vermelding dateert uit 1483, toen de 
molen dus al buiten werking was en Hendrik 
allang niet meer leefde. Andere vermeldingen 
van deze molen zijn er niet. In zijn artikel over 
de Roermondse molens in de middeleeuwen 
maakte Gerard van de Garde echter aanneme-
lijk dat deze en andere molens van het domein 
Zwartbroek al bestonden in 1294. Waar de 
molen van Springintguet precies lag en welke 
functie hij had is niet bekend.48 Bij deze figuur, 
die zo nauw betrokken was bij de wolnijver-
heid in al zijn facetten, ligt het echter voor de 
hand om te denken aan een volmolen, die dan 
mogelijk ouder is geweest dan de in 1295 ge-
noemde volmolen van de voogd.
Het zijn veel onzekerheden waardoor we in 
historisch drijfzand terecht dreigen te komen. 
Maar áls dit allemaal zo was, dan is Springint-

guet een ondernemer geweest die invloed had 
op de hele keten in de wolnijverheid. Hij had 
land, schapen, handelde in wol, had een vol-
molen en beschikte daarnaast over belangrijke 
politieke invloed. Zijn betrokkenheid bij een 
groot gedeelte van de productieketen lijkt hem 
te kwalificeren als een vroeg voorbeeld van een 
‘drapenier’, een proto-kapitalistische onderne-
mer die de spinners, wevers en andere deelbe-
werkers van grondstoffen voorzag, de hele la-
kenproductie controleerde en het eindproduct 
uiteindelijk in de handel bracht.

ENGELSE WOL
Behalve met inheemse wol is er in Roermond 
waarschijnlijk ook gewerkt met Engelse wol. 
In 1294 werd de Engelse wolstapel toegewe-
zen aan Dordrecht. Dat betekent dat die stad 
toen werd aangewezen als overslaghaven, van 
waaruit de voor export bestemde Engelse wol 
verder werd verhandeld. Het ligt voor de hand 
dat de wol, waarmee Roermondse schippers of 
handelaren als Hendrik Springintguet daarna 
de Maas opvoeren, van Engelse herkomst was, 
maar feitelijk zijn daar niet veel gegevens over. 
Zeker is wel dat Roermondse kooplieden ook 
in Engeland zelf actief waren.49

Hoe belangrijk de Engelse wol was voor de 
Roermondse nijverheid is moeilijk te zeggen. 
Historici zijn er lang van uitgegaan dat de sterk 
toegenomen internationale wolhandel vanaf 
de elfde eeuw vooral was gestoeld op de beste 
Engelse wolkwaliteit, maar dat standpunt geldt 
tegenwoordig als achterhaald. Alles wijst erop 
dat vooral de inheemse wol van de elfde tot het 
einde van de dertiende eeuw van groot belang 
was, niet alleen voor de kleinere lakensteden 
als Roermond maar ook voor de grote Vlaamse 
lakencentra. Het was ook de inheemse wol die 
aan de basis stond van de langeafstandhandel 
in stoffen.50

Aan het einde van de dertiende en het begin 
van de veertiende eeuw, vond er echter een 
verschuiving plaats en begon men in Vlaande-
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ren een onderscheid te maken tussen enerzijds 
de natte of ‘gesmoute’ lakenproductie (de dra-
perie ointe) en anderzijds de droge of lichte la-
kenproductie (draperie sèche). In de gesmoute 
draperie werden topkwaliteiten vervaardigd, 
waar ook topprijzen voor werden gerekend. 
Daarvoor werd uitsluitend de fijnste Engelse 
wol, kortvezelig en met een hoge mate van 
kroezing gebruikt, die voor het weven moest 
worden ingevet (gesmout). Aanvankelijk leg-
den slechts de grote lakensteden het accent op 
de vervaardiging van deze dure kwaliteiten, 
maar net als nu werd er ook toen al lustig op 
los gekopieerd. Kleinere steden probeerden de 
duurdere kwaliteiten zoveel mogelijk te bena-
deren en brachten die tegen lagere prijzen op 
de markt.
Andere steden concentreerden zich daaren-
tegen op de lichte draperie, waarbij gebruik 
werd gemaakt van grovere inheemse wol die 
niet hoefde te worden gesmout. Een derde 
groep vervaardigde ‘hybride’ kwaliteiten van 
zowel inheemse als Engelse wol.51

Welke positie Roermond in dit spectrum in-
nam en wat dit zegt over de kwaliteit van de 
hier geproduceerde stoffen, is niet bekend. We 
kunnen aannemen dat er ook werd gewerkt 
met Engelse wol, maar het is onduidelijk hoe 
het aandeel daarvan zich verhield tot het aan-
deel inheemse wol. Evenmin is bekend of de 
Engelse wol structureel werd verwerkt of dat 
de toepassing zich beperkte tot speciale pro-
ducties. En dáár moeten we dan weer bij be-
denken dat niet alle Engelse wolsoorten van 
topklasse waren; de wol van het ene domein 
stond hoger in aanzien dan die van een ander. 
Ook in Engeland lijken in de middeleeuwen de 
rassen die iets grovere wol leverden, dominant 
te zijn geweest. 
Hoe goed of slecht de Engelse wol was waar-
mee hier werd gewerkt, is niet bekend. Hoe 
inferieur de inheemse wol was, weten we ook 
niet. Maar dramatisch slecht hoeft die niet te 
zijn geweest. De periode dat de wolnijverheid 

voor Roermond van groot economisch belang 
was, heeft ruim twee eeuwen geduurd, van 
pakweg eind dertiende eeuw tot begin zestien-
de eeuw. Aangenomen mag worden dat ver-
standige beheerders van hoeves met schapen 
er gedurende die periode in zijn geslaagd om 
de wolkwaliteit te verbeteren. 
Een omgekeerde ontwikkeling was later even-
eens aan de orde. Toen de vraag naar wol daal-
de, werden er andere accenten gelegd en werd 
de schapenhouderij zelfs aan banden gelegd 
omdat uitputting dreigde van de gemene gron-
den, waar de dieren op graasden. De Roer-
mondse magistraat nam in 1658 al beperkende 
maatregelen, in het ambt Montfort gebeurde 
dat in de achttiende eeuw eveneens.52 De ge-
ringere belangstelling voor schapenwol zal 
ongetwijfeld gevolgen hebben gehad voor de 
kwaliteit ervan.

