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In dit artikel besteed ik aandacht aan objecten die 

dankzij vondstenzoekers met hun metaaldetectors uit 

de grond zijn gehaald. Vele vondsten zijn al honderden 

jaren oud, doch de meelloodjes (verzegellood) waarover 

ik het in het bijzonder wil hebben, dateren uit het eind 

van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 

eeuw. Daarvoor belicht ik verschillende molens en meel-

fabrieken die deze loodjes hebben gebruikt.

In 1880 werd een merkenwet ingevoerd, die in 1893 

door de nu - zij het met enkele wijzigingen - nog van 

kracht zijnde merkenwet vervangen werd. Formeel staat 

de wet beschreven als: Wet op de Fabrieks- en Han-

delsmerken van 10 oktober 1893, Staatsblad no. 146. 

Merkenwet: wet van de 30ste september 1893, Stb. 146, 

zoals die wet is gewijzigd bij de wetten van ... houdende 

bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken : met 

aantekeningen, aan de beraadslagingen en gewisselde 

stukken ontleend, de uitvoeringsbesluiten, de noodmaat-

regelen, de internationale overeenkomsten, de beslissin-

gen van de Hoge Raad benevens alphabetisch register 

op de Merkenwet.

Door deze wet waren fabrikanten in staat consumen-

tenartikelen onder een eigen merknaam te registreren. 

Hierdoor werden ze beter beschermd tegen imitatie van 

fabrieks- en handelsmerken en tegen vervalsing van 

etiketten. In artikel 3 van deze wet werd aangegeven 

dat het merk diende om artikelen van elkaar te kunnen 

onderscheiden. Hieruit kan worden afgeleid dat de naam 

van het artikel niet fungeerde als merk in de zin van de 

wet; evenmin gold een soortnaam als fabrieksmerk. Om 

het merk of het artikel meer bekendheid te geven, werd 

het gebruik van loodjes intensiever toegepast. De loden 

werden eveneens gebruikt om duidelijk te maken dat de 

producten volgens vastgestelde kwaliteitsnormen waren 

gemaakt. In die zin was de wet van 1893 niet nieuw, 

want in vorige eeuwen werden loodjes ook gebruikt voor 

Meelloodjes, een ‘verborgen’ geschiedenis

B. D. Poppen

Afb. 1a & b. Beide zijden van een merklood met lip (verbindingsstuk) en een pen. (Foto collectie auteur)
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Tijdens het productieproces en na de vele verschillende 

bewerkingen, zoals spinnen, weven en bleken, werden 

als bewijs van deze keuringen deelbewerkersloodjes als 

keurmerken aan de stof bevestigd. Op deze loodjes is 

vaak op één zijde een symbool van de bewerking en op 

de andere zijde een huismerk of naam van de bewerker 

aangebracht.

Tijdens en na het verven werd het laken gekeurd door de 

staalmeesters, die er ook weer een loodje aan bevestig-

den. Na de voltooiing van het laken volgde de eind-

keuring en werd het laken soms voorzien van meerdere 

loodjes, bijvoorbeeld met het stadswapen als de plaats 

van fabricage, de wijze van verven, de lengte, de breed-

te, het aantal draden, enzovoort. Het waren dan ook de 

lóódjes die werden beoordeeld tijdens de verkoop. Ook 

bij de vervaardiging van touw werden de halfproducten 

en grofgarens van een loodje voorzien. Deze producten 

werden elders op grote lijnbanen tot kabels en trossen 

verwerkt.

soortgelijke doeleinden, waarvan het lakenloodje het 

meest bekend is. Het oudste, tot nu toe gevonden, loodje 

van Noordwest Europa is een exemplaar uit ca. 1275, 

dat werd gevonden in Amsterdam. 

Verschillende typen loodjes

Het meest voorkomend type loodje bestaat uit twee 

ronde schijven verbonden met een lip. Deze werden in 

één keer gegoten, en bij het sluiten voorzien van een 

stempel. Aan het einde van de zestiende eeuw komen 

ook loodjes met vier schijven voor. Daarnaast werden 

er pijploden gebruikt. Deze langwerpige, pijpvormige 

lakenloodjes werden door de wever om een aantal 

draden bevestigd en bij het dichtknijpen met een tang 

voorzien van een stempel. Een penlood bestaat uit twee 

ronde schijven welke met een lip waren verbonden en 

een pin welke bij het samenvouwen van de helften door 

de stof gedrukt werd. Dit gebeurde met behulp van 

een tang welke tevens de stempel was. Later kwamen 

er ook loodjes zonder grote lip, maar met twee gaatjes 

waardoor een touwtje gedaan kon worden, dat dan werd 

vastgeklemd.  

Merkloodjes, keurloodjes, zegelloodjes

Een middel om de merknaam te markeren waren de 

loodjes die werden gebruikt om aan te geven, dat goede-

ren van een bepaalde afkomst of kwaliteit waren. Voor 

de kwaliteit werden ook keurloodjes gebruikt. Alle had-

den vastgestelde stempelafbeeldingen en merktekens, 

die dienden als kwaliteitswaarborg en werden aange-

bracht met een stempel- of zegeltang. 

Textielloodjes, lakenloodjes, touwloodjes 

Vanaf het eind van de dertiende eeuw kwam in Neder-

land de lakenindustrie tot bloei. Het meest gebeurde dit 

in Amsterdam, Alkmaar, Delft, Den Bosch, Dordrecht, 

Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Leeuwarden, 

Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De overhe-

den van deze steden voerden strenge controles uit om 

ervoor te zorgen dat de te verhandelen stoffen voldeden 

aan de hoogste eisen. Afb. 3. Accijnsloodje.

