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VOORWOORD

Als onderdeel van het Textielfestival
2020 werden textielkunstenaars 
uitgenodigd mee te doen aan één 
van de masterclasses in de Leidse 
Musea. De kunstwerken zouden op 
de betreffende locaties getoond 
worden tijdens het vijfdaagse festi-
val in mei 2020.

Op 16 oktober 2019 deed ik mee 
aan de eerste masterclass in de 
Lakenhal samen met twaalf andere 
kunstenaars, onder leiding van 
Hetty Arens. Jori Zijlmans -curator 
geschiedenis- en Nicole Roepers 
-conservator actuele kunst- hielden 
een presentatie. Daarop volgden 
nog drie bijeenkomsten, waarin ma-
teriaal uit het depot werd getoond 
en we elkaars werk bespraken. 

De vijfde bijeenkomst werd helaas 
afgeblazen in verband met covid-
2019, evenals de expositie. De 
organisatoren van het Textielfestival 
zijn met de musea overeengekomen 

dat ons werk op lokatie professio-
neel gefilmd werd. Het festival is 
onder de naam Studio Textielfesti-
val online vanaf 1 oktober 2021 op 
www.studiotextielfestival.nl

Dit naslagwerk is een aanvulling op 
de film en een digitaal boekwerkje 
dat wordt uitgegeven medio oktober 
2021 met werk van kunstenaars 
van beide masterclass-groepen in 
de Lakenhal.
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TITEL 

Als grafisch vormgever ben ik voort-
durend bezig met letters en beelden 
rangschikken tot een compositie. 
En opeens zag ik het. In het woord 
‘ambacht’ zit het woord ‘macht’ ver-
scholen. Je ziet het als je de eerste 
‘a’ en de ‘b’ weghaalt. Dat is de titel 
geworden: ambacht vs. macht

De macht van de staalmeesters die 
een baal Leids laken afkeuren of 
goedkeuren en van een loodje voor-
zien waaruit de hoge kwaliteit blijkt. 

De andere kant van het verhaal 
gaat over de ambachtslieden die 
het vuile en zware werk doen. Vaak 

LAKENHAL

Al in de middeleeuwen staat Leiden 
bekend om haar laken, een mooie 
en degelijke stof. Nergens in Euro-
pa is de textielproductie zo groot 
en van zo’n hoogstaand nivo. De 
productie is per stof georganiseerd 
in zogenaamde neringen. Iedere 
nering heeft een eigen hal voor de 
keuring. Het loodje dat vervolgens 
aan een baal vastgemaakt wordt 
garandeerdt de hoge kwaliteit. Het 
Leids laken wordt dan ook over de 
hele wereld verkocht. Rond 1640 is 
de lakennering veruit de grootste. 
Vandaar het indrukwekkende ge-
bouw dat in 1640 ontworpen wordt 
door de Leidse stadsarchitect Arent 
van ‘s Gravenzande.

Het meest voorkomende type 
lakenlood bestaat uit twee ronde 
loden schijven die met elkaar 
verbonden zijn door een tussen-
stuk.

Van de 60.000 inwoners die Leiden 
dan telt is minstens de helft 
werkzaam in de textiel.

In 1820 verliest de keur- en 
verkoophal als gevolg van het ver-
val van de textielnijverheid haar 
functie als lakenhal.

onder armoedige omstandigheden, 
kinderen die meewerken om genoeg 
geld te verdienen voor het gezin, 
en ook religieuze en oorlogs-
vluchtelingen. 



De staalmeesters zijn gekleed in diepzwart, dat ook geliefd was 
aan het hof, een statussymbool. Dit toont hoe belangrijk hun rol was. 
Het beste zwart werd verkregen met indigo een plantaardige verfstof 

dat de Verenigde Oost Indische-Compagnie meenam uit India. De 
knecht op het schilderij -tweede van links- heeft een bruin pak aan.

INSPIRATIE

Wat mij inspireerde in de Laken-
hal zijn de twee sleutelgaten vlak 
boven elkaar in de kastdeur in de 
vergaderzaal van de staalmeesters. 
Een stukje lager bevindt zich nog 
een derde sleutelgat. Het deed me 
denken aan een kluis. 