VERWERKING VAN DE WOL
In Brugge was het aan het einde van de der-
tiende eeuw ten strengste verboden om ‘blecke 
met andre vaerwen te minghen, ende water-
wulle met andre wulle, ende spaensche wulle 
jof spaensch garen met andere wulle jof met 
anderen gaerne, ende vlocken met wullen’.
Het citaatje illustreert hoeveel waarde er in 
de ‘industrie’ werd gehecht aan de kwaliteit 
van de wol, die uiteindelijk ook in belangrijke 
mate de kwaliteit van het doek bepaalde. Afval 
(‘waterwulle’ en ‘vlocken’) mocht niet worden 
gemengd met de overige wol, en dat gold ook 
voor Spaanse merinowol, die in deze tijd nog 
van inferieure kwaliteit was.
Uiteraard had niet alleen de gebruikte wol 
maar ook het vakmanschap van de spinners, 
wevers, ververs, scheerders en vollers een 
enorme invloed op de kwaliteit van het doek. 
Het begon natuurlijk met het scheren van de 
schapen. Dat gebeurde elk voorjaar in mei of 
juni, nadat de schapen eerst waren gewas-
sen. Net als nu gebeurde dat scheren, of be-
ter knippen, door specialisten.53 Vervolgens 

werden de vachten op kwaliteit geselecteerd. 
Mogelijk was dat een werk dat al in stedelijke 
werkplaatsen werd uitgevoerd, vaak zal het 
ook in de buurt van de schaapskooien hebben 
plaatsgevonden. De vachten werden uitgerold, 
waarna de meest verontreinigde delen werden 
verwijderd of opzij gelegd voor laagwaardigere 
toepassingen. In veel steden vond vervolgens 
nog een verdere selectie plaats die meer was 
gericht op de kwaliteit van de wol en waarbij 
werd bepaald welk deel van de vacht voor welk 
soort product gebruikt kon worden.
Daarna volgden andere bewerkingen die erop 
gericht waren de wol te reinigen, te ontklitten, 
de vezels zoveel mogelijk in één richting te 
krijgen, luchtiger te maken en de lange van de 
korte vezels te scheiden. Daarbij is onder ande-
re te denken aan het kaarden en het kammen, 
waarvoor vanaf de dertiende eeuw nieuwe 
technieken werden geïntroduceerd die evenals 
het selecteren van de wolkwaliteit gerekend 
worden tot de tweede golf van vernieuwingen 
in de ‘draperie’.54 
Productiewijze, afmetingen en gewicht van het 
doek werden in de middeleeuwen nauwkeu-
rig beschreven in reglementen of keuren, die 
vaak door het stadsbestuur werden vastgelegd. 
Ook werd daarin vaak al bepaald welke wol er 
gebruikt moest worden. Net als in Maastricht 
en andere steden lijkt ook in Roermond het 
stadsbestuur een rol te hebben gespeeld bij het 
vaststellen en controleren van de eigenschap-
pen van het doek. Dat blijkt onder meer uit het 
zogenaamde Ald Heerkomen van Roermond 
dat omstreeks 1350 werd opgesteld. Daar 
staat bijvoorbeeld in dat de gezworenen van 
het wolambacht ieder jaar vier werkmeesters 
kozen die moesten toezien op het respecteren 
van de keuren. Bij overtreding werden boetes 
opgelegd, die eerst werden bekrachtigd door 
de burgemeester. Daarbij viel een gedeelte van 
de opbrengst van de boetes toe aan de stad.55

De strikte eisen waaraan het doek moest vol-
doen, garandeerden niet alleen een hoge 
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kwaliteit maar ook betrouwbaarheid. Niet in 
de laatste plaats zorgden ze ervoor dat deze 
kwaliteit reproduceerbaar was. Door de keu-
ren kreeg het doek de kenmerken die typisch 
waren voor de stad waar het was gemaakt. On-
der de stadsnaam kwam het ook in de handel, 
zodat door de wol geverfde inkopers wisten 
wat ze ervan konden verwachten en wat het 
verschil was met bijvoorbeeld het Maastrichtse 
doek. In die zin zijn de reglementen en keuren 
ook typisch voor een verder gevorderde stede-
lijke nijverheid. Het doek dat in kleinere steden 
werd geproduceerd, kwam doorgaans niet met 
de stadsnaam in de handel.56

Aan welke eisen de verschillende in Roermond 
geproduceerde stoffen moesten voldoen om 
onder de stadsnaam op de markt gebracht te 
kunnen worden, is niet bekend. Van verschil-
lende steden zijn technische details van het 
laken bekend, zoals het aantal kettingdraden 
per meter, of het gewicht per vierkante meter. 
Dit soort info ontbreekt voor Roermond. Wel 
is uit een recent opgedoken rekening voor de 

aankoop van Roermonds doek ten behoeve van 
de schutters van Deventer, duidelijk geworden 
dat hier doek werd geproduceerd in diverse 
‘gemengde’ kleuren. Het gaat in die rekening 
over ‘IIIJ halue laken bruenghemeyngden 
ende vor eyn half laken roetghemeyngdes van  
Ruermunde’ dus voor vier halve delen ‘bruin-
gemengd’ en een half deel ‘roodgemengd’ la-
ken van Roermond.57

Het aantal specialisten dat in de vele deelbe-
werkingen werd ingezet, zal ongetwijfeld van 
invloed zijn geweest op de kwaliteit van het 
doek. Dit vormde ook het belangrijkste ver-
schil tussen de stedelijke wolnijverheid (waar 
de arbeidsdeling groter was) en de plattelands-
nijverheid, waar veel minder specialisten werk-
ten. 
In Roermond was de specialisatie redelijk ver 
doorgevoerd, zoals te zien is aan het aantal 
afzonderlijke, met de wolnijverheid verbon-
den ambachten (wevers, scheerders, volders, 
ververs e.d.) die samen het ‘wolleampt’ of het 
ambacht der ‘gewandmakers’ vormden.58 Fei-

telijk ging de arbeidsdeling nog verder. Ge-
schat wordt immers dat ongeveer 60% van de 
tijd die het maken van een kwaliteitsdoek kost-
te, zat in de voorbereiding van het garen, werk 
dat voornamelijk door vrouwen werd verricht 
en dat in Roermond niet aantoonbaar was on-
dergebracht in een ambacht.59 Van Bree merk-
te op dat juist deze groep in de Roermondse 
archiefbronnen onzichtbaar is, waarschijnlijk 
omdat dit werk vooral thuis of in de kloosters 
gebeurde.60

Met name de hogere arbeidsdeling was een 
belangrijk verschil tussen de wolnijverheid in 
Roermond en die in bijvoorbeeld Weert. De 
wolnijverheid kwam in Weert in de veertien-
de eeuw tot ontwikkeling en de stad slaagde 
er daarna in om haar producten tot ver buiten 
de stadsgrenzen te exporteren. Anders dan de  
wo l industrie van Roermond, stond die van 
Weert echter bekend om de productie van 
relatief laagwaardig en goedkoop doek. Het 
prijs- en kwaliteitsverschil met het Roermond-
se doek zal vooral zijn veroorzaakt doordat de 
wol in Roermond meer specialisten passeerde, 
die in een kleinere plaats als Weert waarschijn-
lijk niet voorhanden waren.61