Afb. 2. Stempeltang van de stad Amsterdam met het 

wapen van de stad, gedateerd 1350.
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op het aangifteformulier. Deze wijze van merken werd 

vanaf 1917 geleidelijk vervangen door een merkteken, 

aangebracht door middel van een stempel, gedoopt in 

blauwe inkt.

Loodjes als betalingsbewijs in de scheepvaart

Bakenloodjes, havenloodjes, vuurloodjes, lantaarnlood-

jes en tonnenloodjes zijn loodjes die betrekking hebben 

op de scheepvaart in algemene zin. Schepen die over 

bebakende routes wilden varen, moesten tol betalen. 

Als ze dat hadden gedaan, kregen ze een loodje, een 

soort bonnetje. Deze loodjes zijn tussen 1850 en 1920 in 

gebruik geweest. Aan het begin van de twintigste eeuw 

kostte een loodje één gulden. Tolpenningen waren een 

bewijs dat er tol was betaald om een bepaalde plaats te 

passeren. 

Loodjes als vervanging van courant geld of als beta-

lingsbewijs en legitimatie

De loodjes die hieronder vallen zijn de armenpenningen 

of armenloodjes (mereaux). Deze hadden een bepaalde 

(ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, 

enzovoort. Ze werden veelal gemaakt door kerkelijke 

verenigingen, die het verstrekken van loodjes beter 

vonden dan het geven van geld. Op de broodpenningen 

Verzegelloodjes

Voor het afsluiten en vervolgens verzegelen van ver-

schillende zaken, ontstond er sinds de achttiende eeuw 

tot heden een apart soort loodje. Deze werden over een 

dun draadje (borgdraad) geschoven, met een borgtang 

vast geklemd en vervolgens van een stempel voorzien. 

Deze zegels worden nog steeds toegepast op bijvoor-

beeld geldzakken, meterkasten en brandblussers. Ook 

wordt dit soort loodjes door fabrieken, goederenvervoer-

ders en handelsfirma’s gebruikt. En de spoorwegen ge-

bruikt voor het vervoer van de postzakken verzegellood-

jes. Hierop staat de afkorting voor de maatschappij, de 

plaats waar het zegelen is gebeurd, alsmede de datum. 

Accijnsloodjes 

Om aan te geven dat er accijns voor een product is 

betaald, worden vanaf de negentiende eeuw zogenaamde 

accijnsloden ingevoerd. Deze loden zijn altijd voorzien 

van het koningswapen - de gekroonde leeuw - dat in 

1815 werd vastgesteld en een administratief nummer. Op 

de oudere exemplaren staat soms ook uitgaande regten 

en acynsen en later meestal een verkorting of afge-

leide van deze tekst zoals R&A of AccG. Ook waren er 

loodjes voor de impost op turf, waaronder het turfsteken 

(ontgronden) en transport (per schip) van turf.

Vleesloodjes, koosjerloodjes

Joden mogen alleen koosjer vlees, dat afkomstig is van 

ritueel geslachte dieren, eten. Om duidelijk te maken dat 

dit vlees koosjer was, werd dit voorzien van een speciaal 

loodje met Hebreeuwse karakters. 

Het zogenaamde vleesloodje werd bij een koe, die op het 

punt stond geslacht te worden, aan de staart aangebracht 

om aan te geven, dat de belasting was betaald. Het 

nummer op het loodje moest overeenstemmen met dat 

Afb. 5. Bericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 

23 januari 1906.

Afb. 4. Advertentie in het Nieuw Israelietisch Weekblad 

van 25 mei 1900.
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Afb. 7. Advertentie in de Leeuwarder Courant van 

6 januari 1902 van de firma Swildens & Kuipers.

werd duidelijk vermeld dat men hiermee uitsluitend een 

brood kreeg. 

De leprozenpenningen werden uitgegeven als bewijs dat 

iemand mocht bedelen. Voor de turfpenning van het Hei-

lige Geestgasthuis van Gouda konden zieken en kraam-

vrouwen een ton turf krijgen. En voor een wijnpenning 

konden ze een hoeveelheid wijn (nachtwijn genoemd) 

krijgen.

Zakkenloodjes, meelloodjes

Dit soort loden werden vaak gebruikt voor het verzege-

len van zakken meel. De loodjes zijn meestal voorzien 

van de naam van de meelfabriek. Ook staan er vaak 

letters en cijfers op, zo staat een W voor het type Weizen 

en een R voor Roggen. De cijfers bestaan meestal uit 

een aantal nullen 000, 00, 0, alsmede de cijfers 1, 2, 3 

enz. Deze cijfers staan voor de kwaliteit van het meel, 

0=goed, 00=beter, 000=best. Onder de vindresultaten 

komen ook veel buitenlandse loodjes voor, met name 

loodjes uit Duitsland (Duisburg en Stettin).

Gebruik en misbruik van het meelloodje

Dat er ondanks het gebruik van loodjes toch nog gesjoe-

meld kon worden, blijkt uit het bericht in de Opregte 

Haarlemsche Courant van 31 december 1859 (afb.6).

Fabrikanten vermelden in advertenties veelvuldig wat 

de functie van het meelloodje is, namelijk een waarborg 

voor de kwaliteit en een waarmerk voor het product. 

Ook de wet waarop dit is gestoeld, wordt vermeld, na-

melijk de Wet op de Fabrieks- en Handelsmerken van 10 

October 1893, Staatsblad no. 146.

Afb. 6. Bericht in de Opregte Haarlemsche Courant 

van 31 december 1859.

