
Uit de geschiedenis van de lijndraaierij te Gouda 

Alvorens iets te gaan schrijven over de lijndraaierij in en om Ter G-ouw, 
willen we eerst wat vertellen over de hennepplant en het vlas. 

Vlas 
In een boekje dat deze vezelstof zeer uitvoerig behandelt•, lezen wij verkort 

we~rgegeven: Vlas is een oud indo-germaans cultuurgoed, hetgeen blijkt uit 
opgravingen en uit de vergelijkende taalstudie. De benumingen Lein, .Linum, 
Linon,.Lin, Lhin, Linas e.a. geven duidelijk de onderlinge verwantschap weer. 
Ongetwijfeld is de waarde van de vlasplant als producent van vezels en van 
oliehoudend zaad van oudsher aan de boerenbevolking bekend geweest. Het is 
zeker,· dat de Germanen uit vlas hun linnen kleding vervaardigden en dat het 
spinnen en weven van vlas een algemeen verbreide nijverheid was op de hoeven. 
Waarschijnlijk zijn het de Saksische stammen geweest, die deze nijverheid 
in ons land hebben gebracht. 

Van 1500 tot 1650 bloeide de vlasteelt in Overijssel en Gelderland en waren 
er markten te Peize, Roden, Dwingeloo, Ruinen en Ruinerwolde. Van 1650-
l 720 werden in de omgeving van Almelo, Enschede en Winterswijk duizenden 
stukken linnen vervaardigd. Winterswijk had eveneens een belangrijke vlas
markt. Ook in Noord- en Zuid-Holland, westelijk Brabant en Zeeland teelde 
men vlas. ln het begin der I 8de eeuw werd er vlas geteeld in Noordwijkerhout, 
Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Warmond, alsmede bij Alkmaar, Vianen, 
Leerdam, R idderkerk en Zwijndrecht. Na 1720 ging de teelt overal achteruit. 
In Zeeland echter blijft de teelt tot het einde van de 18de eeuw nog belangrijk. 
De vlasteelt bleef bestaan op Voorne-Putten, in het land van Strijen en IJssel
monde, bij Dordrecht en op Overflakkee en in Zeeuwsch-Ylaanderen, als
mede in de noordwesthoek van Friesland, de noorcloosthoek van Groningen; 
tegenwoordig teelt men het gewas ook in de Wieringermeer. 

De tweede helft van de l9de eeuw was zelfs een bloeitijd voor de vlas
cultuur, maar van toen af uitsluitend op de vruchtbare kleigronden. Hier bleef 
de teelt lonend wegens de grote oogsten en de uitnemende kwaliteit. Het 
Nederlandse vlas, het Noordfranse, alsmede J1et Belgische vlas behoren tot 
een kwaliteitsklasse, die wellicht nergens ter wereld wordt geëvenaard. 

Vlas is de naam van een plant, die 60-90 cm hoog wordt. Het gewas gedijt 
het best in een vochtig en koel klimaat; dorheid en droogte belemmeren de 
ontwikkeling van de stengel. Vooral het zeeklimaat is gunstig voor vlasbouw. 
Het vlas 11eeft een lange hoofdwortel en betrekkelijk weinig zijwortels. Het 
behoeft voor zijn ontwikkeling 80-105 dagen. Zodra het onderste gedeelte 
van het vlas een gele kleur heeft gekregen, wordt het uitgetrokken, doch als het 
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om het zaad is te doen, wacht men langer. Daarna wordt het gerepeld, d.w.z. 
ontdaan van de zaaddoosjes, hetgeen vroeger met de hand geschiedde, maar 
tegenwoordig machinaal gebeurt. De vlasstengel bestaat uit een harde, hout
achtige kern en de met een ()pperhuid beklede bast, welke laatste gemiddeld 
is samengesteld uit 5 8 % zuivere plantevezels, 25 % in water en 17% in kaliloog 
oplosbare stoffen. Om de scheiding der vezels van de andere delen te bevorde
ren, stelt men de stengels enige tijd bloot aan de werking van de lucht, dauw, 
stilstaand ·of stromend water, het zogenaamde rotten of roten, doch tegen
woordig legt men zich erop toe, dit roten te doen geschieden in fabrieken, in 
betonnen kuipen zo groot als flinke kamers, die 4-5000 kg vhis kunnen be
vatten. Deze kuipen worden gevuld met warm water, dat wordt verhit in ketels, 
die worden gestookt met de houtscheven, die bij de verdere bewerking, nl. het 
braken, van het vlas afvallen. Het warm-waterroten in deze bakken duurt 3-4 
<lagen, terwijl het dauwroten weken duurt en de koud-waterroot in grachten 
en sloten soms langer dan 6-14 dagen nodig heeft, afhangend van de tempe
ratuur en de weersgesteldheid. Ofschoon men bij de warm-waterroot het roten 
van het vlas meer in de hand heeft, blijft het toch een moeilijk vak, waarvoor 
veel ondervinding en vakkennis nodig is. 

Zijn de stengels gedroogd, ·hetgeen op het veld plnats vindt - althans voor de 
beste kwaliteiten, terwijl mindere -soorten droogmachines passeren - dnn gaat 
men over tot het braken. Dit is het breken van de houtstengels, dat vroeger 
met de hand gebeurde en thans nrnchinaal geschiedt. Het gebroken of gebraakte 
vlas heeft dan reeds zeer veel hout verloren, maar om het schoner te krijgen, 
moet het nog worden gezwingeld. Oorspronkelijk geschiedde dit door met een 
houten mes Jangs het vhis te slaan, later door een rad, waaraan vele houten 
messen waren bevestigd, de zogenaamde zwingelmolen. 'Fhans gebruikt men 
daarvoor een modernere nrnchine, namelijk de zwingelturbine. Bij dit proces 
gaat het erom de laatste aanklevende houtdelen te verwijderen zonder de 
vezel stuk te slaan, omdat dit stukslaan korte vezels oplevert, die later bij het 
hekelen in de spinnerijen grote verliezen geven. De kortere vezels komen nog 
wel te pas en worden eveneens versponnen, maar de waarde van het vlas is 
dan reeds sterk verminderd. 

J·lennep 
Hennep is een éénjarigc plant, ter lengte van 1,5-2 meter, vroeger in de 

volksmond ook wel kennep of kcnnip geheten. In zuidelijke landen, bijv. in 
Italië, wordt de hennep langer, soms zelfs dubbel zo lang. De lengte is dus één 
der kenmerkende verschillen met het vlas. 

Bij hennep onderscheidt men een manlijke plant, "de gelling" (van "geling") 
en een vrouwelijke plant "de zelling" (van het woord "zaailing"). De taak van 
de gelling, het voortbrengen van stuifmeel, is eerder volbracht dnn die van 
de ze lling, welke na de bestuiving het zaad nog tot rijpheid moet brengen. In 
de nazomer begint de gelling al te vergelen, als de zelling nog fris groen op 
het veld staat. 

De pluk van de gelling begint dan ook eerder. De stengels worden één voor 
één met de hand met wortel en al uit de grond getrokken. De gelling wordt, 

150 



( \,~ 
:;f . 
~. 1, 

~-, 
. .., , 

·'. · flersl, "Lij11baa11 i11 Gouda" 1795 
Gouda, S1edeliJ.k M, . • " H ' · • · t JWIII et Ct11hari1111-G ast /ruis''. 



• evenals het vlas, in de sloot geroot 'Men maakt grote vlotten -van de bossen 
· hennepstengels, legt deze dwars ·over elkander en bezwaart de vlotten met 

stenen, zodat deze geheel onder water verdwijnen. Na het roten worden de 
bossen staande op het veld gedroogd en 's winters bij droog weer gebraakt. 

De zelling blijft nog enkele weken langer doorgroeien, totdat het zaad goed 
rijp is geworden; daarom is de stengel ook altijd iets dikker en langer. Na het 
plukken van de zelling worden de bossen aan schoven gezet tegen de knot
wilgen, welke rondom elke hennepakker zijn gepoot. Na te zijn gedorst, waarbij 
het hennepzaad vrij kon'lt, worden de bossen opgeborgen op een droge zolder 
ol' in een grote schuur. De zelling wordt dan bij decht weer, als er geen land
arbeid kan worden verricht, met de hand geschild. Het onderste eind der afge
schilde stokken werd gebruikt voor het aanmaken van het vuur, terwijl van 
de dunnere boveneinden zwavelstokken werden gemaakt. 

De hennepteelt verlangt een vochtige bodem en het is begrijpelijk dat rond
om Gouda veel hennep verbouwd werd o.m. in Bloemendaal, in de Voor- en 
Achter-Willens, in het Land van Steyn, oostwaarts tot ongeveer de grens met 
de provincie Utrecht en zuidwaarts in de gehele Krimpenerwaard. De hennep
teelt in de Krimpenerwaard had haar grootste bloeitijd in de l 7de eeuw en 
het eerste kwartaal der l 8de eeuw. Het gewicht der geteelde hennep bedroeg 
toen ongeveer l ,25 miljoen kg per jaar. 

Thans wordt hennep in ons land niet meer geteeld. De teelt was niet lonend 
tegenover de voordeliger aanbiedingen van Rusland, Hongarije en Italië. Na 
de oorlog van 1918 waren wij aangewezen op aanvoer uit de laatste twee 
landen. 

Behalve het reeds genoemde verschil in lengte bestaat er nog een ander 
verschil, namelijk dat in fijnheid van de vezel. Vlas heeft een heel fijne vezel, 
hennep is grover. Van vlas worden de fijnere en de fijnste garens gesponnen, 
vroeger verweven tot boerenkielen, korenzakken, hemden, lakens en zeilen, 
tegenwoordig tot fijn tafelgoed, het zogenaamde damast (lakens, slopen), tot 
fijne, sterke garens voor de schoenenindustrie, voor visnetten en verder tot 
fijne sterke naaigarens. Linnen vezels munten uit door goede warmtegeleiding 
en grote duurzaamheid, door sterkte en door het niet pluizen. 

Hennepgaren is grover; het wordt behalve voor het maken van touw en 
bindgarens gebruikt voor het weven van dekkleden, zeildoek, brandslangen enz. 