Op haar beurt was de specialisatie in Roer-
mond weer minder ver doorgevoerd dan in de 
grote Vlaamse steden. Het Roermondse laken 
was niet slecht, maar ook niet top. In kwali-
tatief opzicht legde het Roermondse product 
het niet alleen af tegen de superieure Vlaamse 
en later ook Engelse lakens, maar ook de Hol-
landse lakensteden brachten hoogwaardigere 
producten op de markt. Amsterdams, Leids 
en Utrechts laken werd aan het begin van de 
vijftiende eeuw op de markt van Osnabrück 
althans tweemaal hoger belast dan het Roer-
mondse. In Arnhem en Nijmegen werd het 
Roermondse laken gebruikt voor de jaarlijkse 
armenuitdeling.62

Vrouw aan het spinnewiel met een monsterlijke vogel. Frans, datering onbekend.

Londen, British Library.
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VOLLEN
In de geschiedschrijving van de wolnijverheid 
gaat de aandacht vaak uit naar de zware gevol-
de lakensoorten als de ‘dickedinnen’ die soms 
(bijvoorbeeld in Gent) een gewicht van meer 
dan 600 gram per vierkante meter hadden. 
Ook in de besprekingen van de Roermondse 
wolindustrie gaat het altijd over gevold laken.
Lang niet alle wollen stoffen werden echter 
gevold; net als nu werden ook in de dertiende 
eeuw tal van kledingstukken van ongevolde 
wol gemaakt. Daarbij valt niet alleen te denken 
aan zomerkleding maar ook aan ondergoed, 
lichtere bovenkleding en bijvoorbeeld sluiers. 
Geschat wordt dat de garderobe van de rijkeren 
omstreeks 1300 voor bijna 70% uit wollen kle-
ding bestond.63 Daarbij moet worden bedacht 
dat kleding in de dertiende en veertiende eeuw 
vooral werd gemaakt van wol en linnen, en dat 
katoen destijds in Noordwest-Europa nog be-
trekkelijk zeldzaam was. 
Het ligt voor de hand dat in een stad als Roer-
mond, waar de wolnijverheid zo’n prominente 
rol speelde, ook lichtere en ongevolde kwalitei-
ten werden geproduceerd. Sommige daarvan 
zullen misschien zelfs zijn voorzien van het 
stadszegel, andere niet.
Wat hield dit vollen in? Onder een microscoop 
is goed te zien dat een wolvezel niet glad is 
maar bestaat uit minuscule schubben. Het is 
onder andere door deze structuur dat wol zich 
op een andere manier gedraagt dan vezels als 
katoen, linnen, zijde of hennep. Door wol on-
der te dompelen in water, te bewegen en er een 
ontvettende substantie aan toe te voegen, gaan 
de schubben ineenhaken met de omliggende 
vezels. Het gevolg is dat het doek krimpt (soms 
meer dan 50%), maar ook dat het dikker en 
vaster wordt, wat de waterafstotende eigen-
schappen verbetert. Het was zowel mogelijk 
om dit proces toe te passen bij ruwe wolvezels 
(vervilten), als op reeds geweven doek (vol-
len). 
Vollen is dus een speciale manier van textiel-

veredeling om zwaardere en vastere stoffen 
te maken. De wol werd daartoe ondergedom-
peld in een bad en vervolgens gekneed en 
verwrongen. Voor kleinere producties werd 
erop geslagen met houten hamers of knup-
pels. Hierboven is er al op gewezen dat op de 
geschoren wol een selectie werd toegepast en 

dat er zo weinig mogelijk werd verspild. Voor 
kleinere vilten artikelen als hoeden werd wol 
van mindere kwaliteit (‘hoedewulle’) gebruikt. 
Zo’n inferieure kwaliteit wol zal bijvoorbeeld 
ook zijn gebruikt als vulmateriaal van kussens 
of matrassen.
Bij het vollen van geweven doek werd het doek 

Voetvollers aan het werk (1602), tekening in inkt door Isaac Claesz. van Swanenburg (1537-1614). Op de achtergrond 

zijn de ramen afgebeeld waarop het gevolde laken werd gespannen.

Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken.
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in een grote ton ondergedompeld. De voller liet 
zich eveneens in de ton zakken en trapte op de 
wol, liep er als het ware overheen. De Engelse 
naam Walker zou tegenwoordig nog herinne-
ren aan de activiteit van deze voetvollers. In 
het Duits wordt gevold doek aangeduid als ‘ge-
walkt’.

VOLMOLENS EN VOLLERS
In de late middeleeuwen nam de door water-
kracht aangedreven volmolen een groot ge-
deelte van het werk van de voetvoller over. Wat 
de vollers met hun voeten deden, gebeurde in 
de volmolen met grote hamers die op het onder 
water liggende doek sloegen. Deze vorm van 
mechanisatie bracht sommige historici ertoe 
te spreken van een ‘industriële revolutie’ van 
de dertiende eeuw, die zich net als de latere 
industriële revolutie in eerste instantie in En-
geland voltrokken zou hebben.64 
Bij de opkomst van de lakenindustrie werden in 
tal van steden in de dertiende eeuw volmolens 
gebouwd. Opmerkelijk is echter dat in de ste-

den die na 1300 overschakelden op de produc-
tie van luxueus doek van de hoogste kwaliteit 
(vooral steden in Vlaanderen en het huidige 
Belgische Brabant), de volmolens voor bijna 
twee eeuwen uit beeld verdwenen.65 Dat wijst 
erop dat voor het beste doek geen gebruik werd 
gemaakt van de met waterkracht aangedreven 
volmolen, maar dat dit op de ouderwetse ma-
nier werd gevold, in tonnen en door voetvollers. 
Het zegt dus iets over de kwaliteit van het Roer-
mondse doek dat de stad gebruik bleef maken 
van de volmolens. Tot 1494 waren er zelfs twee 
volmolens actief, waarvan er één in dat jaar 
afbrandde. Toen in 1499 ook de tweede volmo-
len werd verwoest, dit keer door ijsgang, werd 
vrijwel onmiddellijk begonnen met de bouw 
van een nieuwe, omdat ‘die drapperye ind ge-
wantmaken eyn principael stuk ende gemeyne 
naronge is dair onse stat op steyt’. Met andere 
woorden: omdat de draperie en het gewant-
maken zo belangrijk was en de economische 
basis voor de stad vormde. Dat de in 1494 afge-
brande volmolen echter niet werd vervangen, 

wijst er echter ook op dat de bloeiperiode van 
de Roermondse wolnijverheid toen al achter 
de rug was. In 1473/1474 was ook het gewand-
huis aan de Markt al vergaan als gevolg van de 
‘slechte nerunge der draperiën’.66