Afb. 8. Bericht in de Leeuwarder Courant van 12 april 

1897 - Gaastra Workum.
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Afb. 9. Een advertentie van Koopmans’ Stoom-Meelfabriek Friso 
te Leeuwarden in de Leeuwarder Courant van 23 mei 1892.

Afb. 10. Een advertentie in de Provinciale Overijsselsche 

en Zwolsche Courant van 26 maart 1905.

Afb. 11. Een advertentie in De Graafschap-Bode van 

8 augustus 1900.

Afb. 12. Een advertentie in het Nieuwsblad 

van het Noorden van 11-12 1899.

Afb. 13. Een advertentie in de Goudsche Courant van 

23 december 1881.
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Afb. 14. Een advertentie van M. Verheul te Rotterdam in de Maas- en Scheldebode van 17 mei 1913. Ook in deze 

advertentie wordt nadrukkelijk gewezen op het merk in het loodje.

In de Leeuwarder Courant van 12 april 1897 is een be-

richt opgenomen waarin vermeld wordt, dat op verzoek 

van de firma Bouwma & Zonen te Sneek en van de firma 
Gaastra te Workum hun boekweitenmeel is onderzocht. 

Hierbij wordt ook vermeld hoe het meel is verpakt, hoe 

het opschrift op de verpakking is en welke letters daarbij 

zijn gebruikt, hoe de zak is gesloten en of het loodje is 

gemerkt.

Meerdere fabrikanten maken de afbeelding van het 

merkloodje aan het publiek bekend, door dit op te nemen 

in hun advertenties. Soms wordt ook het woord geplom-

beerd – gelood – gebruikt: loodjes (merken) aanhangen.

Niet alleen in de meelindustrie worden loodjes gebruikt, 

ook andere bedrijfstakken maken via advertenties het 

loodje bekend aan her publiek.

Afb. 15 a & b. 

Verzegellood 

van de meel-

fabriek De 

Volharding te 

Balk (Fr.), 

voorheen 

roggemolen 

De Vlijt. 

Meelloodjes van enige molens en meelfabrieken

De molen en meelfabriek De Vlijt te Balk

De molen werd in 1877 gebouwd en ingericht als koren- 

en oliemolen. In 1885 werd de molen voorzien van een 

stoommachine en in 1898 werd de molen voor afbraak 

verkocht. Vervolgens werd een nieuwe fabriek gebouwd, 

genaamd De Volharding, waarin een olieslagerij en 

graanmalerij werden ondergebracht.
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De firma N.J. Wouda, stoomgrutterij te Sneek 
Hans Klazes Wouda begon in 1818 aan de Singel te Sneek een grut-

terij. Het bedrijf breidde zich uit en de winkel voor meelwaren werd 

gevestigd aan het Grootzand 18. Nicolaas Jurjan (geboren 5 juli 1824) 

werd later de naamgever van het bedrijf en bleef tot 1883 directeur. 

Zijn beide zoons, Yke en Gerben, namen in dat jaar de zaak over. 

Afb. 16 a & b. Verzegellood van de firma N.J. Wouda, stoomgrutterij te Sneek. 

Afb. 17. Een advertentie in de Leeuwarder courant van 2 april 1894 

van de firma Wouda te Sneek met nadrukkelijke vermelding van de 
meelloodjes.

Afb. 18. De tekening van de zak uit een advertentie van de firma N.J. 
Wouda met de opvallende tekst: Niet deze zak MAAR-- Alleen ons 

loodje waarborgt ons fabrikaat.
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De korenmolen Het Lam te Leeuwarden

Deze molen stond op de Hoeksterpoortsdwinger en werd 

in 1830 verplaatst naar het Marssumer Binnenpad en de 

Westersingel te Leeuwarden. In 1894 werd H.A. Vosman 

eigenaar en molenaar. Hij vroeg in 1898 vergunning 

voor de plaatsing van een gasmotor van 16 pk. 

De stoommeelfabriek Fortuna te Leeuwarden

Deze had als voorganger een molen aan de Harlinger-

vaart tussen de molens De Jonge en De Kat.

De oprichters, de heren I. Swildens Pz. en E.J. Kuipers, 

plaatsten in 1883 een 15 pk stoommachine in de molen. 

Drie jaar later, op 24 maart 1886, brandde het bedrijf af, 

waarna herbouw volgde, doch zonder windmolen.

Afb. 19 a & b. Verzegellood van de stoommolen 

Fortuna te Leeuwarden. 

In 1902 werd de eerste betonskeletconstructie gebouwd 

in Nederland. Dit was het pakhuis Fortuna voor de firma 
Swildens en Kuipers te Leeuwarden. Het werd uitge-

voerd door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-

IJzerwerken. Het gebouw werd in 1986 gesloopt.

Afb. 20. Graanpakhuis Fortuna aan de Harlinger-

trekweg te Leeuwarden.

Afb. 21 a & b. Verzegellood van de boekweit-, pel- en 

roggemolen’t Lam te Leeuwarden, met molenaar H.A. 
Vosman. Op de keerzijde  staat ’t Lam, in plaats van Het 

Lam. (Bodemvondst en foto van Hielke Koopmans)

De Stoommeelfabriek Friso te Leeuwarden
De Stoommeelfabriek Friso heeft als voorganger een 

eenvoudig molenaarsbedrijf, dat in 1847 in Holwerd als 

rosmolen door Uilke Klazes Koopmans werd opgestart 

met het malen en builen van boekweit. In 1867 werd 

het paard vervangen door een stoommachine. Omdat 

Holwerd te excentrisch lag, werd in 1876 het bedrijf 

verplaatst naar een aangekocht koopmanshuizinge met 

stoomgrutterij, bergplaatsen, open plaatsen, tuin en erf 

gelegen aan het Noordvliet te Leeuwarden. 