Om een indruk te geven van het verschil in fijnheid merken wij op, -dat 
hennepgaren zelden fijner wordt gesponnen dan 10.000 meter per kilo, terwijl 
vlasgarens wel tot 72.000 nieter per kilo·versponnen kunnen worden. 

De hennep1narkt 
In het keurboek dat loopt van 1488-1495, lezen wij bij de keuren uit het 

jaar 1488, dat de Schout en het Gerecht zijn overeengekomen, dat niemand 
hennep "binnen de vrijheid van Gouda mag koopen, noch aanvaarden, noch 
betasten, t'zij te Cort Haarlem t'zij over de IJssel, t'zij binne.n een halve mijl 
in den omtrek van der Goude, tenzij op de markt tusschen de woonplaats van 
Dii:ck Heijmanszn en de Regenboog (d.i. de Waagzijde)". Een ieder mocht 
bekeuren en degene, die de overtreding aanbracht, kreeg een derde van de 
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boete, welke van IV scelling groot tot drie pond bedroeg. (In deze tijd werd 
gerekend met ponden van 30 groten of f 0,75). De markt begon van half 
maart tot Bamisse (1 oktober) elke dag om acht uur en van I oktober tot 
half maart om negen uur des morgens. 

Kochten poorters van der Goude hennep buiten de vrijheid van der Goude 
en werd dit in Gouda gebracht, dan moesten zij de "exsijsenair" daarvan in 
kennis stellen en accijns betalen op straffe van boete. 

In 1507 brachten de Schout en de Heren van het Gerecht hierin verandering. 
Van toen af konden alle poorters en inwoners hennep verhandelen op alle 
uren dat het hun beliefde, maar men mocht de hennep op geen andere plaats 
verkopen dan binnen het vierkant van het marktveld. 

In 1560 komen nieuwe keuren. De plaats waar men staan zal met de 
hennep, is op de markt "over de goot van de straat vóór den Waag, strekkende 
vao de Stoofstceg tot de H·oogstraat en op geen andere plaats", op boete van 
12 stuivers. 

Uit de grootte van het deel van de markt, dat door hennep in beslag werd 
genomen, blijkt wel dat de hennep hier een belangrijk artikel was. Het is 
immers het deel van de markt, dat wij in onze dagen als de kaasmarkt be
stempelen, maar zó groot in oppervlakte hebben wij de kaasmarkt nooit 
gekend. 

Terzelfder tijd maakte de overheid er de bepaling bij, dat het geoorloofd 
was hennep op monster te veilen in een "inwoonders huis''. Een ieder zal daar 
mogen kopen tot 25 pond toe. Met een "inwoonders huis" zal o.i. wel bedoeld 
zijn, een herberg ·of een ander openbaar lokaal ter plaatse. Uit de restrictie 
" tot 25 pond toe" blijkt, dat het verboden was, de partij in zijn geheel aan de 
meest biedende te verkopen. Een ieder moest de gelegenheid hebben de hand 
te leggen op een partijtje van de grondstof. 

Vervolgens "Item, wanneer ijemand claerbij staet, daer kennip bedongen 
wordt off dacr ijemant achtergetrocken wordt om te luijsteren om kcnnip te 
coopen ofte vercoopen, t'zij bij de gewichte of bij den hoop, dat alle die 
geene, die daerbij staan eer daer finale ende absolute coop geschiet es ende 
begeert mccledeelinge te hebben, dat die cooper gehouden zal wesen hem
luijden daeroff declingen te doen, upte boete van twaelff stuvers". 

Ook uit deze bepaling kunnen wij niet anders opmaken, dan dat de over
heid ervoor wilde waken, dat de partijen slechts in enkele handen terecht 
zouden komen. Er waren makelaars, die voor Engelse rekening kochten en 
als deze eventueel in het groot kochten, kwamen de belangen der kleinere 
gildebroeders in het gedrang. 

Uit de gildebrief van 6 januari 1612 blijkt, dat de hennepkopers zijn op
genomen in ,!)et lijndraaiersgilde. In deze gildebrief zijn voor de hennep
kopers de artikelen 10, l l, 12 en 13 van belang. Zij luiden als volgt: 

"Art. 10. Nijemandt en zal! vermogen binnen descr Slede orf dacr buijtcn i11 een 
quartijer mijls inl ronde ccnige hennep met de wagen ofte schuijt nae de Stadt toc
comcnde te coopen off doen coopcn off d 'zclvc handelen off daer nae vragen in eenigcr 
manieren anders dan int vijercant van de marct optc boete van zes gulden. 

Art. J 1. De vreemde luijdcn in dorpen off ten platten lande wonende ende ccnige 
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hennip coopende zullen lotinge moeten doen, a lle gildcnbrocders ende zusters dijc van 
de coop weten 

Art.. 12. Maer de vreemde luijdcn in beslotene sieden wonende zullen hebben zulcke 
vrijheijch a!s de onze hebben in hcure steden. 

Art. 13. Soo dacr 't. ccnigcr tijde ccnigen hennip in de wagc off elders bleef: leggen, 
daer nijcmandt nae quam talen binnen drijc maanden, desclve zall m~n mogen vcror
boren d'helff tot profijt van 't g ilde ende d'hcHf za l comen ten profijte van de armen 
mits dat politie gehouden zal! worden, ommc dacr van gedaen ic worden restitutie in
dijen den cijgenaer te voorschijn zoude mogen kmncn·•. 

De bedoeling van art. 10 is vrij duidelijk. Het wil voorkomen, dat de hen
nep wordt verkocht vóór het produkt de markt heeft berei kt, doordat koop
lieden de boeren tot aan de poort of misschien zelfs daarbuiten tegemoet gaan. 
Daardoor zouden niet alle kooplieden gelijke kans hebben en zou de hennep, 
eenmaal binnen de stadspoort, direct aan de baan of een pakhuis kunnen 
worden at'geladen, zonder dat de accijns werd betaald. 

Art. 11 is minder duidelijk. Vermoedelijk is deze bepaling gemaakt. om de 
spinners ol' l'abrikanten van de omliggende dorpen, die eveneens een dergelijk 
bedrijf uitoefenden een geringere kans te geven om hennep te kopen en hen 
op deze wijze afbreuk te doen. Volgens deze bepaling moesten zij loten en 
was hun knns één tegen vele. 

Art. 12 bewijst, dat men deze bepaling niet durfde handhaven tegen inwo
ners vnn de stad, die in staat waren zeil' beperkende bepalingen tegen de 
Goudse industrie t.e mnken. Men duchtte waarschijnlijk ook geen concurrentie 
van die andere stedelingen, die eveneens onderworpen waren aan keuren en 
gildebepnlingen, terwijl de spinner1 van dorp en plnttelancl vrij waren in hun 
fabricatie-methode en dus steeds gevaarlijke mededingers waren. 

Art. 13. De inhoud van dit artikel doet komisch aan. Het lijkt geheel over
bodig. Wanneer zo'n hennepboer zijn hennep vergat, moet hij op zijn weke
lijkse uitgaansdag zeker te diep in het glaasje hebben gekeken. Het zal wel 
zelden zijn voorgekomen, maar toch is uit de kamerboeken een geval bekend 
geworden. 

In het kamerboek van 1658 lezen wi.i op 25 maart: "Frans Loreijn Arij 
Jacobszn Munnik ende de zoon van Prijem , als packkers van de Waege heb
ben aan Heeren Burgemeestercn geremon-streert, dat omtrent Kerstmis lest
leden drije bosse gennip voor de \Vaech sijn bevonden ende versoeokt dat de 
voorsz. kennip soude worden vercocht ende dat de penningen daer van prQce
deerende sullen werden gegeven bij provisie aen de regenten van het Aelmoe
seniershuijs, doch bij aldicn •de eijgenaar te voorschijn coml sullen deselve 
penningen aende eijgenaer werden gerestitueert". 

Met betrekking tot het bovenstaande vinden wij op 1 april 1658: "Js ge
resolveert ende verstaen dat de penningen van de vercochte kennip geproce
deert ende onder de regenten van 't Aelmoeseniers huijs geconsigneert, sullen 
werden gerestitueert aen den cooper van de kennip ende dat de kennip sa! 
werden versocht ende gelevert het gilde volgens de Gildebrief" . 

Art. 11 heeft op de duur niet goed gewerkt, want wij lezen in het kamer
boek op 21 juni 1681: "D'Heeren Burgemeesteren hebben voorgedragen hoe 
dat zij luiden waaren bericht, dat de respectieve M arctdagen seer werden 
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gedruckt, ja de huijsluijden na andere plaatsen gediverteerd, ten opsichte van 
de smackinge (met dobbelstenen werpen), die hier wert geleeden, nadat partije 
hennep ofte Caas bij ijmand wert gecocht, waarop gedelibereert sijnde, is 
goed gevonden te commiteeren d'hecren Joost Verschuur Burgemeester, \.Vil
lern de Veth ende Jan Jmmerzeel Schepenen, omme eenige voornaamste Caas 
en Hennepcoopers op te hooren, der selver sentimenten in te nemen ende daar 
van te doen rapport". 

Nadat het rapport was binnengekomen, werd besloten dit gebruik af te 
schaffen : "dienvolgende dat de respectieve coopers de vrijheijt sullen hebben 
omme de parthijen, die bij haar werden ingecocht gerustelijcken te mogen 
ontfongen". 

Bij bovenstaand besluit werd nu tevens bepaald, "dat de Waag des Woens
dach na de middach in de scs somermaanden tot des avonds ten 7 uijren sa! 
worden opengehouden ende in de ses wintermaanden tot den doncker, ten 
eijnde de caas en hennep, die mochte werden vercocht dien selven avond noch 
soude connen werden gelevert ende ontfangen. Ende sa\ in de voorsz. zomer
maanden de Wange des morgens geopent werden ten ses uijren ende in de 
wintermaanden ten half acht uijren ende sa! hier van copijc gesonden worden 
aen den waaghmeester om hen dacr naer te connen reguleren". 

