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De in de middeleeuwse lakennijverheid van de Nederlanden verwerkte soorten 
wol maakten tot op heden nog niet het voorwerp uit van een bijzonder onderzoek. 
Slechts in het monumentale werk van de filoloog G. de Poerck over de techniek 
en de terminologie van de middeleeuwse lakennijverheid in Vlaanderen en Artesië 
vindt men de eerste bouwstenen voor een dergelijke studie1. 
Men heeft tot nu toe voor dit aspekt van de geschiedenis der middeleeuwse 

lakennijverheid minder interesse betoond, omdat men genoegen nam met enkele 
schematische opvattingen daarover, die, sedert Pirenne ze voor het eerst formu
leerde, algemeen werden aanvaard en daarom niet nader werden onderzocht2. 
Op de hem eigen synthetische, frappante doch daardoor vaak minder genuanceerde 
wijze poneerde Pirenne dat de middeleeuwse stedelijke lakennijverheid, ingesteld 
op de fabrikatie van luxeprodukten bestemd voor de uitvoer, hiervoor uitsluitend 
Engelse wol gebruikte, terwijl de landelijke draperie, die vanaf het einde van de 
XlVe eeuw steeds belangrijker werd om in de XVIe eeuw de stedelijke zelfs voorbij 
te streven, beroep deed op Spaanse wol, om goedkope produkten naar de nieuwe 
markten van Oosteuropa en Amerika te kunnen exporteren. In de tegenstelling 
Engelse-Spaanse wol was aldus nauwelijks plaats voor andere wolsoorten, meer 
bepaald niet voor de inheemse wol der verschillende Nederlandse gewesten waar
van het economisch belang zeer gering werd geacht, tenzij voor de goedkope 
minderwaardige zgn. 'doucken' die door de landelijke draperie op de lokale 
markten te allen tijde werden afgezet. 
Tegen deze voorstelling heeft alleen Emile Coornaert gereageerd, in een program

matisch artikel, verschenen in 1950, waarin deze Franse historicus de aandacht 
vestigde op de betekenis van de inheemse wolsoorten, niet alleen in de zestiende-
eeuwse lichte draperie, zoals de door hem grondig bestudeerde sayetterie van 
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