De achteruitgang van de wolnijverheid zou 
kunnen zijn veroorzaakt door de concurren-
tie van Engels doek en de ongeveer gelijktij-
dige opkomst van de plattelandsnijverheid.67 
De sterke achteruitgang van het aantal Roer-
mondse molens vanaf het einde van de vijf-
tiende eeuw wijst er echter op dat de wolnijver-
heid niet de enige sector was die economisch 
in zwaar weer verkeerde. Andere oorzaken 
voor de economische achteruitgang waren de 
oorlog van het hertogdom Gelre met de Bour-
gondiërs en Habsburgers en het verlies van de 
positie van overslaghaven aan Venlo (1523).68

Overigens was het gebruik van volmolens niet 
beperkt tot steden als Roermond. De Engelse 
historica Eleanor Carus-Wilson wees er al op 
dat de volmolens in de dertiende eeuw voor-
al een ‘landelijk’ fenomeen waren, althans in 
Engeland. Men trof ze daar bij uitstek op het 
platteland aan, en dan met name op de kloos-
terdomeinen.69 Het was een van de redenen 
waarom de plattelandsnijverheid een concur-
rerende positie ten opzichte van de stedelijke 
begon in te nemen, want ook voor wevers was 
het aantrekkelijk om zich in de buurt van een 
volmolen te vestigen.
Ook in onze streek waren er nog andere volmo-
lens dan die in Roermond. In Erkelenz stond er 
al in 1344 een en in de zestiende eeuw werd 
er een genoemd aan de Swalm, even buiten de 
bebouwde kom van Swalmen, die later werd 
omgebouwd tot looimolen. Ook aan de Roer 
bij Unterbruch (nabij Wassenberg), de Beecker 
Bach bij Beeck (Wegberg), aan de Mühlenbach 
(een zijtak van de Swalm) in Gatzweiler en aan 
de Worm in Randerath stonden volmolens. De 
aan de Bosbeek gelegen Aldeneiker molen (al 
genoemd in 1244) diende in de zeventiende 
eeuw eveneens als volmolen.70Spanraam bij de molen van Otterburn, Northumberland, Engeland.
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Het belang dat de volmolen had voor de Roer-
mondse lakennijverheid, betekent niet dat hier 
uitsluitend mechanisch werd gevold. Het is 
aannemelijker dat er verschillende kwaliteiten 
doek werden gemaakt, voor verschillende toe-
passingen en dat daarbij sprake was van diver-
se bewerkingen. Het gegeven dat er ongeveer 
honderd jaar na de bouw van de eerste volmo-
len aan de Roer nog steeds vollers in de stad 
woonden, wijst erop dat ze niet allemaal wer-
den vervangen door de volmolen. Dat deze vol-
lers allemaal werkzaam waren in de volmolen 
is onwaarschijnlijk, ook al omdat voor het werk 
in de volmolen hooguit twee man nodig waren.

DE RAMEN
Het belangrijkste textielkwartier in Roermond 
was in de veertiende eeuw waarschijnlijk de 
Steeg. Het was een wijk die behalve de huidige 
Steegstraat ook het laatste deel van de Swal-
merstraat, de Venlose Poort en mogelijk ook 
een deel van de Voogdijstraat omvatte. Hier be-
vond zich ook de Maaspoort (later betekenis-
vol Spoelpoort genoemd) die in de nabijheid 
van de huidige Puylegats lag. De stadskaart 
van Van Deventer uit de zestiende eeuw laat 
zien dat vanuit deze poort een aantal paden 
naar de Maas liep. Daar in de buurt, ongeveer 
op het laatste punt waar de Maas langs de stad 
stroomde, zal de wol gewassen en (na verving) 
gespoeld zijn.
In de Steeg woonden ook ambachtslieden die 
betrokken waren bij de vervaardiging van het 
doek. Al in 1347 wordt een Christiaan de vol-
ler (‘Christiano fuloni in Stega’) genoemd, ter-
wijl uit een register van 1396 blijkt dat er in 
deze wijk nog meer vollers woonden. Ze zijn 
te identificeren aan de hand van hun namen 
die eindigen op Voelre, Der vulre, Valder of 
Wolsleger. Volgens datzelfde register woon-

Stoffenhandelaar. 
Stadtbibliothek Nürnberg, Hausbücher der Nürnberger 
Zwölfbrüderstiftungen.
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den er toen ook vollers in de Dionysiusstraat, 
Veldstraat, Pelserstraat en bij de Minderbroe-
ders.71 Mogelijk werkten er daarvan een paar 
in de volmolen, maar zaten er ook traditione-
le voetvollers bij, evenals ambachtslieden die 
zich bezighielden met het vervilten van klei-
nere hoeveelheden ruwe vezel voor andere 
toepassingen.
In de Steeg bevonden zich ook de ‘ramen’, de 
rekken waarover het wollen doek werd ge-
spannen. Vanaf 1389 werden deze ramen ech-
ter vooral geplaatst in de zuidelijke punt van 
de stad, het gebied tussen Kruisherenstraat, 
Mariagardestraat, Schuitenberg en Klooster-
wandstraat. Dat het gebied kort vóór 1400 
werd ‘ontwikkeld’ blijkt ook hieruit dat de 
Kruisherenstraat en Mariagardestraat in die 
tijd ‘Nieuwstraat’ werden genoemd.72

Er kunnen meerdere redenen zijn geweest om 
de ramen juist in die tijd naar het zuiden van de 
stad te verplaatsen. Mogelijk was in de Steeg 
al langer plaatsgebrek door toenemende laken-
productie of bevolkingstoename, maar een di-
recte aanleiding lijkt de belegering van de stad 
door Franse troepen in 1388 te zijn geweest. 
Met het oog daarop werden ingrijpende maat-
regelen genomen. De bekendste is dat de bui-
ten de stadsmuren gelegen kerk en de Voogdij 
op de Christoffelberg werden ontmanteld en 
de heuvel zelf werd afgegraven. 
Ook de Steeg lag waarschijnlijk nog buiten de 
stadsmuren. In de elf jaar eerder opgestelde 
stichtingsbrief van de Kartuis uit 1376 werd de 
wijk nog omschreven als een vicus of voorstad 
(‘vicus dictam die Steeghe’, de vicus of voor-
stad genaamd de Steeg). De verhuizing van de 
ramen juist in deze tijd wijst erop dat de Steeg 
in 1388 nog steeds buiten de muren lag. 
De zuidelijke punt van de stad, waar de ramen 
na 1389 vooral werden geplaatst, stond nog 
lang bekend als ‘In de Ramen’. Een niet meer 
bestaande lange gats die naast het voormalige 
postkantoor naar het achterliggende terrein 
liep en die nog goed zichtbaar is op de oude 