Natuurlijk kwamen bij dergeli_jke grote partijen hennep wel eens parti_jen 
voor van mindere kwaliteit, welke, omdat zij voordeliger te bedingen waren, 
altijd wel aftrek vonden. De overheid waakte echter zorgvuldig over het· 
Goudse fabrikaat; zo lezen wij in de ordonnantie van 4 februari 15992: 

Art. 1 Kennip nat off mit fraude off bedrog gemenght. In den eersten dat 
nijemenl binnen dezer Stede hennip ter marckt sal moegen brengen die nat of 
andersints mit fraude oft bedroch gcmenght is op de verbeurte van de hennip 
om openbaer te werden verbrandt ende arbitrale correctie naer exigentic van 
de zaecke". 

De straf, die op de overtreding gesteld was, was dus niet mis. Toch pro
beerde men af en toe zo'n partijtje aan de man te brengen. In ·het crimineel 
vonnisboek'' lezen wij "Op huijden hebben de keurmeesters van de Lijn
draijerije mitten Officier mit hen gevoucht, te kennen gegeven, dat seeckere 
twee bossen ·kennip geheel duergaens nat bevonden sijndc, opt stadthuijs 
gebrocht sijn geweest, wner van den ·huijsman dijese ter marckt gebrocht hadde, 
duergegaen was, sonder weder duer nae te talen, versouckencle hijer op de 
resolutie van mijne Heeren, waer op vcrstaen ende geordonneert is, dat de 
natte kennip int openbacr verbrant sa! worden, ten exemple van andere, ver
claerende de reste verbuerdt ten behouve van den Officier, den huijsarmen 
ende de Keurmeesters elx een derdepaert. Gereserveert indijen den eijgenaer 
tot eeniger t i_jdt bekendt wordt, alsulcke correctie als mi.in Hceren alsdan naer 
gelegentheijdt sullen arbitreeren. Actum den XI den .Tanuarij anno 1600. 
Present 't volle Collegie." 

Maar slechte rakkers zijn moeilijk te verbeteren en de magistraat moest 
herhaaldelijk tegen dit euvel optreden. \Vij vinden een officiële waarschuwing 
van 17 l'ebruari :1723 en kort daarop nogmaals op 23 juli 1733, waarbij werd 
bepaald, dat aan de verkopers van die bedorven hennep geen betaling mag 
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plaats ·hebben en dat het garen hetwelk er eventueel van gemaakt zal zijn, in 
het openbaar zal worden verbrand, afgezien nog van de persoonlijke straffen, 
die de overtreders te wachten staan. 

Op I 9 februari 1752 zenden. overlieden en dekens van het grof- en cleijn
garenspindersgilde aan ·de magistraat een "Considertje tot Redres weegens 
verval van de publijke weekelijkse marctdag van de Kemp", dus een over
weging om te komen tot een herstel van de hennepmarkt, die in verval 
schijnt te geraken. Overlieden en dekens constateren, dat de vreemde koop
lieden geheel van de markt vervreemden en geven als oorzaak te kennen, dat 
men voor sleeploon 6 duijten per bos betalen moet, dit is een derde meer dan 
vroeger, en dat de vreemde -kooplieden daarom de hennep op het land gaan 
inkopen en aan de boeren verzoeken hun hennep in Oudewater of Schoon
hoven op de waag af te leveren. Als tweede oorzaak geven zij aan, dat de 
slepers over het algemeen zeer onwillig zijn om de hennepkooplieden te hel
pen en de kaas laten vóórgaan, omdat deze gemakkelijker te verwerken is en 
dat de ene sleper het karweitje op de ander schuift. Daar de schippers die 
de hennep weer moeten medenemen, op getij varen, blijft de hennep dikwijls 
op de markt overnachten tot nadeel van de koopman. 

Zij verzoeken daarom het ,sleeploon weer op 4 duijten te brengen, de slepers 
aan te zeggen, de hennepkopers meer ter wille te zijn, de hennep en de kaas 
zonder onderscheid te behandelen en de vreemde kooplieden vóór te laten 

· gaan op de inwoners der stad, daar deze laatsten de gehele dag de tijd hebben 
en de eersten hun hennep nog moeten verschepen. 

Wij hebben helaas niet kunnen vinden of de heren van de magistraat al 
of niet op het voorstel van de overlieden en dekens zijn ingegaan, maar ver
moeden wel, dat er maatregelen ter verbetering zijn genomen. 

Op 4 april 1785 volgt nog een ordonnantie voor het vlasverkopen. Deze 
houdt geen bijzonderheden in . Of er veel omging, is ons niet bekend. Eigen
aardig is dat hierin sprake is van een vlasmarkt en niet van hennep. Het is 
dus een vraag of er toen nog hennep op de Goudse markt werd verhandeld. 

Wij vinden dan verder over de hennep- of vlnsmnrkt niets meer vermeld 
en veronderstellen, dat deze geheel is verlopen, want op 5 juni 1795, toen 
de regering inmiddels in handen van het Comité Civile was overgegaan, 
geeft de burger Pieter Hofman te kennen, dat met zeer veel succes een vlas
markt binnen deze stad zou kunnen worden opgericht. Het is er echter iliet 
meer van gekomen. De zaken in de touw- en garenhnndel gingen zeer slecht. 
Door de oorlogen van Napoleon was de buitenlandse handel geheel verlamd 
en Engeland belette onze scheepvaart. Onze in- en uitvoer met Rusland kwam 
geheel stil te liggen. 

In de I 9de eeuw is hier ter stede nog wel Hollandse hennep gekocht en 
verwerkt door de Goudse fabrikanten. Er is hier echter geen hennepmarkt meer 
geweest en men heeft vermoedelijk gebruik gemaakt van de dienst van commis
sionairs en hennephandelaars, want het is niet aan te nemen, dat de Goudse 
fabrikanten zelf de hennep bij de boer gingen kopen. Wel is het mogelijk, dat 
zij naar Schoonhoven of Nieuwpoort ter markt gingen en aldaar hun inkopen 
hetzij direct of door bemiddeling van makelaars tot stand brachten. 
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Hekelen 
Voor hen die wel eens over hekelen hebben gehoord, maar het nooit heb

ben gezien, willen wij hierop de volgende toelichting geven. Nadat de hennep 
is geroot, volgt het schillen van de zelling en het braken van de gelling. Hierna 
volgt het beuken, nodig voor het geval dat de grondstof later tot fijne garens 
moet worden versponnen. Na het beuken liggen de vezels nog altijd onregel
matig door elkander en zijn nog niet in een staat om versponnen te worden. 
Om die te bereiken moet de ·hennep en ook het vla,s nog worden gehekeld. 
Hekelen is feitelijk niets anders dan kammen, waarbij de grondstof niet alleen 
regelmatig komt te liggen, maar ook de vezel op de fijne punten der kammen 
tot nog fijnere vezels wordt gespleten. Naarmate men fijner wil spinnen, moet 
de grondstof meer en fijnere hekels passeren. 

In de grofbanen waren de hekels, die bestaan uit een ·houten blok met 
fijne stalen pennen of tanden, grover ,dan die, welke voor de kleingaren
spinnerij werden gebruikt. Elke hekelaar of hekelster had gewoonlijk drie of 
vier hekels voor .zich staan en begon op de grofste, om met de fijnste hekel 
te eindigen. 

Naast ,de grove hekel bevond zich een zwnre vierkante pen, spits toelopend, 
die werd gebruikt om de hennep te b reken, d.w.z. niet om het hout te bre
ken, zoals in het begin der bewerkingen, maar om de hennep in drie delen 
te scheuren, nl. de kop, het middenstuk en de voet. Deze laatste, het wortel
eind, is grof en blezerig. 

Als •dan de henn~p is gebroken, neemt de hekelaar een flinke handvol ervan, 
slaat hiermede een halve slag om zijn pols, opdat bij het knmproces, dat vooral 
in het begin veel kracht vereist, de vezels niet uit de handgreep worden los
gerukt en in de tanden van de hekel blijven zitten. Nu gaat het hekelen 
beginnen, manr eerst knijpt de hekelaar in een dot hennep, rijkelijk overgoten 
met raapolie, wel,ke dot naast de hekels op een bord ligt, Hij strijkt zijn olie
vette hand over de lee (bos) hennep, teneinde een beter doorglijden der vezels 
in de hekel te bevorderen. Dit maakt de vezels tevens soepeler en bevordert 
een beter splijten zonder dat er breuk ontstaat, waardoor anders veel meer 
korte vezels in de hekel zouden achterblijven. 

Het hekelen is een moeilijk werk, dat veel vaardigheid vereist; vooral in 
het begin komt men vaak in aanraking met de scherpe punten. Voor de grof
garenbaan was het spoedig aangeleerd, maar de hekelaars of hekelsters van 
de kleingarenbaan hadden een veel langere leerti.id nodig. Bij de fijnere soor
ten en speciaal bij het vlas was het zeer goed mogelijk, dat het hekelen door 
vrouwen werd verricht. In Gouda gebeurde dit inderdaacl·1• 

Bij het hekelen ontstaat veel stof en daarom worden de ramen of luiken 
wijd open gezet, opdat het stof kan wegwaaien en frisse lucht kan toetreden. 
Hierover zullen wij bij de keuren meer horen. Natuurlijk bestaat ook op de 
hekelplaats groot brandgevaar, daar vezels en stof licht ontvlambaar zijn en 
de vlammen zioh hier gemakkelijk kunnen verspreiden. 

In het tweede keurboek van 'J 507 vinden wij de eerste keur daarop: 
"Item, dat nijcmandt hem en vcrvordcre kcnnip noch vlas te hekelen bij de kacrs<' 

upte buele van XII stuijvcrs" . 

157 



en op 4 februari 1552 in het vroedschapsboek: 

"-Beroerende of men van nu voortaen binnen deze stede des avonds meer zal mogen 
hekelen bij de kaarsc dan niet. Is bij de meesten van de vroedschap geconcludeerd, 
dat niemand wie hij sij van nu voor!acn meer zal mogen hekelen bij de kaerse ter tijd 
en wijle toe, daarin anders geordonneerd zij". 

