,,DIE VAN DE HEECKELNERINGE"

Hekelen is altijd een, bij uitstek vrouwelijke, bezi.gheid geweest.
En dat is geen wonder, want er zijn maar heel weinig instrumenten
voor noodig. Men heeft genoeg aan eenige hekelblokken of kammen,
grove, middel en fijne, waarover men het vlas of de hennep haalt
om de vezels van elkaar te scheiden. Bovendien meende men
vroeger, dat het in iedere ruimte kon geschieden. Wie het voor~
recht heeft gehad een moderne fabriek te zien, waar het hekelen
machinaal geschiedt, en waar groote aandacht wordt besteed aan
het wegzuigen van het, daarbij vrijkomende, stof, denkt met deernis
aan de v;ouwen van vroeger, die onder zeer slechte omstandigheden haar, karig beloond werk verrichtten. Herhaaldelijk treffen
we huizen aan waarbij het verboden wordt met open vensters of .
deuren te werken, daar de nering van de buren door het stof bedorven wordt.
Zoo besluit de vroedschap der stad Gouda 16 Mei 1603 ( Keurboek K F 112 Vo.) ,.Item dat nyemandt en sa] moghen sitten heekeneffens de voordeur, maer daer de duer int midden staet
len aen
salmen sitten aen w~derzijden metten rugge tegen den muyr aen
ende daer de duer aen deen syde staet, salmen sitten sitten aen
dander sijde daer de duer niet en is meede tegen de muyr aen ende
soo de plaetse groot genouch is soe salmen oick sitten moghen
daer tegensover metten rugge nae de duer toe opte verbuerte wyt
anders doet van dryè gulden."
Door request van "verscheyden burgers ende ingesetenen deser
Stede hen mit heeckelen generende" om de keur te altereeren, accordeerrt de vroedschap dat de kelders een "opslach van een voet"
mogen hebben.
.
Maar in de volgende straten moet men met "besloten veynsters
ende glasen/' werken.
,.De haven aen wederssijden mitte tillebmgge, De peperstraat,
de cuperstraat, de keijserstraat, die vismarckt, nieuwe straet ende
gouwe aen wedersijden, corte ende langen groenendael Turffmarckt
int geheel aen wedersijêlen, tseuchstràet, rontomme de marct, twijtstraet aen wedersijden, Thoochstraet aen wedersij,d en, de nayerstraet, de corten ende lange tiendewech, de molenwerff, Beyde de
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noodgotsteechen ende tveerstal" (9 Aug. 1603, Keurboek K F 124).
Veel frissche lucht werd de hekelaarsters dus niet gegund, want
onder deze "alteratie" valt vrijwel de heele binnenstad.
Bovendien mocht niemand "van boven uyte veynsteren op te
straet eenich vlasch of werck werpen dan in sacken wel toege~
bonden" of "op straet of tusschen de stoupen syn vuylichheydt ofte
stoff van tlijff vegen noch schudden" ( Keurboek K F 65 Vo 1
November 1597).
Hoewel hekelen -dus blijkbaar zeer stoffig en ongezond werk
was, was het een zeer gang,bare bezigheid zoowel voor getrouwde
vrouwen als "jonge dochters".
Soms is ,e r .sprake van "heeckelbaesen", met een "heeckelhuys"
of 'heeckelwinckel". We vonden daarbij een molenaar en een. bier~
drager. Vermoedelijk 'hadden bovendien de meeste, om niet te
zeggen, alle lijndraaiers een hekelbedrijf, waar het toezicht meest
door ·hun huisvrouw werd uitgeoefend.
Zoo lezen we meermalen van de verkoop van "baenen met een
heeckeJhuys" en nu nog vond ik de;:e combinatie bij den heer Tom
in Gouwerak.
Maar daar vele hekelvrouwen gehuwd · waren, werd er ook veel .
thuis gewerkt, b.v. door .de echtgenoote van een wagenmaker, de
weduwe van een mastenmaker en de vrouw van een soldaat.
Deze thuiswerksters kregen van hun opdrachtgevers "heeckel~
gereetschap" en haalden dan iedere week "steenen" (2.7 kg)
vlas of hennep.
De bazen en vrouwen probeerden vaak de meisjes een te groot
gewkht mee te -geven, maar niet ieder wist ,daar zoo'n vernuftige
oplossing voor als "Peetgen Claes", di.e 11 Sept. 1651 aan de
Politiemeesters vertelt: ,.voor deselffde oock gh~heeckelt te hebben,
ende bevonden somwijls, dat de steenen, :d ie haer te heeckelen ge~
geven waren, meer als ses pont gewogen hebben, doch dat sij het
overschot bij makander versamelt heeft tot een steen toe de welcke
sij geheeckelt ende thuys gebracht heeft ende haer salaris daer
van ontfangen."
Het was gewoonte om een meisje, dat hekelen wilde leeren, twee
jaar bij een vrouw te besteden. In één jaar was ze meestal de kunst
machtig, maar "volgende custume" bleef ze dan nog een jaar bij
de vrouw, die haar 'het ambacht geleerd had.
Natuurlijk gaf zoo'n tweejarig contract moeilijkheden. Herhaal~
delijk treffen we bij de Politiemeesters klachten aan. Nu eens
bedingt een moeder dat haar dochter één dag in de week thuis