Afb. 22. Deel uit een ansichtkaart van begin 1900. 

Het toont de Westersingel met de molen Het Lam te 

Leeuwarden.
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Op de loodjes (afb. 27) staat de naam van de Gebroeders 

Laan uit Wormerveer. Zij behoorden rond 1880 tot de 

rijkste mensen van Nederland en bezaten veel fabrieken 

en belangen in fabrieken. De fabrieken langs de Zaan in 

Wormerveer waren voor een groot deel hun eigendom. 

Eén van die fabrieken was de pellerij Mercurius aan de 

Veerdijk.

Het eerste zegellood heeft op de voorzijde in het midden 

een gevleugelde helm met de naam Mercurius. De helm 

is het symbool voor de god Mercurius, de Romeinse god 

van de handel.

Op de andere zijde staat de tekst Gebroeders Laan. 

Ook gaf de firma loodjes uit met de tekst Gegarandeert 

zuiver pelmeel met aan beide kanten een ster en de naam 

Wormerveer. 

De huidige N.V. Koninklijke Pellerij “Mercurius” voor-
heen Gebrs. Laan - Wormerveer is onder meer bekend 

van de merknaam Lassie.

In 1881 trok de stichter van het bedrijf, Uilke Klazes 

Koopmans, zich terug ten gunste van zijn zoon Jan. 

Toen Jan Koopmans het bedrijf van zijn vader overnam, 

bestond de productie nog hoofdzakelijk uit boekweit en 

tarwe. In 1883 werd een begin gemaakt met het malen 

van roggebloem. Het bedrijf werd verder uitgebreid tot 

een volwaardige meelfabriek en bracht het uiteindelijk 

tot Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV. 

Afb. 23. De laatste regel van de advertentie in de Leeu-

warder Courant van 7 november 1898, maakt melding 

van het gebruik van het loodje.

Afb. 24. Een meelloodje van de Stoommeelfabriek Friso.

De Stoom Gortfabriek “Mercurius” te Wormerveer
Gerstpellerij Mercurius te Wormerveer werd in 1893 

opgericht door Albert Laan en Jacob Adriaan Laan onder 

de naam Gebrs. Laan en was de eerste stoomgerstpelle-

rij van de Zaanstreek.

Afb. 25. Het Nieuws van den Dag van 24 april 1895.

Afb. 26. De beide advertenties van het bedrijf maken 

melding van het gebruik van loodjes.

Afb. 27 a & b. 

Het zegellood-

je toont ener-

zijds de naam 

Mercurius en 

anderzijds de 

naam Gebroe-

ders Laan.
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Noorddijk te Wormerveer. Ook werd nog een stoomrijst-

pellerij (De Unie, 1872) te Wormer, een cacaofabriek en 

een margarinefabriek opgezet. In 1865 waren er honderd 

mensen in dienst bij Wessanen & Laan en was de firma 
meelmaalder, oliefabrikeur, rijst- en gortpeller, hande-

laar in kaas en handelaar in granen en zaden. In 1865 

brandde stoommeelfabriek De Vlijt af. De fabriek werd 

op moderne wijze herbouwd.

De Prinses verbrandde in 1869 en werd vervangen door 

De Jonge Prinses. De molens Het Fortuin en De Hoop 

werden gesloopt in respectievelijk 1899 en 1901.

Omstreeks 1900 werd de graan- en zaadhandel opgehe-

ven. Men concentreerde zich geheel op industriële acti-

viteiten, met name de rijstpellerij. In 1913 werd de firma 
omgezet in de N.V. Vereenigde Fabrieken v/h Wessanen 

& Laan. In 1916 kortte de familie Laan de bedrijfsnaam 

af tot N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken. 

De meelfabriek Noury en van der Lande te Deventer
In 1834 kocht Gerrit Jan Lebuïnus van der Lande in 

de Bergstraat 19 te Deventer een pakhuis met erf en 

woonhuisjes, waar hij met een paardenmolen raapolie 

en veevoederkoeken ging produceren. Vier jaar later, 

op 6 september 1838, nam Van der Lande, samen met 

Antonius (A.J.) Noury, de olie-, pel- en cementmolens 

De Eendragt en De Hoop over, die buiten het Pothoofd 

op de stadsweide stonden.

Molen De Hoop werd verkocht en met molen De 

Eendragt, een olie- pel- en cementmolen, werd verder 

gewerkt en verhandelde men koolzaad, lijnzaad, plant-

aardige oliën, gerst en tras. Nadat in 1848 windkracht 

door stoom was vervangen, ging men ook tarwebloem 

produceren. Het bedrijf bestond toen uit een meelfa-

briek, oliefabriek en een veevoederfabriek. In 1887 werd 

aan het Pothoofd een groot graanpakhuis gebouwd. 

Afb. 28 a & b. Verzegellood van de meelfabriek Noury 
en van der Lande uit Deventer. 

(Foto van één van de vinders)

De meelfabriek De Vlijt - Wessanen & Laan te 
Wormerveer
Wessanen & Laan werd opgericht in 1765 door kaas-

handelaar Adriaan Wessanen en zijn neef Dirk Laan als 

handelsonderneming in mosterd-, kanarie- en andere 

zaden. In de beginjaren werd de groei van het bedrijf 

onder andere bepaald door een toename in populariteit 

van zangvogels. In 1789 trad Adriaan Wessanen uit de 

firma, maar zijn naam bleef gehandhaafd.
Na de crisis tijdens de Napoleontische tijd trok de 

economie weer aan en, hoewel de handel in mosterd- en 

kanariezaad voorlopig nog het belangrijkst bleef, kwam 

de handel in tarwe, haver, gort en tuinzaden daarbij. 