Het verbod bleef dus gehandhaafd, maar het blijkt, dat het dikwijls werd 
overtreden. In 1585 werden er geheel nieuwe keuren gemaakt betreffende 
het hekelen. Zij luidden als volgt: 

"ierslclick da! men tot gcene plactsen vlasch noch kcnnip en sal mogen heeckclen, 
dan in voorhuysen off verwnlffde kelders voor aen strae! rcspondeercnde, mitsgaders 
in aehlerkclders of[ achterhuijscn hcijde met steen of[ leem vcrwulfft weesendc, op 
de verbeurte van zes gulden. Ten wacre ijemandt mei. kennisse van saeckcn (na voor
gacnde visitatie) wordc geeonscnteerl ende toegelaten tot andere plaetsen te mogen 
heeckclcn, welke consent dengcenen die! vcrcregcn hccl't, gehouden wordt bij den 
Sccrctnris dcser Slede te doen rcgistrccrcn off tsclve sn! voor nul ende van onwacrden 
gehouden worde". 

Men schrijft dus voor: "met -steen of lecn1 vcrwulfft". Houten balken of 
rietbedekking waren t1it den boze, ofschoon voor schuren destijds algemeen 
gebruikelijk. De keuren vervolgen : 

"Item men sal nijct mogen heeckclcn des wintcrt ijdls dan van smorgcns !en scs 
uijren lol '( savonts ten sevcn uijrcn (dil is verandert tol op ach t uijrcn) ende des somer-
1ijd1s van o pganck tollen onderganck van de sonnc ende nijel voor ofte nae den selvc11 
tijdt en dit al rnil open ende ongcslotcn deuren van voorlln tol achteren toe. ten eijnde 
men \<)! allen lijden ondersouc-k sal mogen doen op gclijcke verbeurte als voors. is:·. 

Het bovenstannde geeft een kijk op de toenmalig!! arbeidstijd van ongeveer 
dertien uur. 

"Ende wal hccckclrncijssens een halff uijr voor ofC nae de voorz. gcscltcn lijdt he• 
vonden wordc in ·1 huijs daer men hceckelt, die sullen elx verbeuren drije gulden. 
wacr voeren de meester ofte vrnu inslacn ende de boete betalen sullen. Gereserveerd 
heur actie tegen de mcijsscns ... 

"Item als men hccckcll en sal men geen licht gehruijekcn dan in een besloten lan
taern op pene van ,es gulden. Dal men oick geen vi,ier en sal gehruijckcn, dan alleen 
binnen dacchs sonncnschijn ende n ijet voor off nae dcnselvcn tijd! en dan alleen in 
sloven rontsom wel besloten wesendc, op pene van drije gulden bij elcke persoon, 
die conlraric <lede, le verbcun;n". 

"Item men sal mcUc kacrs, sonder d ijc in een besloten lanlacrn Ic hebben, geen 
vlasch off kennip om Ic hccckclen van. eeoige plaetsen, tsij van eamers solders • uflc 
anders mogen haclen, ende waer ccnich ongcheeckclt vlasch kennip of wcrek lcijdl, 
daer men bencffons hcenen moet gacn, die sal men gehouden wecsen aen desclvc sijde 
mit een elect te dekken ende rnit geen lich t dacr voorbij te gaen dan in een besloten 
lantaern op pene voorz.' · 

"Ende omme te ondervinden. de ovcrt rcdinge die van dcse ordonnantie soude mogen 
geschieden voor of:le nae den tijdt, dat toegelaten is te mogen heeekclcn ende dat men 
qualicken dacr toe soude conncn geraecken, overmits 'lsluijtcn van de deuren, soo 
sullen dicgeenen daer men heeckelt gehouden wcse,l, ten eijnde den officier off vijer
sehouwers 'londersouck sullen mogen doen, een helle in huijs hangen mit een. koorde 
besijden den ingangh van de deur, die men hcquamenlick va r\ buij len sijen, ende 
wlcx trecken sa) mogen dat de belle geluijdt geven mach nae hchooren ende wie 
hier aff in gebrecckc blijft off lerstondt de deur nijct en opende alsser geschelt wordt, 
die sa) verbeuren zes gulden" . 
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' 'Item die meesters ende vrouwen die hecckelcn off doen hccckelen worden ge
houden alle jaers lusschen den eersten January ende Lichtmissc hcur namen ende 
toenamen mette plactse dacr geheeckelt wordt, bij den Secretaris descr Stede te doen 
opteijckncn op den verbeurte van drije gulden". 

De voorgaande artikelen spreken voor zich zelf; ze waren alle bedoeld om 
brandgevaar te voorkomen. Over de stofplaag komen nu de volgende regels: 

"Item nijcmandt en sal cenich wcrck van boven uijtc veijnstcrs neder mogen werpen 
dan in besloten saekcn op pene van drije golden". 

Dit waren de keuren van 1585. Zij schijnen het brandgevaar te hebben 
verminderd. In <le eerstvolgende jaren komen althans geen herhalingen dezer 
keuren voor. De stof'plaag schijnt echter toe te nemen , want op J 6 februari 
1596 vermeldt het Keur- en Ordonnantieboek: 

"Alsoc dagelijcx hoc langer hoc meer dachten vallen over ' t stof da t comende is 
uijLc huijsen dacr men heeckell 101 grootc moijelijckhcijt ende nacdccl van de gc
huijrcn, bijsonder dije cenigc neringc doen, overmits dat hc11rc waren daer van vcr
vunlen ofte onlsuijvcrt worden. Soc isl, dat den Schout met mijne l·lccrcn van de 
Gerechte omrnc hier jegens ecnighc gmide ordrc te stellen gekeurt ende geordonnccrt 
hebben. keuren en onlonnccrcn mits dcscn. dat men in geenigc voorlrnijscn vlas off 
kennir ~al moghcn hccckelcn dan mil besloten vcynstcrs off glascn ende indijcn men 
ccnighc opcninge begeert soc sal men tsclve moghen maccken boven de lcuijffcns 
ende dacr geen luijffcns en sijn dacr salmcn dije moeten maccken ende dit alle_~ voor 
Jacobi cerslcomcndc optc boete van XII gulden IC verh11crc11 snc <lick ende rncnigh
maels als daer nae cenighc contravcnt icn bevonden worden". 

Vermoedelijk hebbe.n wij •hier te doen met •het hekelen van het fijne vlas, 
het zogenaamde " vrouwenvlas", waarvan hier en daar sprake is. Dit werd na 
het hekelen opgemaakt in kleine knotjes, door kooplieden opgekocht en ver
handeld. H'et diende om te verspinnen op het spinnewiel, een bezigheid van 
vele nijvere vrouwen, die van dit eigen gesponnen vlasgaren linnengoed lieten 
weven, teneinde de linnenkast gevuld te houden. Dit vlas werd niet alleen 
door het gehele land verkocht, maar werd ook geëxporteerd. 

De gesloten vensters waren de hekelsters een doren in het oog en ze pro
beerden het daarom met mooi weer zeker ook wel eens buiten, maar ook 
hierin werd voorzien, want het volgende artikel luidt: 

"llcm dat nijcmandl en sal moghen sillcn hecckelcn acn off neffens de voordeur, 
maer daer de deur int midden stact sal men sillert acn wederzijde mcllen ruggc tegen 
den muijr acn ende dacr de deur acn deen sijdc staet sal men sittcn acn dandcr sijdc, 
dacr de deur niet en is, meede tegen de muijr acn ende soc de placlse groot gcnocugh 
is, soc salrncn niok siHcn moghen dacr tegensovcr mcllen ruggc nae de deur toe optc 
verbeurte wijc anders doet van drije gulden" . 

"Ende soc wacr me11 in kelders hccckclt, daer salmen dcsclve kelders besloten 
moelen houden boven ende lcrzijden soc verre als huere ofte huere gcbuijrcn sloupcn 
strcckcnclc z ijn, sonder ander openinghen te mogheu hebben dan den ingangek voor 
aen stract opte boete op clcke conlraventic van twaelff gulden" . 

Uit dit laatste artikel moet men wel opmaken, dat er ook op de Haven en 
op de Hoge Gouwe ·hekelvrouwen en hekelmeesters woonden, daar dit de 
enige plaats in de stad is, waar zich kelders bevonden waarin men Btaande 
kon hekelen; het overige gedeelte van de stad is te laag gelegen. 

Het slot dezer keur luidt dan: 
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"Ende voort dan nijcmandl ecnieh vlas off wcrck van boven uijtc venstcrcn optc 
straet werpen sa! moghcn anders dan in sackcn wel toegebonden, noch hem nijcl 
vccghen, noch schudden, anders dan binncnhuijs daer zij hecckelen off: optc erven, 
nochte oiek de scheven, off diergclijekc vuijlichhedcn uijtevegen off opt stract werpen, 
alles irt eonf:ormite van voorgaende keur ende opte boete daer innc begrepen. 

Alle welcke boeten de meesters off vrouwen betalen sullen moelen voor de mcijssens 
dijc dcscn sullen overtreden. Gcrescrveert huer actie tegen de meijssens. Gcpubliceert 
den XVI den Meije Anno XVI C drije". 

Op 5 augustus van datzelfde jaar wordt op het punt van de gesloten vensters 
en deuren de volgende toelichting gegeven: "Aan dese keuren zijn alleen 
onderworpen: De Haven aan weder-zijden met de Tilbrugge, de Peperstraat, 
de Kuijperstraat, de Keijzcrstraat, de Vismarct, de Nieuwe Straet, de Gouwe 
aen weder-zijden, de Korte en Lange Groenendael, de Turfmarct aen weder
zijden , 't Hoogstraet aen weder-zijden, de Naijerstraet, de korte en lange 
Tiendenweg, de Molenwerff, beijde Noodgodstegen en 't Ycerstal". 

Op deze wijze ging men dus het hekelen in de binnenstad onmogelijk 
maken en zeer terecht: het vele stof verontreinigde voorbijgangers, gevels en 
uitgestalde koopwaar. 

De gemaakte keuren hebben wel degelijk geholpen; meer en meer bereikten 
de overheid verzoeken tot het bouwen en verbouwen van hekelschuren buiten 
de singel!i. Voortaan treffen wij deze aan op de Blekerssingel, de .Katten
singel, het Jaagpad en de Wachtelstraat, de Varkenmarkt, de Nieuwe Markt 
en de Vogelenzang. In de laatstgenoemde straat hebben wij omstreeks 1900 
nog de laatste hekelaarstcr gekend. 