kadasterkaarten, werd het ‘Ramenstraatje’ ge-
noemd. Ook vanuit de Schuitenberg was het 
terrein bereikbaar via een tegenwoordig ver-
dwenen gats, een steeg die later bij huisnum-
mer 17 (Potterie Camac-Machi) is getrokken. 
De enigszins verzakte natuurstenen latei bo-
ven de zij-ingang van dat pand kan daar nog 
op wijzen.
Bij archeologische opgravingen werden op dit 
terrein eind 2017 opvallende sporen gevonden 
van een dubbele rij paalkuilen, met een diame-
ter van 50-150 cm. Er zijn indicaties dat in deze 
kuilen de verticale stijlen van de ramen hebben 
gestaan, maar helemaal zeker is dat niet. Ook is 
het een reële mogelijkheid dat de kuilen waren 
bedoeld om er bomen in te planten. Dat moet 
dan zijn gebeurd nadat het terrein eigendom 
werd van het klooster Maria Gaarde. Op de 
stadskaart van Van Deventer uit de zestiende 
eeuw is daarvan niets zichtbaar, de kaart van 
Herman Janssens uit 1671 toont op deze plaats 
een boomgaard.
Overigens is het niet zo dat na 1388 alleen in 
dit gebied ramen stonden. Aangetoond is dat 
in de Steeg ook na 1400 nog ramen stonden. 
Op het terrein achter het huis de Stenen Trap-
pen zijn daarnaast paalkuilen aangetroffen die 
vergelijkbaar zijn met die achter de Schuiten-
berg. Dat kan erop wijzen dat ook daar ramen 
hebben gestaan.73

HET WERK OP DE RAMEN
Wat gebeurde er op de ramen? Als het wollen 
doek uit de volmolen of uit de werkplaats van 
de voetvoller kwam, was dat flink gekrompen 
en waarschijnlijk niet op alle plaatsen even-
veel. Om een egalere kwaliteit te krijgen en 
ervoor te zorgen dat het een uniforme lengte 
en breedte kreeg, werd het natte doek daarom 
op de ramen gespannen. Soms moest het daar-
voor opnieuw worden natgemaakt.
Daaruit volgt trouwens dat het gebruik van de 
volmolen een nogal omslachtige logistieke ope-
ratie met zich meebracht. Het geweven doek 

diende dan immers eerst naar de volmolen 
(buiten de stad) te worden vervoerd. Eenmaal 
gevold moest het in nog natte toestand weer te-
rug de stad in om er te worden opgespannen en 
te drogen. Alvorens te worden gespannen werd 
het doek op de ramen ook gecontroleerd op 
kwaliteitsproblemen, vervuilingen, oneffenhe-
den en andere fouten die zo nodig en mogelijk 
werden gerepareerd.
Welke beroepsgroep zich in Roermond be-
zighield met het op de ramen zetten van het 
doek is niet bekend. In andere steden waren 
dat soms de vollers, soms de scheerders en 
in de grotere lakencentra met een nog verder 
doorgevoerde arbeidsdeling, ontwikkelde zich 
een gespecialiseerde beroepsgroep die in het 
Vlaams ‘anslaghers’ of ‘uutslares’ werden ge-
noemd. Uit nogal wat gegevens blijkt dat de 
ramen werden beschouwd als onroerend goed 
en als zodanig werden ze ook verhandeld. De 
eigenaren waren niet per definitie de vollers of 
scheerders die ermee werkten.
De ramen waren feitelijk niets anders dan rijen 
met verticale stijlen die op gelijke afstand van 
elkaar op een plank waren aangebracht. De 
verticale stijlen werden met elkaar verbonden 
door dwarsliggers die op gelijke hoogte waren 
aangebracht. De bovenste dwarsliggers wa-
ren vaste verbindingen, die aan de onderkant 
waren in hoogte verstelbaar. Aan zowel de bo-
venste als onderste dwarsverbindingen waren 
haken aangebracht die in het Vlaams ‘clawiers’ 
werden genoemd.
Aan het einde van het raam bevond zich een 
windas waarmee het doek eerst in de lengte-
richting werd gespannen. Vervolgens werd 
het aan de beide ‘zelfkanten’ (de rand van het 
weefsel) aan de haken van de dwarsliggers be-
vestigd. Eerst aan de onbeweeglijke bovenkant, 
daarna aan de onderste dwarsliggers die ver-
volgens steeds iets verder naar beneden kon-
den worden verzet. Zo werd het doek in zowel 
de lengte als breedte opgerekt. Waarschijnlijk 
gebeurde dit niet in één keer, maar was het een 
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operatie die minstens twee dagen duurde.74

Het opspannen aan de ramen diende enerzijds 
om de wol gelijkmatig en op de juiste afmetin-
gen te krijgen, maar ook om het doek te laten 
drogen. Dat in de grotere lakencentra een apar-
te beroepsgroep ontstond voor dit werk, wijst 
er al op dat voor het spannen deskundigheid 
vereist was. Het doek moest immers de vereis-
te afmetingen en dikte krijgen, maar als het te 
ver werd opgerekt, kon het te dun worden en 
in het ergste geval scheuren en kapotgaan. Er 
moest dus als het ware een kritisch evenwicht 
worden gezocht. In het Engels, waar de ramen 
tenterframes heetten en de haken waaraan het 
doek werd gespannen tenterhooks, bestaat nog 
steeds de uitdrukking ‘on tenterhooks’, waar-
mee een nerveuze spanning wordt aangeduid. 
Om het opgespannen laken te beschermen te-
gen zonlicht (met verbleking als gevolg) werd 
er soms een doek boven gespannen. Zo bleef 
het dan twee tot vier dagen op de ramen om 
te drogen, ’s zomers korter dan in de andere 
jaargetijden. Soms werd het doek, terwijl het 
nog onder spanning stond, opgeruwd met een 
kaarde. Daarna werd het van de ramen gehaald 
om te ‘ontspannen’ en te worden gekeurd.
Ook het niet gevolde wollen doek dat in de stad 
werd geproduceerd, zal mogelijk op de ramen 
zijn gespannen om de krimp die het weven so-
wieso met zich meebrengt, eruit te halen. Het 
reeds geverfde doek werd na te zijn gespoeld 
eveneens op de ramen gespannen om de krimp 
eruit te halen en om te drogen.
Overigens wordt in de moderne textielindus-
trie nog steeds gewerkt met een spanraam.