Wat voor waardevols zit erin?

Tijdens de masterclass vertelt Jori 
Zijlmans -curator geschiedenis 
van De Lakenhal- boeiend over de 
stalenboeken. Bladvormige proef-
lapjes worden van de balen Leids 
laken afgesneden om te testen op 
kleurechtheid en met rode schellak 
in het stalenboek geplakt.
Toen pas realiseerde ik me dat de 
staalmeesters niets van doen heb-
ben met ijzer, maar alles met stalen 
stof. Verder vertelt de curator over 
de bewerkelijke productie van het 
Leids laken door de ambachtslieden 
uitgevoerd.

In die periode zijn er altijd vier 
staalmeesters aangesteld, waarvan 
wisselend drie sleuteldrager. Om 
de deur te openen moeten ze dus 
met z’n drieën zijn om zo fraude te 
voorkomen.

De Staalmeesters - 1675  |  Jan de Baen

STAALMEESTERS zijn vaak droog-
scheerders of lakenbereiders van 
beroep. Ze worden voor twee jaar 
benoemd en mogen in die tijd hun 
vak niet uitoefenen om onpartij-
dig keurmeester te zijn. Als staal-
meesters zijn zij verantwoordelijk 
voor de inspectie van de geverfde 
stoffen. Ze snijden een klein strook-
je ‘staaltje’ uit de aangeboden balen 
om te controleren of de verf goed is 
doorgedrongen en koken de staal-
tjes uit om de kleurvastheid te 
testen. Deze controle is van groot 
belang, omdat de reputatie van het 
Leidse laken vooral gebaseerd is op 
de kwaliteit van de kleuren.

Hier niet afgebeeld maar ook van 
groot belang zijn de DRAPENIERS, 
textielondernemers die ruwe wol 
inkopen om deze tot laken te laten 
bewerken door arbeiders in ruil voor 
stukloon. Gedurende het hele pro-
ces blijft de drapenier eigenaar van 
het product. Vervolgens verkoopt 
hij de lakens door aan handelaren.



STALENBOEK

Het zijn enorme boeken 
waarin terug te vinden 
is wie wanneer welk 
baal Leids laken heeft 
aangeleverd. De stof-
stalen staan garant voor 
de kwaliteit van de baal 
waarvan het is afgesne-
den.

Op het schilderij op de 
vorige pagina zie je hoe 
de tweede staalmeester 
van links een mesje vast-
houdt om een stukje van 
het laken af te snijden.

Een pagina in een stalenboek uit 
het depot van de Lakenhal. Je ziet 
goed de rode schellak waarmee de 
stalen zijn vastgeplakt.

Op 24 oktober 1634 benoemt het 
gerecht een commissie om een 
ordonnantie voor de lakenindustrie 
te ontwerpen. Het gerecht merkt 
op dat de productie van de nieuwe 
draperie in hoog tempo toeneemt. 

Men vreest dat “bij gebreck van 
goede ordre en toesichte de werk-
ers en drapeniers haer eygenbaet 
ende proffijt soeckende over sullen 
gaan tot quade practycqen waar-
door de in Leiden geproduceerde 
lakens een quade reputatie zouden 
krijgen met als gevolg de vermin-
dering ofte verlies van de laken-
nering”.

Hier zijn de staalmeesters uit 
voortgekomen. Het keuren gaat al-
tijd anoniem, om een goed oordeel 
mogelijk te maken - overdag, bij 
goed licht. In de stempelkamer 
krijgt het goedgekeurde laken een 
keurmerk: het lakenloodje.  



ONTWERP STAANDERS

De staalmeester steunt op een 
driepoot van 
• drapeniers
• ambachtslieden
• handelaren

De verhoudingen van de hoogte van 
de poten ten opzichte van de lengte 
van de dwarsbalken en de bovenste 
delen van de staander zijn verschil-
lend zoals de staalmeesters elk een 
andere persoonlijkheid hebben. 