Deze nieuwe -hekelschuren waren meestal rondom V<>orzien van luiken, die 
alle geopend werden, behalve die aan de windzijde. De hekelaar stond met 
zijn rug naar het midden, zijn gezicht naar het geopende luik, vóór hem 
bevond zich de hekel, hij tro·k zijn vlas of ·hennep keer op keer over de fijne 
punten van de hekels. Zou hij gaan hekelen aan de zijde waar de wind opstaat, 
dan zou hij gedwongen zijn het vla,s of de •hennep tegen de wind in op de 
hekels te gooien en het zou daarbij in het ongerede geraken. Aan de wind
zijde bleven de luiken dus dicht. 

De hekelmakers moesten lid van het smidsgilde zijn. Een zekere De Ponca 
probeerde blijkbaar '11et lidmaatschap van het smidsgilde te ontduiken, want 
wij vonden in het kamerboek op 22 juni 1619: 

"De Deeckens van de Smits contra Dominicus de Ponca Heeckelmaeker 
Verboden te werken". 

Zijn naam doet wat Italiaans aan, herinnert aan het land waar zoveel hennep 
wordt verbouwd. Zou ·hij een reizende ·hekelmaker zijn geweest, zoals er 
reizende -scharenslijpers en zeisenslijpers waren en zagenscherpers? 

Ofschoon de keuren streng waren, was het mogelijk in bijzondere gevallen 
ontheffing te verzoeken. Zo lezen wij op 17 januari I 617: "Willem J acobszn 
Boots is geaccordeert zeeckere hagelvlas dat hij heeft te verwercken, mits hij 
belooft heeft, 't afval nijet te vercoopen binne de stadt om aen lonten ver
wrocht te worden". 
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"Zilveren begrafenisschild 11a11. het 1m1ws/agersgilde te Gouda", /7de eeuw. 
Gouda, Stedeliik Museum ''l-Let Cathari1w-Ga.Hhuis" , 



Hagelvlas was vlas, dat te :velde staande door hagelslag had geleden. Eer-ste 
klas grondstof kon hiervan nïet )neer worden verkregen, maar Jacobszn Boots 
heeft bepaald kunnen aantonen, dat ,hij het voor een bijzo,nder doel kon ge
bruiken, zonder de roem van het goede Goudse garen daarbij op het spel te 
zetten. 

Het afval van dit hagelvlas had hem nog een zoet winstje kunnen · op
leveren, indien 1hij dit had kunnen verkopen aan een lontspinner, ter n1enging 
m~t andere grondstof, maar de overheid, beangst voor de goede naam der 
lonten, verbood dit. 

Een ander euvel was, dat men buiten Gouda probeerde te Jaten hekelen 
of dat ~uen hekelde voor afnemers van buiten, hetgeen beide verboden was. 
De overheid wilde met alle geweld de industrie binnen Ter Gouw houden, 
ofschoon in de omtrek, nl. in Gouderak, Moordrecht en I-Iaastrecht, deze in
dustrie meer en meer werd uitgeoefend, wat een aanmerkelijke concurrentie 
betekende, waarschijnlijk omdat men daar bereid was tegen lagere lonen te 
werken en omdat daar geen ·keuren waren. 

Op 7 jun-i 1655 is er sprake van een oproer onder de hekelmeisjes en maakt 
de overheid het volgende bekend6: 

Oprncrichcijt van de hccckelmeijssens. 
Alsoo de Hcercn vandc Magistracl dcscn voormiddagh hebben gcsien, de grootc 

nntstcltenisse ende al tcrntijc, die daer is onder de gcmecne hc<.-ckelmcijsscn. daerinncn 
bcstacndc dat ccnighc quatwillige desc lve hebben opgeruijt valschclijeke ende tegens 
de waerhcijt onder de gemeente stroi.iende, dat men de hecckelarije ende wat daer aan 
depcndecrt soude altereeren ende veranderen en de gemeente de keel toebinden. omdat 
men de meijssens haer loon snude sneden te verminderen. ende alsoo de gehecle 
neringe te brengen acn wcijnighc !lansen. daer dan de clcijnc vrouwen hacr vlas souden 
moeten haaien ende coopen twelck nochtans soo neijt sijnde, hebhcn de 1-Jcercn vnn 
de magistraet goetguvonden hij provisie ,en •totdat nacrdcr ord re sa ll sijn gestel!, ver
claaren haerc mecningc ingccnc deelc zulcx te sijn, te meer vermits die van de nee
ringen op de voorsz saeckc sijnde gchoort ende in 't mindclijcke vercenicht ende 
verdragen sijn, soo ist, dnt de Hcercn van magistraten ommc haer Sladt in goede 
ordrc te houden allcrt ende, ccner ijgelicken, die dit soude mogen acngaen, guel
gevondcn hebben te belasten haer aanstonts ende datelijek nacr de publicatije dcscs 
vant Stadthuijs, marctvclt ende de straet te begeven naer haerc wooninge snndcr ijemant 
ter oorsaecke descs, (die met het voorvcrhaclde valschelijek soude mogen sijn be, 
vonden) mocijclijck te vallen voor hucrc huijscn te comcn op de stract aen te rnnscn, 
qualijck toe te sprecckcn, na te roepen ofte cenighe onbehoorlijckhcijt te plegen op 
pene dat tegens die gcenc die zulcx comen te doen soodanich ende met sulken fijgeur 
sal worden geprocedeert als de hccrcn van de magistract tot ruste ende vrede van 
hacr.e·J,ladt ende naer exigcnt.ie ende merite van de saeckc bevinden sullen te be-
hooreh. · 

; 

Wij zouden gaarne willen weten, wat er zich feitelijk heeft afgespeeld, maar 
meer dan dit stuk vermeldt, is hierover niet te vinden. Daarom hebben wij het 
in zijn geheel wee!'gegeven. Misschien is er verband met de "Keur ende ordon
nantie op het Swingelwerck ende Kan1werck" welke op 22 december 1655 is 
gepu bliceerd7 • 

Krachtens deze keur werd een gilde van de ·hekelnering opgericht, welk gilde 
nog geen tien jaren heeft bestaan. 

Onder "•swingelwerck" wordt verstaan het afval dat ontstaat bij zwingelen 
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van het vlas. Zwingelen is het vlas ontdoen van zijn hout en scheven, nadat het 
is gebraakt. Bij dit zwingelen vallen ook veel gebroken vezels af. Het kmnwerck 
is het afval of de korte vezels welke tijdens het hekelen in de hekel achter
blijven. Beide soorten worden thans, ·machinaal ·verwerkt, nog tot een b~hoor
lijk touwtje versponnen, maar werden ten tijde van het edele handwerk diep 
veracht, ofschoon u~t deze voorgmmde stukken toch ook blijkt, dat bekwame 
handen er lonten van konden maken. Maar de overheid, voor aUes de kwali
teit en de goede naam wiUende handhaven, verbood zulks. 

Op 3 januari 165 8 vroeg schipper Slot per request on1 een partij Vlaems 
grof-werck te mogen lossen, of.schoon art. 6 van de laatste keur het hem ver
bood. Het verzoek werd in ·handen gesteld van het ·hekelaarsgilde en vervolgens 
in die van het lontspinnersgilde. Nu was Vlaem-sch Hennep grof-werck sterker 
dan zwingelwerk van vlas, waarschijnlijk daarom krijgt hjj permissie om te 
mogen lossen. Bij enige kwestie of moeilijkheid zullen de overluiden en 
dekens van het lijndraaiersgilde beslissen. 

Op 26 januari 1660 wordt een eigenaardig besluit genomen. Tot nu toe 
was het verboden vlas of hennep te kopen, tenzij men tot het lijndraniersgjlde 
behoorde, maar vanaf die datum is ·het aan een ieder geoorloofd. De reden 
die tot dit besluit heeft geleid, staat er niet bij vermeld, zodat wij hieromtrent 
in het duister tasten. 

In een stad, waar zoveel wordt gehekeld, ontstaat een overvloed van hekel
werk en snuiten, indien er een verbod tot verwerken bestaat. Men schijnt er 
echter kopers van elders voor te hebben gevonden en op .14 maart 1661 komen 
er voorschriften, omtrent toezicht op en verpakking vnn de uit te voeren kwali
teit. Bij het overleden hiervan volgen boeten, ook verbranden vnn de snuiten 
en het vlas enz. 

Op 2 juni 1663 blijkt Gerrit Verrijn niet van zins zijn boete te betalen. Hem 
wordt gelast ''voor daechs sonneschijn te betalen of de stad te verlaten en er 
niet weer te keeren dan met speciale toestemming". Het hekelaarsgilde liet dus 
niet met zich spotten, blee[ men weigerachtig, dan werd de overheid inge
schakeld. Helaas blijkt, dat ook de keurmeesters niet geheel zonder blamn 
waren, want op 6 juli 1665 .luidt het dat "Jan Schavelaer, Keurmeester van 
het Lijndrai:jer-sgilde om diverse begane fouten, gesteld is op ses weecken", 
cl. w.z. gedurende zes weken zijn ambt niet n1ocht uitoefenen. 

Op 17 september 1680 wordt opnieuw een keur gegeven, op het overtre
den waarvan zeer zware straffen worden gesteld. Men dreigt met straffen 
van duizend gulden, ongehoord hoog voor die tijd, voorts met geselen en zel fs 
met de doodstraf. De oorzaak was, dat n1en heimelijk hennipsnuit ging ver
pakken bij de vlassnuiten, welke bijmenging de kwaliteit van de vlassnuit 
bedierf, waardoor de uitvoer op de duur zou verminderen wegens de klachten. 

Op 17 april 1693 volgt nog een nadere decisie op het stuk van 17 september 
1680; o.a. staat hier "De Keurmeesters -sullen in confornlité van haere instruc
tie van ijeder hondei:t packsnuijten, sijnde snuijten die buijten 's lants ver
sonden, genieten eene stuijver te verschieten bij de vercoopers alleen ende te 
draegen bij de coopers ende vercoopers half ende half". Hieruit blijkt dus dat 
snuit een export-artikel was. 
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Nu het nogmaals nadrukkelijk was verboden vlas met hennep te vermengen, 
verzonnen "sommige baetsoeckende en ontrouwe n1enschen" weer een andere 
manier 01n bedrog te plegen en hun porte1nonnaie op onrechtmatige wijze te 
spekken. Uit een keur van 25 juli 1699 blijkt, dat ze de hennepponden op1naak
ten als vlasponden, d.w.z. opbonden en ize aldu-s verkochten a ls vlasponden. 
Op die 1nanier was men in staat om lieden met minder kennis van de 
grondstof te bedriegen. Er, volgde een verbod on1 vlas en hennep op gelijke 
wijze op te n1aken en wedero1n werden hier zware straffen in het vooruitzicht 
gesteld. 