HET VERVEN
In de middeleeuwen werd uitsluitend geverfd 
met natuurlijke kleurstoffen die doorgaans 
van plantaardige en af en toe van dierlijke her-
komst waren. Synthetische kleurstoffen wer-
den pas in de negentiende eeuw ontdekt. Een 
goede verving vereiste dat de kleuren lichtecht 
en wasecht waren. Met andere woorden: ze 

Afbeelding uit: D. Schrebers, Historische, physische und öconomische Beschreibung des Waidtes (Halle 1752). Op 

de voorgrond worden de wedebladeren verpulpt in een rosmolen. Daarachter worden wedeballen te drogen gelegd. 

Helemaal op de achtergrond is het oogsten van het blad afgebeeld.
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mochten niet te snel verbleken onder invloed 
van de zon of door ze te wassen. 
Drie planten leverden kleurstoffen die aan de 
hoogste criteria voldeden en waarmee ver-
vers het hele kleurenspectrum konden verven: 
meekrap (Rubia Tinctorum) voor de roodtin-
ten, wouw (Reseda Luteola) voor het geel en 
wede (Isatis Tinctoria) voor het blauwverven. 
Met verfstoffen die uit deze planten werden ge-
wonnen, konden diepe en verzadigde kleuren 
worden bereikt op textiel en regelmatig werd 
voorgeschreven dat alleen deze drie verfplan-
ten gebruikt mochten worden door de leden 
van het stedelijke verversambacht. 
Ook met kleurstoffen van andere planten 
kon worden geverfd, maar deze werden be-
schouwd als minderwaardig. De naamgeving 
in Frankrijk en Duitsland is veelzeggend. In 
Frankrijk werden de ververs onderscheiden 
in twee groepen, zij die behoorden ‘au grand 
teint’ en zij die behoorden ‘au petit teint’. 
Deze indeling was gebaseerd op de kwaliteit 
van de gebruikte verfstoffen en de producten 
waarvoor deze werden gebruikt. In de ‘grand 
teint’ mocht uitsluitend worden gewerkt met 
meekrap, wouw of wede. Ververs van de ‘petit 
teint’ mochten ook andere verfstoffen gebrui-
ken, voor producten die niet onder de stads-
naam werden verkocht. In Duitsland werd een 
onderscheid gemaakt tussen ‘Schlechtfärber’ 
en ‘Schönfärber’.75

Aangenomen kan worden dat in Roermond 
met zijn redelijk ver doorgevoerde arbeidsde-
ling en specialisten, gewerkt werd met de verf-
stoffen die werden gebruikt door de ‘Schönfär-
ber’: wouw, meekrap en wede. 
In het spoor van de groeiende lakenproductie 
nam ook de teelt van verfplanten sterk toe. 
Voor verschillende verfplanten zijn gebieden 
bekend die zich min of meer specialiseerden in 
de teelt van een plant. De rode verfstof werd 
gewonnen uit de wortels van de meekrap, 
die veel werd geteeld in Zeeland, waar de bo-
demcondities voor deze plant perfect waren. 

Bekend is dat in 1347 al Engels doek werd 
geïmporteerd in Zierikzee, daar werd geverfd 
en vervolgens verder werd verhandeld.76 An-
dere teeltgebieden bevonden zich bij Spiers 
en Worms en in de streek rond Trier. In Keulen 
kwam zowel de meekrap uit Zeeland als die 
van de Bovenrijn op de markt, mogelijk was dat 
ook in Roermond het geval.
Wouw (voor de geeltinten) groeit in bijna heel 
Europa in het wild, maar werd daarnaast spe-
ciaal voor de textielververs verbouwd rond de 
grote lakencentra als Brussel, Gent en Door-
nik. Mogelijk werd wouw ook in de buurt van 
Heinsberg en Erkelenz geteeld.77

Om te verven met meekrap of wouw moet het 
doek eerst worden voorbereid, gebeitst. Om-
dat aan de bereiding van de gele verfstof en het 
verven ermee geen al te grote technische eisen 
worden gesteld, werden de roodververs vaak 
ook ingezet voor het geelverven.

HET BLAUWVERVEN MET WEDE
De in Roermond gebruikte wede (voor het 
blauwverven) werd uit het graafschap, later 
hertogdom Gulik (Jülich) aangevoerd.78 Gulik 
behoorde samen met o.a. Picardië en Thürin-
gen vanaf de dertiende eeuw tot de belangrijk-
ste Europese teeltgebieden van de plant. Uit 
pachtcontracten blijkt dat wede al in de der-
tiende eeuw intensief werd geteeld aan de Ne-
derrijn.79 De wedeteelt in het hertogdom Gulik 
richtte zich vooral op Keulen, Aken en Neuss, 
de grote lakensteden van het Maas-Rijngebied. 
Maar de Gulikse wede werd ook geëxporteerd 
naar verderaf gelegen markten als Antwerpen 
en de Brabantse en Vlaamse lakencentra. De 
productie was zo groot dat wede uit de Neder-
rijn gedurende de vijftiende eeuw de kleur-
stoffenhandel op de markt van Antwerpen do-
mineerde.80 Via de Roermondse Maashandel 
vond het product daarnaast ook nog zijn weg 
in de richting van Dordrecht en vandaar naar 
Engeland en mogelijk ook naar Noord-Duits-
land.81

Zo gemakkelijk als de bereiding van de verfstof 
uit meekrap en wouw was, zo moeilijk was dat 
bij wede. Wede is een tweejarig gewas uit de 
familie van de kruisbloemigen. In het eerste 
jaar produceert de plant de blauw vervende 
substantie indigo, die gewonnen kan worden 
uit het blad. Er zijn wereldwijd meerdere plan-
ten die indigo aanmaken, maar in Europa was 
wede de enige inheemse plant die dit leverde.82