132

moet komen om met melk te loopen of met bier te varen, dan weer
klaagt een andere dat "het meysgen tegens het stoff niet en mocht"
of dat het hennep hekelen haar te zwaar valt, zoodat ze liever
vlas wil be'handelen. Om te zwijgen van de tallooze malen dat de
meisjes van vrouw verwisselden zonder dat ze haar tijd hadden
uitgediend, waarop z·e steeds veroordeeld werden haar oorspronkelijk contract na te komen.
Allerlei feiten wijzen er op, dat we met een zeer arme groep
van de bevolking te doen hebben.
Zoo lezen we bij de Politiemeesteren III op XVIII Meye:
"Gehoort etc. Lysbet Jans huysvrouwe van Jan Gerritssen ter
eenre mitsgaders Pyetertgen Jans, Jannichjen Jans, Mai:richgen
Cornelissn, ende Sannichgen franssn heeckelmeyssens ter andere
zijde. Eysschende ·de voorn. Lysbeth Jans van de voors. Pietertgen
Jans de somme van XIII gulden van geleent gelt ende XVI stuyvers
van een doot kisgen voor haer verschoten, van Jannichgen Jans
XXI gulden XI pienn. van geleent gelt, van Marrichgen Cornelissn
III gulden ende van Sannichgen zeven gulden ende X stuyvers
mede van geleent gelt ... "
23 Aug. 1635 antwoordt een gedaagde dat de meid "tot syne
huysvrou gecomen is door noot, dat sy niet en hadde om aff te
leven."
6 Aug. 1642 vertelt een ander "dat sy de meyt ut compassie
aangenomen ende gezet heeft, also sij seide geen gebroot en hadde ·
om te eten."
Bij kinderen vinden we vaak vermeld "geit a-en de moeder geleent". Dat dit nie't altijd zonder protest geschiedde, blijkt 4 Sept.
1649. Dan verschijnt Catalyntje Abrahams voor de Politiemeesters
"seggende sij eysersche, vermits haer ouders haar besteet hebben
in haer onmondige jaren ende haer ouders tgelt selver hebben genoten ende verteert, versoeckt derhalven, dat .sij van haer huer
machte ontslagen ende op haer vrije voeten moC'hte gestelt worden ."
Herhaaldelijk vinden we voorschriften hoe lang men hekelen mag
n.l. .,des wintertijds slechts van 's morgens ses uyren tot tsavonts
ten seven uyren. ende des somertijds van opganck totten onderganck vande sonne" ( 16 Febr. 1596. Keurboek K F 33). Naar
onze begrippen is dit al een overmatig lange werktijd, maar, door
armoe gedreven, werd toch vaak nog veel langer gewerkt. We
vinden tenminste voortdurend bepalingen dat wegens "pericule van
brande" niet bij kaarsen gehekeld mag worden, en dat men slechts
licht in gesloten lantaarns mag hebben. Uit de overtreding van
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dit gebod kwamen verschillende stadsbranden voort, zooals blijkt
uit ordonnantieboek F (F 31 Vo 19 Jan. 1585).
Men kon het heele jaar hekelen. Er bestond dan ook geen vaste
datum waarop ·de huur inging. We vonden b.v. meisjes aangenomen
op Vastemnarct, Vastelavond, Maartsche Kermisse, Hemelvaarts,
St. Jacob en Kersmis. Wilde men weggaan, dan moest men zes
weken te voren waarschuwen. Toch kende het bedrijf ook slappe
periodes.
11 Maart 1642 klaagt een meid althans haar vrouw aan: ,,ter
saecke zy in het slapste vande tyt uit 't heeckden is gescheyden."
. 18 Juni 1635 verklaart een ander dat de vrouw beloofde haar
,.winter ende somer werck te geven", terwijl ze nu toch zonder zat.
Na deze enkele voorbeelden van de moeilijkheden van het bedrijf,
die nog met vele te vermeerderen zouden zijn, hoeft het ons niet
te verwonderen dat er 22 December 1655 een gilde werd opgericht
"om goede ordre ende betier geregeltheyt te houden als ,er voor dezen
is geweest, onder de gemeene Baesen ende Vrouwen van de Vlas
·e n Heeckelneringe".
Tot dit gilde hoorden allen "die jeg·enwoordig binnen dezer stede
van der Goude ·de voorsz. neeringe ofte ambagte als Baesen ende
Vrouwen opgestelt hebben ende doe~."
"Voor yder Meyt, soo kleyn als groot, soo veel als een yder in
syn werck heeft, soo binnen syn huys als daer buyten" is jaarlijks
een stuiver verschuldigd. ,,tot onderhout van de keurmeesters" twee
in getal.
Helaas zijn er in het Goudsche arC'hief van dit gilde geen stukken
meer aanwezig. Dat het blijkbaar niet aan zijn doel beantwoordde,
kunnen we dan ook slechts afleiden uit het feit, dat 13 September
1664 de Gildebrief al weer werd "inne getrokken ende te niete
gedaan". Waarom? We weten het niet, want nog veertig jaar geleden kon men in Gouda hekelaarsters haar zielig bedrijf zien uitoefenen. Mijn vriend Van der Kraats vertelrde me dat en ook herinnerde hij zich nog hoe de vrouwen om haar stoffige keel wat
te verkwikken zich vaak aan sterke drank te buiten gingen.
Nu hoeren deze sociale wantoestanden gelukkig tot het verleden, maar "met compassie" denken we terug aan de vele vrouwen
die ,uit nood" dit vermoeiende en slecht betaalde werk gedaan
hebben.
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