Geruime tijd vinden wij op het stuk der hekelarij niets meer vermeld. Pas 
op 23 november J.748 schijnt er weer een request van de lijndnuüer-s te zijn 
ingezonden, waai:in ook iets over de hekelarij stond en op 2 1 juli 17 49 ant
woordde de overheid op dit laatste punt: 

"lnterdiceeren en verbieden verdere dat geene hekelsters of hekelaars bin
nen deze -stad woonende, voor die van buijten onze jurisdictie behooren, sullen 
vermogen te werk.en, op een boete van twaalf guldens en de verbeurte van 
den hekel, vlas ol' hennep te appliceeren als boven". Deze beslissing w,1s geheel 
in de lijn van het advies, dat het lijndraaicrsgilde op 7 december 17 48 aan de 
overheid had gezonden. 

Wedero1n slaan wij een •hele tijd over, op J.5 november 1803 vinden wij 
dan een request van de kooplieden C. H. Coole en Zoon, inhoudende het 
verzoek "dat de wet, waarbij den invoer van bosjes kort vlas of lang werk 
binnen deze stad is verboden, worde buiten werking gesteld, en 't zelve in 
zorwerre werd vrijgelaten, mits dat de invoerder gehouden is, voldoende 
zekerheid te -stellen, dat dezelve tot geen ander einde worde verwerkt als tot 
Paksnuijt, die aan de keur op dat artikel voldoet". 

Inmiddels zijn wij in de Napoleontische tijd gekomen en de gilden zijn uit 
de tijd geraakt en opgeruimd. Men weet echter op het Stadhuis raad en stelt dit 
request in handen van ... 't voormal-ig baandersgilde met verzoek om van 
advies te dienen. Er heeft daarop nog een vergadering plaats gehad met het 
baandersgilde, de raden der stad en de heren Coole en ten slotte is op 14 
februari 1804 het verzoek van de firma Coole & Zoon van de hand gewezen. 

Enkele maanden later verzoekt Wille1n Poel ten eerste 0111 ontheven te 
worden van een boete van vijftig gulden, waanncc h ij door de nog fungerende 
keurmeesters is gestra(t en ten tweede, dat aan he1n mocht worden vergpnd 
gedurende de oorlog of tot zolang de vlashekelarij in een bloeiende staat blijft, 
van ruw vlas snuit te mogen fabriceren, mits deze voldoet aan de keur. 

Het gewezen lijndraaiersgilde, benevens de keurmeesters van het vlas en de 
snuit hebben ditmaal geen bezwaar en Willem Poel heeft zich zeker reeds op 
een toezegging vePheugcl, maar te vroeg, want op 23 oktober 1804 krijgt hij 
toch de kous op de kop. De magistraat heeft het verzoek van hem eveneens 
afgewezen. \Vaaro111 de keurmeesters ditmaal geen bezwaar hadden, is er niet 
bij vermeld en is ons nog niet duidelijk. 

Hiermede i-s dit gedeelte over de hekelarij ten einde, daar wij verder geen 
gegevens meer hebben gevonden. 
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De beukmolens 
Daar er in de lijnbaan zoveel verschillende dikten van garen worden ge

sponnen, lopen de eisen der spinners, ten opzichte van de grondstof zeer uit
een. De grofspinner kon volstaan met de hennep over de grove hekel te halen, 
maar de "cleyngarenspinner" stelde hogere eisen en soms zelfs zeer hoge, 
terwijl de lontspinner zich ·met "hackkoudilJen" en "werk" tevreden stelde. 
Voor de "cleyngarenspinner" zou de fijnste hekel van weinig nut zijn, indien 
hij •de hennep vóór het hekelen niet een extra bewerking had laten ondergaan, 
nl. het beuken. 

Beuken is het zacht ,maken van de hennep. Na 1600 deed men dat ge
woonlijk in wind- en watermolens, waar een ini:ichting iuuiwezig was, waar
door zware stampers op en neer werden bewogen. Men legde de hennep op 
grote houten blokken, liet de stampers beuken en verlegde en •keerde de hennep 
zo. lang, tot de vezels zich gesplitst en verdeeld hadden en het geheel zachter 
was geworden. 

Maar vóór dat men met stampers in molens werkte, werd er ook al gebeukt, 
want in het slot van de "keure en ordonnantie op 't Heeckelen" van 19 januari 
I 5 85 lezen wij: "Neijmant en sall hennep ofte vlasch op sheeren straet moe
ghen beucken dan alleen binnen den •huyse, lootse ofte achter op sijn erffe 
ende anders nijet, op de boete van drie guldens enz. enz." Hoe dit beuken 
plaats vond, staat nergens aangegeven. Ook zagen wij hiervan nooit een af
beelding, maar vermoedelijk geschiedde ,dit, zoals vroeger op de kennis het 
koekslaan werd b~oefend, dus door met dikke stokken te slaan op de hennep, 
die op tafels ol' grote houtblokken was uitgespreid, of misschien door middel 
van dorsvlegels op dezelfde wijze, als de boeren graan dorsen. Zekerheid 
hebben wij hieromtrent niet. In elk geval was het zeer stoffig werk, een reden 
waarom de beukers ,het 't liefst op de open straat deden, hetgeen de overheid 
natuurlijk weer verbood. 

De eer-ste .maal, dat wij in onze archieven iets over een beukmolen lezen, 
is in het vroedschapsboek op 11 juli 1592. 

"Op te rcqucstc ende doleantie van de gebuijrcn op ' t hooehslraet, elsmarckt, ende 
ander over de hcijmolen die Jhcronirnis Volperlsz.11 Broos heeft g~'tlrigecrt ten eijndc 
die elders om vcrschcijdcne redenen soudc worden gekeurt ende daer jegens de voor
gedragen requestc van de Lijndraijcrs doende vcrsouek ter contrarie, is gcresotvcerl, 
dat de Magistractcn gelast sullen wezen naer voorgaende inspectie d'voors. moelen 
aff te keurcn"8. 

Hier is sprake van een heimolen en wij zouden bijna moeten veronderstellen, 
dat de stampers werden opgetrokken ,door touwen, op de manier, zoals het 
heiblok wordt opgetrokken door menselijke kracht. 

Het is te begrijpen, dat het geluid van de beukmolen midden in het 6ta.dje 
de rondom wonende burgers niet aangenaam in de oren klonk en dat zij 
probeerden, die inrichting te doen verdwijnen, maar de lijndraaiers ]rndden 
niet veel keus en wilden de heimolen behouden. Spoedig zou er echter ver
andering komen, want het eerste stadsregister vermeldt op 29 mei 1601, dat 
Gerrit Cornelisz een beukmolen had buiten de Cleywegspoort en dat hij daar 
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beukte tot gerief der "lijndraijerie". Gerrit was een ingenieus man: hij had 
een belangiijke verbetering aangebracht in zijn beukmolen en deze was ook 
gemakkelijk na te maken, maar hij was van plan zelf de vruchten te plukken 
van zijn uitvinding en daarom liet hij een request schrijven aan de overheid. 
Daarin komt voor: 

"macr alzoc hij beducht was, dat andere beur bcuckmolen insgclijx dacr nae 
veranderen en maecken soutien, waer deur hij nijct altec11 gefustreerl. soudc worden 
van zijn gcdacnc oncosten, rnacr insondcrheijdt van de hope, die hij heeft om Ic beter 
met zijn familie deur dcsc bedr011ffdc wereld 1c gcraeckcn, soc vcrsocl11e hij, dat alle 
anderen binnen descr slede ende jurisdictie van dijen geinlcrdicccrt ende verboden 
snuden worden, in sccc.kcrc tijdt van jaren hcurc hcuckmolcns nijet nae te macckcn 
mil 't wcrck, dat hij in den zijne doen veranderen o[tc hcrmacckcn sal". 

En zie, de heren magistraten besluiten hem een patent te geven voor acht 
jaren en verbieden een ieder Gerrits molen na te maken op de verbeurte van 
vijftig Carolusgulclens, de ene helft voor Gerrit, maar de andere tot profijt van 
de baljuw; bovendien moet de patentschender het nagemaakte werk afbreken. 

Jn 1602 verzoekt Jan Hcndriksen Moel een bcukmolen te mogen plaatsen 
in de Coninckstraat bij de Veste, maar het wordt hem niet toegestaan en hij 
moet "een andere plaats verspijen" buiten de stad. De ove1-heid was dus be
angst voor brandgevaar, herrie in de stad en last van stof. Even later lezen 
wij, dat hij permissie krijgt zijn molen te plaatsen "buijten de Dijkspoort op 
seecker erffgen bi.i de Ouden Dijck" d.i. in de richting van de tegenwoordige 
Kaarsenfabriek. 

Op 3 februari 1603 lezen wij, dat Willem Korszn. Yalckenburg een beuk
molen bezit en een request inzendt. Hij krijgt daarop geen gunstige beschik
king, gehoorzaamt niet en op 20 december 1606 lezen-- wij weer "Willem 
Kerssen. Yalckenbur-g wordt -belast tusschen dit en morgen middach de clock 
XII uijren de koning van zijn beuckmolen wech te doen off dat men daer in 
voorsijen sall". Het blijkt dat Willem koppig en ongezeglijk is, want verder 
staat: "Geresolveert, dat de Bailluw sal besijen off Willem Kerssen de koning 
van zijn beuckmolen heeft wech genomen, gelijck hij opten XX.ste deser maand 
belast was ende soet hij ni.iet en heeft gedaen, dat de Bailluw alsdan de voorsz. 
koning zal aen stucken srnuijten". 