Vanaf 1824 werden koloniale waren aangevoerd door 

de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Aldus ontstond 

belangstelling voor de handel in Javarijst. In 1839 begon 

men met de verwerking van zaden. Vanaf 1831 gebeurde 

dit door Albert Vis. 

Later werd oliemolen Het Fortuin gekocht, evenals 

oliemolen De Hoop. Ook rijst- en gortpelmolens werden 

aangeschaft. De eerste pelmolen was De Prinses, die in 

1841 werd gekocht. Deze pelde gerst en rijst. 

In 1857 werd stoomoliefabriek Tijd en Vlijt, en in 1860 

de stoommeelfabriek De Vlijt opgericht, beide aan de 

Afb. 29 a & b. Verzegellood van de meelfabriek De Vlijt 

- Wessanen & Laan te Wormerveer. Bodemvondst te Leens 
van G. de Boer. (Collectie en foto auteur)

De meelfabriek De Nyverheid van Edens te Winschoten
In 1878 schafte molenaar R. Edens een stoommachine aan 

en plaatste deze in het aan de molen gebouwde pakhuis 

annex meelfabriek. Dit was de eerste stoommachine, die 

bij een korenmolen in de provincie Groningen werd ge-

plaatst. In 1902 kocht N. Edens de stoommeelfabriek De 

Nyverheid met de bijbehorende windmolen voor ƒ 6.800.-.

Afb. 30. Verzegellood van de meelfabriek De Nyverheid 
te Winschoten.
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Afb. 33 a & b. Verzegellood van meelzakken van de 

Stoommeelfabriek Viruly & Ravenswaaij te Kralingen. 
(Bodemvondst van Cor Arbor, 21-2-2011)

Molen De Hoop te Middelburg 

De molen De Hoop is een voormalige koren- en pelmo-

len aan het Vlissings Bolwerk in Middelburg. Hij werd 

in 1735 als pelmolen gebouwd. Na een brand in 1753 

werd De Hoop in 1755 hersteld als koren- en pelmolen. 

In 1920 werd het binnenwerk uitgebroken, waarna de 

molen werd omgebouwd tot meelfabriek met een elek-

tromotor. 

Door oorlogshandelingen in 1940 werd De Hoop zwaar 

beschadigd. In 1948 kwam hij in eigendom van de 

gemeente Middelburg. In 1954 werd de molen als stil-

staand monument gerestaureerd. Pas in 1988 volgde een 

uitgebreide restauratie waarbij de molen weer draaivaar-

dig werd, het binnenwerk keerde niet terug.

Korenmolen De Volharding te Heerenveen

IJme Kuiper was rogmolenaar te Heerenveen (Scho-

terland) en eigenaar van de molen De Windhond. Op 6 

oktober 1880 brandde de molen af, waarna IJme Kuiper 

een nieuwe molen aan het Meer-noordzijde liet bou-

wen. Voor het fundament werden de oude stenen van de 

verbrande voorganger gebruikt en het achtkant kwam uit 

Leimuiden (Z-H). De nieuwe molen kreeg de naam De 

Volharding. In 1899 werd een petroleummotor geïnstal-

leerd en in 1901 een stoommachine. In 1923 werd de 

molen door de familie Kuiper verkocht waarna de molen 

in 1934 werd afgebroken.

Afb. 31 a & b. Verzegellood van de molen De Volhar-

ding te Heerenveen, met de tekst IJme Kuiper en zonen 

(Mathijs en Berend Jan). 
(Collectie en foto P. Timmermans)

Stoommeelfabriek Viruly & Ravenswaaij te 
Kralingen

De Kralingse stoommeelfabriek Viruly & Ravenswaaij 

was gevestigd op de Oostzeedijk in Kralingen. 

Op de plek waar voorheen de oliemolen De Jonge Jan 

stond, verrees de Stoomrijstpel- en meelmolen Viruly & 
Ravenswaaij, de latere Meelfabriek Kralingen.

Afb. 32. De Stoom-meel-fabrieken Virulij & Ravens-

waaij te Kralingen nabij Rotterdam, gelegen aan de 

Honingerdijk, getekend vanuit het noordwesten.

Afb. 34 a & b. Verzegellood van molen De Hoop te 

Middelburg. Het anker is in de christelijke iconografie 
het symbool van de gepersonifieerde hoop. (Bodem-

vondst van ‘Andre’, d.d. 11-8-2012) 
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Reinders groeide uit tot een gerenommeerd bedrijf, dat 

later door Golden Wonder is overgenomen.

De Stoommeelfabriek van de Weduwe Kakebeeke te 
Middelburg

De familie Kakebeeke bezat een stoommeelfabriek te 

Goes, genaamd De Vos. Ook bezat zij een graanhandel, 

alsmede een oesterkwekerij te Yersekendam.

Stoommeelfabriek Fulton van K. Reinders te Mar-

tenshoek (Gr.)

Koert Reinders staat in 1868 en 1873 vermeld als olie-

molenaar te Martenshoek. In 1890 begon hij een stoom-

meelfabriek waarmee hij, als gevolg van de concurrentie 

met de Amerikaanse meelfabrieken, weinig succes had 

en al spoedig volgde een faillissement.

Afb. 35. De meelfabriek Fulton te Martenshoek. 

