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EEN GORKUMS LAKENLOOD UIT DORDRECHT

is dit reeds vernietigd. We hebben a lleen de aantekeningen en een hee l
klein deel van de mobiele vondsten. Juist over de inmiddels wellicht enkele
honderden loden is het minst bekend, en er is nauwelijks iets over gepubli
ceerd. S lechts zeven exemplaren zijn ter illustratie afgedrukt in Grondig
Bekeken en Holland (2). Uitgezonderd de loodtinnen penningen cq. pseu
domunten zijn er een groot aantal laken loden aangetroffen, maar ook
passeer-, zegel- en bakenloden.
Naar aanleiding van een vraag over het verslag van een lezing over
scheepsarcheologie legde Cor Westra uit wat een bakenlood is in Grondig
Bekeken, l 8e jaargang nr. 1 2003, p.29-30. Bijzonder is dat er van het
voorbeeld dat hij aanhaalt in 1988 een vrijwel identiek exemplaar in
Dordrecht is gevonden (3).

C. van der Esch
In Grondig Bekeken, maart 2003, in het jaarverslag van de werkgroep
Gorinchem, meldden T. Koorevaar en M. Veen de vondst van een
Gorkums lakenlood uit de opgraving in de Krijtstraat in de binnenstad van
Gorkum. Deze vondst zou het eerste lood zijn van deze nijverheid in deze
stad. Ik dacht hierop te moeten reageren omdat in Dordrecht reeds in 1992
een lood is gevonden met het stadswapen en het Arkelse schi ldje, uit
waarschijnlijk de l 7e eeuw.
1-let recent gevonden lood uit Gorkum is een veel ouder en gaver exemplaar
en vertoont op de voorzijde het duidelijk leesbare gotische randschrift
GHORJNGHEM, en daarbinnen alleen het Beierse wapenschild (zie afb. 22).
Zeldzaam want gebruikelijker is een gecombineerd wapen van Beieren,
Henegouwen en Holland. Hiermee
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Het Gorkumse lood uit Dordrecht, met een diameter van 50-52 111111, heeft
ooit diens t gedaan als staallood, het keurmerk aan het laken met de beste
kwaliteit; de stof mocht na het aanbrengen van dit· lood niet· meer bewerkt
worden (4).
{De Dordtse lakenloden met de albeelding van de Toltoren en twee exem
plaren met het opschrift "OVER GROOT DOUBEL STAEL GEBLAUT",
hebben zelfs een diameter van 68-70 mm. Ze zijn met enkele middeleeuwse
loden, voorzien van het Dordtse stadswapen(5), kenmerkend voor het
laken van de hoogste kwa liteit. }
Als we dit lood, althans de afbeeld ing van het Gorkumse wapen, vergelijken
met o.a. de zegels uit Dordrecht(6) dan zijn er toch steeds kleine verschillen
in het poortgebouw. Het poortgebouw van het lood heeft bv. geen verdikking
onderaan de beide torens. Ook de poortdoorgang is iets
anders, onder het valluik bev indt zich het in ere
herstelde Arkelse (7) wapenschild precies passend
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s lag onderaan. Links zijn nog steeds de letters "AN ... HAL" , vervolgens
een Hof M te z ien en dan wordt hel onleesbaar. Rechts is deels
.. RCHOMS" zichtbaar (de laatste tellers van Gorkum). Het is duidelijk dat
na de Middeleeuwen de verbasteri ng van de naam toesloeg. Dat zien we
meer gebeuren. In ieder geval is het wapen niet verbasterd.
Het Arkelschild in de poort blijft vanaf J589 van stadswege gehandhaafd.
In het Ke urboek van de Inventaris van het Oud Archief van Gorinchem
komen weliswaar zes verschillende stadswapens voor, maar a lle zes vertonen
zij het Arkelschild in de sladspoort (8). Op de keerzijde zijn nog vastgehechte
fragmentjes te zien van het "achterste" lood met nog s lechts de lellers
"DO" en een wapenfragment (9).
Tot zover een Gorkums laken lood met het wapen van Gorkum uit vermoe
delijk de l 7e eeuw, welks A rkelschild in de poort niet meer za l wijken uit
de A rkels tad.
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