De totale hoogte van de staanders 
en de hoeveelheid vierkante buis 
van 4cm zijn van elke staander 

NR 1.   Op hoge poten

NR 2.   Op middelhoge poten

NR 3.   Op lage pootjes

Plaatsbepaling staander

ONTWERP HOUTBLOK

De bovenkanten van de staanders 
vormen samen een gelijkzijdige 
driehoek.

De ronde uitsparing in het houtblok 
is de derde van de geometrische 
basisvormen.

hetzelfde, zoals ieders beoordeling 
evenveel gewicht in de schaal legt.   

De uiterste punten van de driepoten 
vormen samen een vierkant van 40 
cm, refererend aan de vierkante 
vormen op de vloer in de Lakenhal.

Aan de hand van mijn schets heeft 
Lex Polderman -houtbewerker- deze 
vorm gemaakt uit een stuk Haags 
iepenhout met een schitterende 
nerfstructuur. Ik heb het blok be-
handeld met ruwe lijnolie.

Ik ben begonnen met een ma-
quette van houten balkjes van 
7mm in het vierkant. Daarmee ben 
ik eindeloos gaan schuiven tot van 
bovenaf gezien het beeld van een 
weefsel ontstaat. 

Vervolgens moeten de bovenkant-
en van de drie staanders samen 
een gelijkzijdige driehoek vormen.
 
Emil Wentink van Metal Arts heeft 
het in 4cm vierkante stalen buis 
uitgevoerd.

Het ontwerp is zo gemaakt dat 
de twee kleine gaten -de sleutel-
gaten- wisselend op twee piefjes 
-sleutels- van de drie staanders 
-staalmeesters- passen.



Een bloem 
gevilt van de vuile 
ruwe merinovacht, 
de basis. Het oogt 
nu als een schoon 

vachtje.

Deze bloem laat het materiaal zien. Aan 
de uiteinden van de witte blaadjes zie je nog 
de geweven stof. Naar het midden toe is 
het vervilt. Er zijn witte meeldraden, de nog 
ongeverfde wol, vol-blauwe meeldraden, die 
door de keuring heenkomen en meeldraden, 
waarvan de kern lichtblauw is. Deze zijn niet 
door en door geverfd tot in de kern.

Drie ‘wachters’ die het hele proces 
van bovenaf bekijken. Ze signaleren 
oa de kinderarbeid en woningnood. Zo 
worden de wevershuisjes gebouwd en 
wordt uiteindelijk in 1873 het Kinder-
wetje van Van Houten ingevoerd.

De gedraaide stengels met 
twee hoge sigaren met zij-
vakjes. Het om elkaar heen-
draaien, wie vult wiens zak-
ken in het hele productie- en 
verkoopproces. En wie para-
deert er vervolgens mee?

Vleesetende 
bloemen. Wie 
profiteert hier van 
wie? Wie eet er 
en wie wordt er 
gegeten?

Het Leids laken een kwalitatief 
hoogstaand materiaal door de 
strenge keuringen, dat over de hele 
wereld gewild was. Een product om 
trots op te zijn los van de minder 
positieve kanten.

De laaghangende 
wollige sprieten, de 
kinderen, vaak ook 
wezen, niet ouder 

dan zes jaar, die 
overal makkelijk 

bijkonden, onder de 
machines konden 

kruipen en die met 
hun kleine handjes 
de wol goed wisten 

uit te pluizen. 

BOEKET

Het boeket bloemen in 
mijn kunstwerk zie ik als 
een bekroning op het werk 
van de ambachtslieden. 

In geschilderde bloem-
stillevens in de 16e eeuw 
stond elke bloem symbool 
voor een aspect in het 
leven. Een mooi voorbeeld 
zijn de schilderijen van Ra-
chel Ruysch*. In dit vilten 
boeket heb ik mijn eigen 
symboliek gemaakt. Elke 
bloem vertelt een deel van 
het verhaal van het Leids 
laken: de merinowol die 
gebruikt wordt, het verf-
proces en de onderlinge 
verhoudingen.

Er werd met vijf tinten 
blauw geverfd. Ik heb 
gekozen voor een petrol-
blauw, omdat het goed 
combineert met het staal, 
naast de ongeverfde wol.