(Collectie A.M. Schiltkamp)

Afb. 36 a & b. Verzegellood van meelzakken van de 

Stoommeelfabriek Fulton van K. Reinders te Martens-

hoek. Onder de naam Fulton staan de cijfers 00, wat 

betekent dat de kwaliteit van het meel de middelmaat 

beter heeft. (Bodemvondst van Arthur Schellingerhoud)

Koert Reinders vertrok naar Zwolle en nam zijn mees-

terknecht mee. Hij begon in 1893 een olieslagerij in 

windmolen De Passiebloem. Ook in de nabijgelegen 

windmolen De Roode Molen was een olieslagerij geves-

tigd. Reinders nam beide molens over en later ook de 

stoomoliefabriek De Aloë, die in 1877 werd gebouwd 

aan de Nieuwe Vecht door de firma Van Engelen en Van 
Laer. (De naam De Aloë verwijst naar de gelijknamige 

plant Aloë Vera, Hieruit wordt gel gewonnen, waaruit 

plantaardige olie wordt bereid).

In 1915 werd het oude fabrieksgebouw vervangen door 

een nieuw grootschalig fabriekscomplex, met aan de 

zijde van de Bankastraat een olieraffinaderij. De firma 

Afb. 37. Briefhoofd van de Stoommeel-Fabriek, De Vos 

en graanhandel Goes. Oestercultuur te Yersekendam 

Wed. J.H.C. Kakebeeke Gz.

Grondlegger van de firma is Jan Hendrik Cornelis Ka-

kebeeke. Na zijn overlijden in 1872 en van zijn weduwe 

in 1881 werd door de kinderen van het echtpaar de 

vennootschap onder firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke 
Gz. opgericht.

Vanaf 1881 werd het in Nederland mogelijk om fa-

brieks- en handelsmerken voor Nederlandse als ook 

buitenlandse producten vast te leggen en te deponeren. 

In 1884 liet de firma Kakebeeke haar merk beschrijven, 
dat op 1 september 1884 in de Nederlandsche Staatscou-

rant werd vermeld.

In de laatste alinea van het bericht staat vermeld: 

Tot dit merk, geplaatst op de eene zijde der baaltjes 
bevattende de waar, behooren ook de letters F. B., op de 

andere zijde gesteld der baaltjes, die gesloten worden 

met een loodje, vermeldende aan de eene zijde K Goes 
en aan de andere F. B.

In december 1888 werd de fabriek De Vos door een 

brand volledig verwoest. Vanwege de gunstiger ligging 

aan het kanaal door Walcheren werd voor de herbouw 

van de meelfabriek gekozen voor Middelburg. Het per-

soneel verhuisde mee.

Afb. 38. Meelloodje van de 

stoomwalsenmeelfabriek te 

Middelburg. (Bodemvondst 

te Leens van G. de Boer. 

Collectie auteur)



Molinologie nr. 50, 2018

13

Sinds 1997 zijn 36 woonappartementen in de voorma-

lige Stoommeelfabriek De Maas, de latere Holland-

sche Pelmolen, aan de Westhavenkade te Vlaardingen 

gevestigd.

De Broodfabriek Ceres te Amsterdam

Te Amsterdam waren rond 1860 twee grote broodfabrie-

ken gevestigd, namelijk de Amsterdamsche Meel- en 

Broodfabriek op de Zoutkeetsgracht en de stoommeel- 

en broodfabriek Ceres aan de Prinsengracht 41. 

Dit laatste bedrijf werd door overname in 1858 als 

familiebedrijf voortgezet door A. en L. Nering Bögel. 

Het bedrijf werd in 1860 verbouwd tot een mechanische 

broodfabriek. Op het loodje (afb.  41) is de naam A. en 

L. Nering Bögel, ook te lezen. 

De nieuwe stoomwalsenmeelfabriek met bijbehorende 

silo werd opgericht in het jaar 1889.

(In de Vlissingse Courant van 31 mei 1895 wordt ver-

meld: Men schrijft ons uit Middelburg - De stoomwal-

senmeelfabriek van de firma wed. J. H. C. Kakebeeke en 
Zoon, alhier),

De meelfabriek werd in 1944 door oorlogshandelingen 

zwaar beschadigd en vervolgens afgebroken. De silo 

doorstond het geweld en staat nog steeds aan het kanaal.

Afb. 39. Meelloodje 

van de stoomwalsen-

meelfabriek te Middel-

burg. (Collectie auteur)

Stoommeelfabriek De Maas te Vlaardingen van de 
familie Van Dusseldorp

De molengeschiedenis van deze familie begon in 1841 

toen Johannes van Dusseldorp de in 1778 gebouwde 

molen De Bonte Os aan de Galgkade te Vlaardingen 

kocht. In de molen begon hij een rijst- en gortpellerij, 

die vijf jaar later door zijn zoons werd voortgezet en 

uitgebreid. Zo lieten zij in 1849 de molen De Hoop bou-

wen, gevolgd door stoompelmolen De Rijsthalm en een 

pakhuis genaamd De Leeuw. In 1873 werd de bouw van 

Stoommeelfabriek De Maas gestart, die tien jaar later 

werd uitgebreid. 

Afb. 40 a & b. Meelloodje van de Stoommeelfabriek De 

Maas te Vlaardingen. (Bodemvondst. Collectie auteur)

Uiteindelijk leidde dit in 1913 tot de oprichting van de 

N.V. Stoommeelfabrieken De Maas v/h A.M. van Dus-

seldorp & Co. In 1913 werd eveneens begonnen met de 

bouw van een nieuwe moderne fabriek aan de Rotter-

damse Maashaven.