In 1613 wordt vermeld, dat er in het tuchthuis hennep werd gebeukt, maar 
dat er weinig werk werd aangebracht en dat het beuken de regenten weinig 
voordelen opleverdeu. 

Hieruit blijkt dat de spinnersbazen en ook de beukmolens niet voldoende 
werk aan het tuchthuis kwamen aanbieden. De beukmolens konden 1llln beuk
loon ook niet willekeurig hoog stellen, daar anders de bazen hun volkje zelf 
aan het beuken zouden zetten op regenachtige dagen, wanneer er bijna niet 
te spinnen viel. Het beukloon stond in die tijd op vijftien stui'Ver per J 00 pond. 
Het beuken in een besloten ruin1te was geenszins een prettig werkje; de regen
ten beschouwden •het als een echte penitentie en vonden het feitelijk geen 
werk voor hen, die 'IlOg eens gezond en wel uit het tuchthuis hoopten te 
komen. Het -stof. dat bij !het beuken vrij kwam, was hiervan de oorzaak en men 
kon bij de boeven van het tuchthuis moeilijk ramen en deuren open zetten. 
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In het kamer boek van 16 l 7 lezen wij, dat de hennep, die naar ·het tucht
huis werd gebracht, eerst door de keurmeesters werd gekeurd, om te zien of 
ze wel geschikt was tot beuken; ook moesten de keurmeesters de gebeukte 
hennep visiteren bij het verlaten van het tuchthuis, waarna zij voor de ver
richte inspectie door het tuchthuis werden ,betaald. 

In de geschiedenis kijken wij niet op een paar jaar en zo vinden wij dat 
honderd jaar later, in 1716, dekens en lijndraaiers de beukruolenaars ont
bieden, teneinde gezamenlijk een reglement te maken, opdat het tuchthuis 
over voldoende •hennep zal beschikken, om het werk gaande te kunnen hou
den. V•/aarschijnlijk is het weer 1l1011derd jaar goed gegaan, want wij zijn nadien 
geen kh)chten meer tegengekomen. 

Op 3 april 1719 komt ten stadhuize een request van Thonis Janszn. van 
der Ben, eigenaar van een windbeukmolen, staande op het einde van de 
Lazaruskade. Hij verzoekt een huisje te mogen zetten a.ohter de molen . 

.Dit was dus de vijf.de beukmolen, die wij leerden kennen, maar wij hebben 
er nog één overgeslagen. Op de kaart van de Negen honderd Roe om de 
stad ter Gouw van 1655, die in het stedelijk museum "Het Catharina-Gast
huis" berust, staat nog in de Oude Gouwe de beukmolen van P. Dir-ks de \Vit. 

Uit een request van overlieden en dekens van het lijndnrniersgilde 'Valt op 
te maken, dat men omstreeks 1749 ,geduchte concurrentie begon te bemerken 
van de omliggende dorpenrn. Zij stellen dan aan de Edel A0htbarc Heren 
voor, "dat aan de beukers op de stadsmolens verboden zou worden om hennep 
te beuken voor enige luijden buiten deze stad, op straffe als door haar Ed.Gr. 
Achtbaren zou worden goedgevonden", alsmede dat eveneens enige middelen 
zouden worden bernamd om de molens staande onder de Jurisdictie van 
Bloemendaal onder een soortgelijke poenaliteit te brengen. Men was er ken
nelijk op uit, alle concurrentie van buiten Gouda zoveel mogelijk te weren. 

'In 1763 komt het gilde nogmaals met een request en nu blijkt, dat de 
gildebroeders gebrek hebben aan gebeukte hennep. De oorzaak is, dat er twee 
windbeukmolens minder zijn dan vroeger, verder dat bij de overigen de 
hennep niet naar behoren wordt gebeukt, volgens hen zelfs wordt bedorven. 
Bovendien is er één die drie ·molens tot zijn beschikking heeft en daarin bijna 
steeds voor zichzelf beukt (dat moet dan wel een grote baas zijn geweest!) 
en dat ·zij gedwongen zijn hem twee stuivers per ·honderd pond meer te betalen 
dan vool'11een, hetgeen zij, naar zij beweren, niet kunnen betalen. Om deze 
reden verzoeken zij zelf een beukrnolen te mogen inrichten met paardentractie, 
wat hun, zoals later blijkt, wordt vergund. 

Op 7 april 1783 huurt Hendrik Bennis de grote volmolen bij het vroegere 
kasteel voor twee jaar tegen f 650,- per jaar. Aangezien Bennis tegelijkertijd 
een lijnbaan van de stad huurde, was hij dus geen lakenbereider, nrnar ge
bruikte hij de volmolen als beukmolen . . Met een kleine omschakeling in de 
apparatuur was dit zeer wel mogelijk. 

In hetzelfde jaar huurde Hendrik Hakmes de kleine volmolen op het oude 
Veerstal voor f 250,-. Uit <ie opbrengst van de huur kunnen wij wel nagaan, 
dat de capaciteit van de molen op het oude Veerstal geL"inger is geweest, dan 
die van de molen van Bennis. 
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Wij zijn nu inmiddels in de tijd van de Napoleontische oorlogen en de 
zaken gaan reeds minder goed. Wederom werden enkele beukmolens gesloten, 
doch na enige tijd vroeg Jan Evenblij om de heropening. 

Dat de stadsbeukmolens niet gesloten zijn gebleven, blijkt uit de grote repa
ratie die de stadsbeukmolen bij het vroegere ·kasteel in 1808 moest ondergaan. 
Beide beukmolens zijn verder in werkjng gebleven. In 1815 bracht de grote 
f 900,- per jaar op en de kleine f 400,-. 

\Vindbeukmolens waren afhankelijk van de wind, maar de stadsbeukmolens 
waren watermolens en dus afhankelijk van de stand van het water. Nonnaal 
kon de ·molen slechts draaien bij hoog water in de IJssel en laag water in de 
polder, dus tweemaal per dag gedurende een bepaalde tijd. Maar ook dan 
was men er nog niet eens zeker van te kunnen malen, want was het polderpeil 
hoog ,door de vele regens of door noordwestelijke wind, dan moest de molen 
worden stilgezet, zodra het water tot 10½ duim beneden A.P. was gestegen. 
Verder moest worden gestopt, zodra de watermO'lens uit de polders op de 
Gouwe gingen uitslaan en als de IJssel boven normaal peil was gestegen. 
Op herhaald verzoek verleenden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland 
consent om te werken van half februari tot J1alf mei. Er waren dus voor de 
molenaars nogal wat moeilijkheden en daarom verzochten zij de stedelijke 
autoriteiten soms om een reductie van hun pacht, wanneer door grote repara
ties, slechte weersgesteldheid en bijzonder slechte gang van zaken hun inkom
sten niet voldoende waren. In 1820 vroeg de toenmalige pachter, die voor zes 
jaar had gehuurd, in een lang requcst met klaagtonen zelfs een reductie vnn 
drie jaar. Of hij zijn zin heeCt gekregen, hebben wij niet kunnen vinden, wel 
dat de thesaurier der stad een schrijven kreeg, waarbij de overheid haar ver
wondering erover uit sprak, hoc het mogelijk was, dat de pachter gedurende 
die drie jaar niet de minste pacht ·lrnd betaald, zonder dat hij dit had bemerkt. 
In datzelfde jaar werd de molen opnieuw verpacht en moest de vorige pachter 
natuurlijk verdwijnen. 

Nog een enkele maal zullen wij iets van de beukmolens vernemen, voordat 
het einde nadert. In 1878 besluit het s tadsbestuur ·het verzoek in te willigen 
van de kleingarenfnbrikanten J. A . Biezenaar en J. P. van Catz om op hun 
kosten het beukwerk van de stoombeukmolen te vernieuwen. Zij hadden 
hierbij als voorwaarde gesteld, dat hun pacht van de molen met tien jaar werd 
verlengd. Uit dit besluit zien wij dus, dat de waterbeukmolen was gemod~rni
seerd en dat er een stoomwerktuig in was geplaatst. Toch heeft de glorie niet 
lang meer geduurd. In 1889 werd de molen opnieuw verpacht en deze verloor 
thans voor goed zijn bestemming. De lokalen werden verhuurd aan een zeil
maker. 

De kleingarenfabrikanten, althans de grotere onder .hen, waren aandeel
houder der inmiddels door hen gezamenlijk opgerichte Goudse Machinale 
Garenspinnerij. Merendeels betrokken zij nu van deze fabriek de benodigde 
garens en voor zover zij nog met handspinners werkten - en dat waren er 
toentertijd nog veel - en daarvoor gebeukte hennep nodig hadden, betrokken 
zij deze van de fabriek om dit materiaal in hun hekelschuren door eigen 
hekelaar,s verder te laten bewerken. 
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De lontspinners 

Al. zijn de lontspinners reeds lang verdwenen, toch willen wij ook over hen 
nog iets vermelden, daar zij eertijds even sterk vertegenwoordigd waren als 
de kleingarenspinners. Zij hadden nl., evenals de kleingarenspinners, in het 
bestuur van het gilde twee vertegenwoordigers. 

Maar eerst iets over de lonten zelf. Lont is 3- of 4-draads los in elkander 
gedraaid touw, gedrenkt in een loog van houtas en ongebluste ·kalk, of in een 
oplossing van loodsuiker en regenwater; soms komt er ook salpeter aan te 
pas. Lont wordt hierin geweekt, gekookt en gedroogd. Na deze bewerking kan 
het gemakkelijk vuur vatten en vervolgens langzaam verbranden. 

In de eerste gildebrief van 1519 en in de plakkaten -van 20 april 1556 en 12 
november 1579 lezen wij nog niets van lontspinners. Op 31 oktober J 592 
verschijnt dan de "Ordonnantie ende Keure opt stuck vant Lontspinnen". 

In deze jaren vinden verschillende losse vaarten op Oost-Indië plaats en 
in 1602 wordt op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt de Verenigde Neder
landse Geoctroyeerde Oostindische Compagnie opgericht. In ·het begin moes
ten de vloten van deze V.O.C. meer ten oorlog dan voor de handel worden 
uitgerust en naarmate onze vloot groter werd, moest er meer oorlogstuig ko
men en dus ook meer lonten. 