Het waren dus de bladeren die werden ge-
oogst. Na het afsteken ervan groeit er snel weer 
nieuw blad, zodat (afhankelijk van de hoeveel-
heid zon) drie en soms vier oogsten mogelijk 
waren tussen mei en september. Na de oogst 
werden de bladeren gewassen waarna men ze 
even liet aandrogen en ze naar de wedemolen 
werden gebracht. Vaak was dat een rosmolen 
bestaande uit een ronde stenen vloer waarop 
door een paard een verticaal opgestelde mo-
lensteen (altijd met een getand loopvlak) werd 
voortbewogen. Het getande loopvlak van de 
wedemolensteen was nodig om de grote hoe-
veelheid vocht die bij het verpulpen vrij kwam, 
te laten weglopen. In heel Europa waren ros-
molens gebruikelijk om de wede te verpulpen, 
maar in het Heinsberger land waren daarnaast 
ook door water aangedreven wedemolens 
werkzaam.83 Onder deze molensteen werd de 
wede tot moes verpulpt. Vervolgens werden 
daarvan balletjes gekneed (vaak door kinde-
ren) die te drogen werden gelegd in speciaal 
daarvoor bestemde rekken. 
Het verpulpen, het maken van de wedeballen 
en het drogen behoorden nog tot het werk van 
de boeren. Zij brachten de gedroogde en harde 
wedeballen naar de markt, waar deze werden 
verkocht aan handelaars. Soms zijn die mark-
ten nog aan te wijzen. Zo is er in Keulen nog 
steeds een straat die Waidmarkt heet.
Afhankelijk van de situatie brachten de han-
delaren de wedeballen in de internationale 
handel of werden ze dichter bij huis verkocht. 
Daarbij is het belangrijk om te weten dat de we-
deballen een halffabrikaat waren, geschikt om 
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gedurende langere tijd te bewaren en om over 
grote afstanden te vervoeren, maar nog niet 
om mee te verven. Voordat dit het geval was, 
moest de wede eerst een fermentatieproces 
doorlopen. Daartoe werden de ballen kapot-
geslagen en overgoten met water waarna de 
gisting op gang kwam. Gedurende enige dagen 
moest deze massa regelmatig worden omge-
draaid en worden besprenkeld met water, met 
als eindresultaat dat de indigo (de stof waar-
mee het verven uiteindelijk gebeurde) uit het 
plantaardige materiaal werd geëxtraheerd. De 
‘gegaarde’ wede werd gezeefd zodat de indigo 
overbleef, die vervolgens kon worden verkocht 
in poedervorm of (na persing) als een blok.84 
Het was een werk dat precisie en inzicht ver-
eiste; een hele productie kon mislukken als de 
fermentatie niet goed lukte.
Ook dit eindproduct kwam in de (internationa-
le) handel. De Gulikse wede op de markt in Ant-
werpen werd daar met name aangeboden door 
handelaren uit Keulen, maar ook uit kleinere 
plaatsen als Bergheim, Düren, Grevenbroich, 
Kaster en het inmiddels door de bruinkool-
winning van de landkaart verdwenen gehucht 
Pier. In de Gelderse stad Erkelenz organiseer-
den de wedehandelaren zich in 1418 in een 
broederschap, de ‘meister van unser vrauwen 
weide broderschapen’, die in 1492 nog steeds 
bestond als ‘weydbroiderscappe’. Dit samen-
werkingsverband was tot aan het begin van de 
zestiende eeuw actief, onder andere in de we-
dehandel op Engeland.85 Ook in de stad Gulik 
waren de wedehandelaren georganiseerd in 
een broederschap, die van het Heilige Kruis. In 
1424 werd bepaald dat kooplieden van buiten 
die in Gulik wede wilden kopen, lid moesten 
zijn van deze broederschap.86

In Roermond werd gehandeld in wede, maar 
welke vorm dit aannam is onbekend. Betrok-
ken de Roermondenaren hun wede bij voor-
keur uit Erkelenz dat immers eveneens gelegen 
was in het Gelderse Overkwartier? Of (ook) uit 
het aangrenzende graafschap c.q. hertogdom 

Gulik? Waren er Roermondse kooplieden aan-
gesloten bij de broederschap van het Heilige 
Kruis in de stad Gulik? Kochten Roermondse 
kooplieden de wede rechtstreeks in bij boeren 
in het Gulikse? Brachten kooplieden uit het 
teeltgebied de waar hier op de markt?
Zeker is wel dat het wede-extract belangrijk 
was voor de stad. J. Linssen wees er al op dat 
in Roermond voor wede een speciale belasting 
bestond. Terwijl de meeste goederen die de 

stad werden ingevoerd, onder een algemeen 
tarief vielen dat door de leden van een bepaal-
de beroepsgroep moest worden opgebracht, 
viel wede in een aparte categorie, een ‘weede 
assyse’. Een dergelijke accijns werd verder al-
leen geheven op laken en op wijn, wat wijst op 
het bijzondere belang dat de verfstof had. In 

het tarief is sprake van ‘wayde’ en ‘weede’, wat 
er volgens Linssen op wees dat het materiaal 
in twee vormen op de markt kwam. Hij veron-
derstelde dat één van die vormen de planten 
waren, maar waarschijnlijker is dat er zowel 
handel werd gedreven in het halffabrikaat (de 
wedeballen) als in het eindproduct.

Of de molens aan de Roer hebben gediend om 
wede te verpulpen, zoals Linssen veronder-

stelde, is twijfelachtig.87 Dat zou vereisen dat 
de wede in de onmiddellijke nabijheid van de 
molens werd geteeld, in verband met de korte 
tijd (hooguit enkele uren) die er mocht zitten 
tussen oogst en eerste verwerking. Ook daar-
van ontbreekt elke aanwijzing. Daarentegen 
wijzen juist over de Duitse grens ook nu nog 

De wedemolen in het Duitse Pferdingsleben. Deze werd nog tot in de twintigste eeuw gebruikt en staat nog op de 

originele plaats.
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een aantal toponiemen op de voormalige be-
tekenis van wede. In de directe omgeving van 
Roermond is daarvan geen sprake.
Toch was er een speciale regeling voor in de 
stad zelf geproduceerde wede. Wellicht vond 
hier dan wel de tweede productiefase plaats, 
de vervaardiging van het eindproduct. Dit was 
immers een activiteit die niet meer werd ver-
richt door de wedeboeren, maar door de han-
delaren en hun personeel. Soms was dit een 
activiteit die in de stad zelf plaatsvond, en dan 
in verband met het brandgevaar doorgaans in 
stenen huizen. Soms gebeurde dit in veldschu-
ren buiten de stad. Ook de stankoverlast van 
de fermenterende wede en het gebruik van 
urine in dit proces, zal daarbij een rol hebben 
gespeeld. Stank en wede worden vaak in een 
adem genoemd. Bekend is dat koningin Elisa-
beth I van Engeland in 1585 vanwege de stank 
een verbod uitvaardigde op de bereiding van 
wede, als zij zich op een afstand van minder 
dan acht mijl (dertien kilometer) bevond.