Afb. 41 a & b. Verzegellood van de broodfabriek Ceres 

te Amsterdam. 

(Bodemvondst in Friesland. Collectie auteur)

De Stoomgrutterij en Lijnmeelfabriek Wijers te De-

venter

De firma Wijers was al in 1780 opgericht en stond tot 
1891 in de binnenstad van Deventer. Nadat vanaf 1876 de 

vestingwerken van Deventer werden ontmanteld, ontstond 

er aan de zuidkant van Deventer een industriegebied. Voor 

de firma Wijers een prima plek om uit te breiden, aange-

zien door de ligging aan de IJssel de bereikbaarheid werd 

vergroot. In 1899 werd de silo van Wijers gebouwd, die 

tot 1987 in bedrijf bleef. Begin twintigste eeuw werd de 

graansilo uitgebreid met een magazijn en stoomgrutterij. 

Er werden gruttenmeel, maismeel, lijnmeel, gerstemeel, 

roggemeel, gemengd graan en diverse gemengde voeder-

soorten geproduceerd. 

Afb. 42 a & b. Verzegellood van de Stoomgrutterij en 

Lijnmeelfabriek van de firma Wijers te Deventer. 
(Vinder: Johan Koolwaaij)
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Door het verdwijnen van alle bedrijvigheid aan het eind van 

de twintigste eeuw in deze buurt, raakten de bouwwerken 

in verval. Doch in 2005 kreeg de silo een nieuwe functie 

als gemeentelijk en provinciaal depot voor archeologische 

bouwvondsten. 

De Stoommeelfabriek de Weichsel te Amsterdam
In een oud fabrieksgebouw, de stadsgieterij, waar vroeger 

klokken en kanonnen werden gegoten, gelegen op de hoek 

van de Gietersstraat en de Lijnbaansgracht in de Jordaan, 

werd in 1857 door de gebroeders Van Rossum de stoommeel-

fabriek De Weichsel gevestigd. De aanvoer van grondstoffen 

verliep per schuit via de Lijnbaansgracht. In 1872 brandde de 

fabriek af, doch de opslagplaatsen bleven gespaard. 

In 1886 werd de fabriek vergroot met een silo en machinege-

bouw. In 1902 is de fabriek verbouwd en werd er niet langer 

meel, maar stroom geleverd.

Een niet geïdentificeerd meelloodje
Niet alle vondsten komen ongeschonden uit de grond en 

van vele is de tekst of afbeelding niet of nauwelijks nog te 

ontcijferen of te herkennen. Daarnaast zijn de betreffende 

bedrijven veelal opgeheven en verdwenen. Daardoor blijven 

er vraagtekens over en daarvan toon ik het volgende, ogen-

schijnlijk duidelijk, loodje.

Alhoewel dit loodje een duidelijke vermelding draagt van 

de firma: Simon (....) Mij, de plaats waar het is gevestigd: 

Koog aan de Zaan en van het soort meel: Zuiver pelmeel van 

gerst, is het niet gelukt dit loodje thuis te brengen. Ook de 

aangeschreven kenners van Zaanse zijde konden helaas geen 

oplossing aandragen. Mocht iemand van de lezers wel duide-

lijkheid over dit loodje kunnen verschaffen, dan verneemt de 

auteur dit uiteraard graag (bob@bdpoppen.nl).

Afb. 43 a & b. Het loodje van de stoommeelfabriek De 

Weichsel. (Gevonden en gefotografeerd door Fabiënne 

Landa-Gillesen)

De Alkmaarsche Stoommeelfabriek
In 1878 werd de Alkmaarsche Stoommeelfabriek onder-

gebracht in een ruime behuizing aan de Noorderkade. In 

1898 brandde het bedrijf tot de grond toe af en werd niet 

herbouwd. Het was voor Alkmaarse begrippen een flink 
bedrijf, waar kort voor de ondergang ongeveer vijftig 

mensen in dienst waren.

Afb. 44 a & b. Loodje van de Alkmaarsche Meelfabriek.

Afb. 45 a & b. Verzegellood van een firma te Koog aan 
de Zaan, die zuiver pelmeel van gerst maakt.

Enige Duitse loodjes

Danzig 

Van de Grosse Mühle in Danzig (Gdansk) zijn meerdere 

loodjes gevonden. Deze ooit grootste watermolen van Eu-

ropa met achttien raderen met een diameter van vijf meter 

hoorde bij een klooster en dateert uit 1350. De molen was 

tot 1944 in bedrijf en maalde 200 ton graan per dag. In 1945 

werd de molen door een bom getroffen en brandde geheel 

uit. Het gebouw werd herbouwd, doch zonder molenfunctie.

Afb. 46 a & b. Grosse Mühle in Danzig, van de firma H. 
Bartels & Co. De letter W staat voor Weizen (tarwe) en 

de beide cijfers 00 geven de kwaliteit van het meel aan.
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Stettin
Van de voormalige Duitse stad Stettin zijn meerdere 

loodjes bekend, zowel van de Dampfmühle als van de 

Walzmühle. De Walzmühle werd opgericht in 1838, 

direct gelegen aan de Oder, waarover het graan met aken 

werd aangevoerd. 

Korenaccijns en graanloodjes voortkomend rond de 

zestiende eeuw

In het vorenstaande zijn steeds de meelloodjes be-

schreven, die in de afgelopen drie eeuwen als merk- en 

eigenaar-loodjes zijn gebruikt. Bij geen van alle is 

sprake van accijns- of belastingloodjes.