* Rachel Ruysch 1664 - 1750, 
geboren in Den Haag, kwam 
uit een kunstenaarsfamilie 
én had talent. Ze zette als 
getrouwde vrouw en moeder 
van tien kinderen haar glans
rijke cariére onverminderd 
voort.

31 personen waren direct betrokken bij het hele proces van de ruwe 
vieze wol inkopen tot een kwalitatief hoogstaand Leids laken persen 
als laatste handeling. Daar omheen nog eens 13 personen in onders-
teunende ambachten, zoals mandenmakers. En dan natuurlijk nog de 

stempelaars en keur- en staalmeesters.



COLOFON

Met dank aan Merion Tameling en Nienke Smit van Stidoc 
voor de organisatie en Nicole Roepers, Jori Zijlmans, Yasmin 
Wegman, Susanne Wolzak van de Lakenhal voor hun harte-
lijke ontvangst.
En natuurlijk niet te vergeten Hetty Arens die onze master-
class leidde en alle mede kunstenaars: Anja Lensen, Els 
Franken, Heleen Lamorée, Jacqueline van Bergeijk, Jolanda 
Drukker-Murray, Lenneke Overmaat, Marieke Steenhorst, 
Marijke Leertouwer, Marijke Nieuwenhuijsen, Marjolijn van 
Wijk, Nienke Smit en Petra Kooij.

• ZENZOVOORT
Fotografie, grafisch ontwerp  |  www.zenzovoort.nl
• VILTFLEXPLEK
Viltkunst, -design, ontwerp in opdracht, cursus en workshop
www.viltflexplek.nl
• METAL ARTS 
Gespecialiseerd in het bewerken van (roestvrij) staal
• LEX POLDERMAN
Meubelmaker in de Houtwerkplaats
• MUZE MEDIA
Filmopnamen kunstwerken beide groepen Masterclasses, te 
zien vanaf 1 oktober 2021 op www.studiotextielfestival.nl en 
op www.viltflexplek.nl

BRONVERMELDING

www.lakenhal.nl | www.mauritshuis.nl | ppt-presentatie Jori 
Zijlmans | De Kleine Geschiedenis van Leiden voor Dummies

 
De macht kan niet zonder het 
ambacht en het ambacht kan hier 
niet zonder de macht.

Het gaat over hard en zacht. Het 
harde staal en de zachte me-
rinowol. De bewaking van de 
kwaliteit waaraan niet te tornen 
valt en het zachte wollen laken.

Het werk van de ambachtslie-
den, het boeket, rust op de 
staalmeesters. Zonder hun keur-
ingssysteem was de kwaliteit niet 
zo goed gewaarborgd en zou er 
niet zo’n enorme wereldwijde 
vraag naar zijn geweest.
 

Omgekeerd, de staalmeesters had-
den de ambachtslieden nodig om 
zo’n hoogstaand product te mak-
en. Het zou er maar kaal uitzien 
zonder de bloemen.

Er waren veel misstanden, maar er 
valt ook veel goeds te zeggen over 
de productie en keuring van het 
Leids laken. Het een staat niet los 
van het ander. 

De MACHT van de staalmeesters 
en het AMBACHT van de werklie-
den is zo met elkaar verweven, 
ja zelfs vervilt en gevold* tot een 
uniek product.

CONCLUSIE

* vollen is het nog verder vervilten en verdichten van de wol, door vollers, die in
   een kuip met volaarde, urine en zeep de stof langdurig kneedden met hun voeten.

AMBACHT 

Ik heb het vilten van de bloemen 
ervaren als een proeve van vakbe-
kwaamheid. Van de witte ongeverf-
de merinowol heb ik alle verschij-
ningsvormen gebruikt: vuil vacht, 
gekaarde wol, lontwol, kapmerino, 
naaldvlies en etamine. Van de 
petrolkleur heb ik alleen lontwol 
gebruikt. Ik vond het een uitdaging 
om met deze materialen te werken 

en hun specifieke eigenschappen te 
benutten. Hiermee beoog ik meer 
bekendheid te geven aan het wol-
vilten en de vele mogelijkheden die 
het biedt.

Of de staalmeesters mijn viltwerk 
goedgekeurd zouden hebben? 
Dat is de vraag ...