De Roermondse ververs hebben ongetwijfeld 
gewerkt met wede, meekrap en wouw. Moge-
lijk waren ze ook als zodanig georganiseerd, 
als roodververs en als blauwververs. De laat-
sten stonden daarbij het hoogst in aanzien, 
omdat het blauwverven aanzienlijk moeilijker 
was. Waar roodververs vrij eenvoudig een bad 
konden aanmaken waarin de wol kon worden 
geverfd, moest het indigobad als het ware wor-
den opgevoed. Bacteriële processen bepaal-
den uiteindelijk de kwaliteit van het bad, waar 
regelmatig indigo aan moest worden toege-
voegd, terwijl het verven zelf eveneens een bij-
zonder procedé vormde. In het indigobad gaat 
de wolvezel weliswaar een verbinding aan met 
de verfstof, maar de blauwe kleur ontstaat pas 
na oxydatie, als het doek uit het bad wordt ge-
haald en in aanraking komt met zuurstof. Aan 
de lucht verandert de kleur dan van lichtgroen 
naar blauw. Om een diepere kleur blauw te 
bereiken moet deze bewerking, het onderdom-

pelen van het doek in het indigobad en vervol-
gens de oxydatie aan de lucht, meerdere keren 
worden verricht.
Een goede verving kon een enorme meerwaar-
de geven aan het doek; ververs genoten stan-
ding en drongen regelmatig door tot de stede-
lijke elite. Linssen wees op Wynric de Verwer 
die in 1329 werd genoemd als burgemeester 
van Roermond en waarvan hij vermoedde 
dat het een blauwverver was: de roodververs 
noemden zich immers allen ‘Roeder’ of ‘de 
Roeder’. De verver Heinrich van den Fellenoir-
de werd in 1397 en 1421 genoemd als schepen 
en had meerdere huizen in de stad, waaronder 
een verfwerkplaats in de huidige Paredisstraat. 
Ook hij was volgens Linssen een blauwver-
ver.88 In Heinsberg bracht Johannes Rubeator, 
een roodverver die na 1343 enkele keren in de 
bronnen opduikt, het tot schepen.89

Het verven kon op verschillende manieren ge-
beuren. De meest voorkomende was dat het 
reeds geweven doek in een vat werd onder-
gedompeld, waarin de verfstof al was aange-
maakt (verven aan het stuk of stukverving). 
Het was echter ook mogelijk om de garens te 
verven en tot slot kon ook de ruwe wol worden 
geverfd vóórdat deze werd gesponnen en ge-
weven. Door er (al naar gelang het gewenste 
effect) wol met een andere kleur aan toe te voe-
gen wordt dan een ‘melange-effect’ verkregen. 
Mogelijk werd deze techniek toegepast voor de 
productie van het reeds genoemde laken dat 
bestemd was voor de schutters van Deventer, 
waarbij sprake is van diverse ‘gemengde’ kleu-
ren.90 Het voordeel van die methode was in ie-
der geval dat deze manier van verven de beste 
licht- en wasechtheden geeft.

NIEUWE INITIATIEVEN
De wolnijverheid is inmiddels allang verdwenen 
uit Roermond. We hebben gezien dat de klad er 
al in de vijftiende eeuw in kwam; de stadsbrand 
van 1554 wordt meestal gezien als de nekslag 
waarvan de industrie zich niet meer herstelde. 

De wedehandel en het verven met de inheemse 
wedeplant kreeg vanaf de tijd van de grote ont-
dekkingen in de zestiende eeuw sterke concur-
rentie van de tropische indigo, die effectiever 
en krachtiger was. Nogal wat steden en vor-
stendommen probeerden hun wede-nijverheid 
te beschermen met een verbod op de handel in 
tropische indigo en het voeren van een mer-
cantilistische politiek. Nog in 1658 waren de 
ververs in Heinsberg bijvoorbeeld verplicht te 
werken met ‘gutem wehet oder krappen’ (dus 
met goede wede of meekrap).91 Met name in de 
wolververij hield wede echter ook lang stand 
omdat veel ververs van mening waren dat hier-
mee betere resultaten werden bereikt dan met 
tropische indigo.
Inmiddels is echter bijna de hele wolindustrie 
verdwenen uit Nederland. Weliswaar worden 
hier meer dan een miljoen schapen gehou-
den, maar de wol ervan wordt min of meer 
beschouwd als een afvalproduct. Liever laten 
we fijnere merinowol uit Zuid-Amerika en Aus-
tralië aanrukken. Gespecialiseerde wolverwer-
kingsbedrijven (wasserijen, spinnerijen, we-
verijen) zijn er ook al niet meer, allemaal het 
gevolg van een vlucht naar goedkopere pro-
ductielanden, een ontwikkeling die trouwens 
al in de negentiende eeuw begon.
Er is echter ook een beweging op gang geko-
men die meer inzet op het gebruik van lokale 
grondstoffen. De beroemde trendwatcher Lide-
wij Edelkoort wijst al jaren op de zwakke pun-
ten van de huidige industrie, waarbij grond-
stoffen continu vanuit de hele wereld worden 
aangevoerd om een product te kunnen maken. 
Ook organisaties als Crafts Council zetten zich 
in voor een herwaardering van lokale produc-
tie en sinds door de coronacrisis opeens hele 
productieketens ineenzakten omdat er geen 
toevoer meer was uit het verre oosten, begint 
zelfs de Nederlandse overheid zich daar sterk 
voor te maken. 
De schapenhouders, waarvan de dieren nu 
vooral dienen voor de begrazing, zoeken de 
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meerwaarde daarvan onder meer in de wol. 
Daarom is bijvoorbeeld schapenhouder Sjraar 
van Beek van Landschapsbeheer De Wassum 
(gevestigd op de Beatrixhoeve tussen Bou-
koul en Asenray) bezig met het steeds verder 
verbeteren van de wolkwaliteit van zijn kudde 
Kempische heideschapen. Van die wol heeft 
het Roermondse bedrijf Ecological Textiles, 
waar ik zelf werk, doek laten weven waarvan 
de bekende Nederlandse mode-ontwerpster 
Joline Jolink in 2021 jassen maakte. De in 
Roermond geboren kunstenaar Claudy Jong-
stra is gespecialiseerd in het vervilten van wol 
die afkomstig is van een eigen schapenkudde 
en die plantaardig wordt geverfd met planten 
die zij zelf verbouwt. Zij exposeert wereldwijd, 
werkte voor grote modehuizen, maar ook voor 
de filmindustrie (met name Star Wars I).
In Frankrijk, Duitsland en België verwijzen ste-
den als Toulouse, Albi, Amiens, Erfurt, Ieper 
en Kortrijk voor hun city-marketing steeds na-
drukkelijker naar hun verleden als centra van 
wol- of wedehandel. Het lijkt me daarom een 
goed idee om ook de Roermondse city-marke-
ting een grotere historische lading te geven en 
het niet te beperken tot lekkernijen die geen 
enkele relatie met de stadsgeschiedenis en 
-identiteit hebben. Misschien moeten we eens 
iets bedenken dat is gemaakt van wol. En dan 
geverfd met wede! 

Met dank aan Gerard van de Garde voor zijn 
meedenken, waardevolle aanwijzingen en tips 
bij de totstandkoming van dit artikel.
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