Koren- of graanloodjes, die wel voor dat doel werden 

gebruikt, hebben een veel vroegere datum en wel vanaf 

het eind van de vijftiende tot het begin van de zeven-

tiende eeuw. Het initiatief daartoe ging uit van de over-

heid en kan beschouwd worden als de voorloper van het 

biljet. De vorm van die loodjes is ook geheel anders als 

de hiervoor beschreven meelloodjes (afb.65 en 66). 

Opmerkelijk is dat deze korenloodjes (tot nu toe) alleen 

in West-Friesland zijn gevonden en in het bijzonder in 

Hoorn en omgeving.

De vermelding van een korenloodje is te lezen in het 

Keurboek der Stad Hoorn, 1528 tot 1551. Een klein 

hoofdstukje in dit boek heeft als titel Titulus’ van tkoorn, 

waarvan het eerste tekstgedeelte in afbeelding 49 is 

weergegeven. In deze tekst wordt vermeld dat degene 

die koren naar de molen wil brengen, eerst een loodje bij 

de accijnsmeester moet halen. Naast het betalen van de 

accijns moet men ook meteen het maalloon betalen.

De letterlijke tekst is als volgt:

Titulus’ van tkoorn.

Item niemant vanden binnen poorters oft poorterssen deser 

stede zal enich koorn moeten ter moelen brengen hij oft zij 

zal eerst ende al voeren dat loot vanden excijsm(eeste)rs 

dair van zijnde gehaelt ende den excijs betailt hebben, mits 

oock ter selver tijt betalende dat maeloon van tkoorn dair 

hij ofte zij dat loot van gehailt hebben.

Het gebruik van het accijnsloodje heeft ongeveer an-

Afb. 47. Grosse Mühle in Danzig.

Afb. 48 a & b. Stettiner Walzmühle. 

Afb. 49. Titulus’ van tkoorn. Tekst uit het Keurboek der 

Stad Hoorn, 1528 tot 1551. (Westfries Archief)
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derhalve eeuw geduurd. In 1605 werd voor de gehele 

Republiek het gebruik van papieren biljetten verplicht 

gesteld en verdween het gebruik van de korenloodjes. 

De hierover door de Staten Generaal van de Verenigde 

Nederlanden opgestelde uitgebreide ordonnantie werd 

vervolgens in diverse gewestelijke plakkaatboeken 

overgenomen.

Afb. 50. Een graanloodje, 

het bewijs van betaling 

van accijns en maalloon 

aan de accijnsmeester, dat 

bij de molenaar ingele-

verd moest worden. Op 

de loden werd het soort 

graan (rogge of tarwe) 

en de hoeveelheid graan 

aangegeven. Afmetingen: 

28 x 26 mm. 

(Vinder: J.A. den Das)

Afb. 51. Een graanloodje 

(accijns- en maalloodje). 

Afmetingen: 23 x 27 mm. 

(Vinder: J.A. den Das. 
http://wf4.nl/homeneder-

land.htm)

Dankwoord 

Alhoewel mijn collectie ruim duizend loodjes omvat, 

heb ik voor dit artikel toch veelvuldig gebruik gemaakt 

van afbeeldingen die op het internet te vinden zijn. De 

reden daarvoor was veelal dat het duidelijke opnamen 

zijn. Daarvoor dank ik Johan Koolwaaij, Allex Kussen-

drager en Jan van Oostveen. Ook de door hen beant-

woorde vragen hebben mij geholpen dit artikel tot een 

goed einde te brengen.

Samenvatting 

Het gebruik van loodjes samen met producten is al 

eeuwen oud. Het lakenlood neemt hier de belangrijkste 

plaats in. In dit artikel wordt het accent gelegd op meel-

loodjes, oftewel de loodjes die bij het afsluiten van een 

zak meel eraan werden vastgebonden.

Het gebruik begon geleidelijk te ontstaan na de invoe-

ring van het patentrecht en werd na de invoering van de 

merkenwet in 1880 veelvuldig gebruikt. In die periode 

vond bij de meeste meelbedrijven de overgang plaats 

van wind naar stoom. Daarnaast vonden veel bedrijven 

hun start vanaf het gemechaniseerde tijdperk en wijzi-

gingen in de belastingwetgeving. Niet alleen in Neder-

land en Vlaanderen, maar ook in andere westerse landen 

werd het gebruik van loodjes veelvuldig toegepast.

Summary

The use of bag seals along with products has been cen-

turies old. The cloth lead is the most important place 

here. In this article the accent is placed on flour leads, 
or the leads that were tied to them when a bag of flour 
was sealed.

Use began gradually after the introduction of patent 

law and was frequently used after the introduction of 

the trademark law in 1880. In that period, the tran-

sition from wind to steam took place at most flour 
companies. In addition, many companies found their 

start from the mechanized era and changes in tax 

legislation. Not only in the Netherlands and Flanders, 

but also in other western countries, the use of lead was 

frequently used.
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Digitale bronnen

Op het internet zijn meerdere sites te vinden waarop 

vondstenzoekers hun vondsten etaleren. Ook zijn er 

sites waarop de vondsten kunnen worden gedetermi-

neerd. De volgende sites zijn de moeite waard: 

- http://www.koolwaaij.nl/loodjes

- http://www.loodjes.nl

- http://www.muntenbodemvondsten.nl

- http://kleipijp.home.xs4all.nl/kleipijp/index.htm

- http://www.aspsneek.nl/ - website van het Archeolo-

gisch steunpunt Sneek

- http://wf4.nl/ - De West-frisiae 4, metaaldetector club 

uit Westfriesland