Op 23 augustus 1595 is aangete,kcnd 11 : "Gehoordt bij mijne Hecren van 
de Gerechte der Stede van der Goude den eijsch ende conclusie bij de keur
meesters op 't stuck van de Lonten gedaen op ende jegens Cornelis .Tanszn, 
lijnclrnijer gedacchde, aengaende dat dcnselven gedaechde vervallen is in de 
boete van drie gulden, uijt saecke dat ·hij lont van kennipe werck jegens de 
keure gesponnen heeft, enz. enz." 

Ziezo, de eerste hadden ze te pakken. Het vergrijp was wel niet groot, want 
wij zullen zien, dat het later niet mcei: werd beboet, maar er was in de eerste 
keur nu eenmaal vlaswerk voorge-schreven en geen •hcnnepwerk, dus was hij 
strufbaar . 

. In het kamerboek 1590-1611 fol. 125 verso lezen wij: ".Macrten Gijs
bertszn Lijndraijer is gcaccordeert een huijsken te stellen opt Minnebroeders
erl'f ter plaetsen -dije hij mijnheeren gedcmonstreert heeft, om aldaer Londt 
te moghen snijden, mits dat hij daer voor gehouden werdt te betalen een 
recognitie van twee gulden jaerlicx". 

Het eerste stad•sregister vei:meldt op 24 april 1600: "Op huijden is Albert 
Leenertszn Rottevalle geaccordeert te mogen stellen twee Ramen 0'111 sijne 
lonten te drogen opt Bolwerck buijten Potterspoort acn de sijcle nae 't Rabat 
toe, alleenlick gecluijrende tot we<lerseggen". 

Ofschoon er duidelijk in de keur stond, dat lonten eerst gekookt en ge
droogd moesten worden en daarna. gekeurd, schijnt het dat er al spoedig half 
afgewerkte lonten werden verhandeld, want op 3 l januari 1606 luidt ·het in 
het kamerboek: "Te letten op 't aengeven van den Keunneester-s van den 
lijndraijerije nopende de lonten dije raeu uijtgevoert ende elders voort opge
maeckt worden om daer jegens te remedieeren". Op die manier ging het 
halve werk weer voor de ingezetenen verloren, waartegen de overheid natuur-
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lijk waakte. De keurmeesters hadden goed opgelet en op 22 februari 1606 
vinden wij dan ook een waarschuwing aan de lontspinners. 

In enkele jaren heeft de Jontenf'abricage een belangrijke omvang gekregen. 
Op 17 september l 611 geven de keurmeesters een "Lijste van de lontspinders 
die leveren zullen aan 't gemeene landt": 

Leen de Vet 
Oloff Oloffszn 
Huijck l'ieters Schaap 
Cornelis den Boer 
Willem Ewouts 
Hendrik Janszn 
Aricn den Trapten 
Marritgen jonge Kees 
Jan Aricns den Trnpten 
Jan Aricn Schoon 
Jan Mooi 
Allcrt Eewouts 
Gerrit de Dood 
Goollgcn Pieters o pde Kleiweg 
M arritgcn l)crcks Stoffcle.n Wccluwc 
Albert Rollevallc 
Aricn de Doodt 
Arien de Doodt 

5000 pond 
7500 pond 
5000 pond 
6000 pond 
5000 pond 
6000 pond 
7000 pond 
1000 pond 
4500 pond 
7500 pond 
6500 pond 
6000 pond 
5000 pond 
4000 pond 
5000 pond 
5000 pond 
7000 pond 
5000 pond 

100000 pond of 50.000 kilo. 

Het is een re;;pectabel gewicht, maar er was meer besteld. De opdracht was 
165.000 pond. Ze konden dus voorlopig nog vooruit. De leveringen moesten 
plaats hebben aan de "gemene lands kasse tot Delft", die l.;1ter zou worden het 
Arsenaal te Delft. 

In het kamerboek van 1612 fol. ]97 vinden wij op 29 december 1612, dat 
om deze koop af te sluiten enkele lontspinners naar Delft zijn geweest: 

"Is verstacn dat alle de l..ontspindcrs mit rnalcandcrcn zullen draghen ponls ponts 
gelijck de costcn dije gevallen zijn op te reijsen dije gedacn is, als men maeckt.c de coop 
van de lonten, die lest geleverd zijn. 

Ende dat men voortacn alsser bc~chrijvinge compt om coop te maeckcn van Lonten, 
tzclvc sal moelen andijencn de Hceren om bij hcur gccommilcerl Ic ·worden wîjc 
rcijscn sal. •· 

Op fol. 145 verso van datzelfde kamcrboek is vermeld, waar die lontspin
ners en -spinsters woonden, nl. allemaal in het hart van de stad en velen van 
hen in de na de reformatie ontruimde kloosters. Nog eeuwen daarna lag daar 
het zgn. Jontpad op de plek, waar de vroegere •kazerne stond. 

Inmiddels komt op 27 februari 1617 ·het verzoek van "Jan Janszn ende 
Oloff Roeloffszn om seeckere pertije wercx in de Stadt te n10gen brengen. 
Is geresolveert te persijsteren bij de ordonnantie op 't stuk van 't Lontspinnen 
gemaeckt ende mitsdien 't versouck ontzeijdt". 

Dat op 18 december 1619 Zijne Genade Graaf Johan Ernst in eigen persoon 
naar Gouda kwam om ·met de Jontspinners te spreken, bewijst dat het land 
groot belang ·had bij de aflevering van de lonten. Waarover werd onderhan-
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deld, is ons jam,mer genoeg niet bekend, n1aar op 5 februari 1620 heeft de 
overheid weer een onderhoud gehad met de lontspinners en is hun de levering 
opgedragen van 50.000 pond aan "'t gemeen lant" en in verband daarmee 
zouden twee van de lontspinners naar Den Haag reizen. 

Niet alleen in Gouda werden lonten gefabriceerd. Het i-s ons bekend, dat 
in Utreoht de lontspinners een afzonderlijke keur hadden. Daar moeten dus 
ook verscheidene lontspinners zijn geweest die grote .hoeveelheden lont heb
ben gemaakt. 

Of die lonten niet aan de Goudse kwaliteit konden voldoen, weten wij niet, 
maar op 20 maart 1627 ontdekten de keurmeesters, dat Willem Eewoutszn. 
uit Amsterdan1 lont had gekregen om die in orde te maken; men spreekt hier 
van "verhelpen". Hem werd echter -gelast die wedero1n weg te zenden. De 
ovc1,heid stond dus op het standpunt, dat Amsterdam dat zelf maar in orde 
moest maken of m.a.w.: "als men prima lont wil hebben, laat men dan in 
Gouda ,kopen, wij ·knappen de rommel van anderen niet op". 

Enkele dagen daarna krijgen de keurmeesters •der lonten opdracht, te gaan 
zien of Willem Eeuwoutszn. de lonten wel heeft teruggezonden. 

Daar gehekeld vlas een belangrijk artikel was, waren er, evenals voor de 
hennep, makelaars hier ter stede en het is begrijpelijk, dat er ook behoefte was 
aan een makelaar van de lont, die inmiddels ook een regelmatig en aanzienlijk 
hnndelsartikel was geworden. De gezamenlijke lontspinners hebben dan ook 
aan de overheid een request gezonden met -het verzoek een makelaar aan te 
stellen en op 23 april l 630 werd besloten Claes Corneliszn. Buijs aan te stellen 
als zodanig; hij zou als loon een stuiver van de honderd pond lont genieten 
en hij was verplicht perfect ·notitie te houden van de lonten, welke. uit Gouda 
werden verzonden. 

Het blijkt dat het lood, waarmede de gekeurde lonten werden gemerkt, niet 
voldeed en op 3 juni 1630 wordt dan ook door de burgemeesters gelast, dat 
de lonten van zwaardere loden moeten worden voorzien. De keurmee,sters 
maakten ·het zich te ,gemakkelijk, en daarom werd op 20 oktober 1631 ge
last, dat ,zij bij het rondgaan om te keuren en te loden, hun weegschalen moes
ten medenemen om er nauwkeurig op te letten dat de lonten wel het voor
geschreven gewicht hadden en dat zij ·goed moesten toezien op het spinnen 
en het maken van de voorzegde lonten. 

Voor enige tijd hielp dit wel, maar op 23 apri l 1635, nauwelijks vijf.jaar 
later, werden er in Amsterdam weer enige duizenden ponden lonten gevon
den afkomstig uit Gouda, welke naar Frankrijk gezonden zouden worden, 
maar waarover men bericht, dat dit geen goede koopmanslevernntie was. 
De overheid tekent hierbij aan, dat het nodig is weer orde op de zaken te 
stellen, daar anders de gehele lontennering wel zou ·kunnen verlopen. 

Het is vreemd, dat bij de handel van lonten zo dikwijls de overheid is in
geschakeld, terwijl dit bij kleingaren en grofgaren nimmer het geval is ge
weest. Het waarom is ons niet duidelijk. Het kamerboek vermeldt bijv. op 
29 april 1636, dat is goed gevonden en verstaan, dat Crijn Corneliszn Poth 
en Arien Pouwelszn., beiden lontspinners, volgens de contracten welke daar
van zijn, ieder 25.000 pond aan Jan Sijmonszn. Vos, koopman te Amsterdam 
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zullen leveren. Deze koopman is aangesteld door de Gecommitteerde Staten 
der Stadt Groningen en Ommelanden. Hij zegt daarbij tevens, dat hij, indien 
de leverantie niet goed is, de kosten en ·schade zal ver-halen, daar waar ze 
verhaald behoren te worden. Men is dus gewaarschuwd. 

Intussen was toegestaan, de lonten niet uitsluitend te vervaardigen van 
vlaszwingelwerk, ·maar daarin ook een derde deel werk van Oostzeehennep of 
van Vlaamse hennep te verwer•ken. Zelfs mocht het worden vervaardigd van 
verschillende soorten •hennepwerk, zonder bijmenging van zwingelwerk. Voor 
het invoeren van zulke grondstof schijnt toch nog toestemming nodig geweest 
te zijn, althans op 3 januari 1658 zendt schipper Thomas Slot een request 
in om een partij Vlaams grofwerk te ·mogen lossen. Het verzoek wordt eerst 
in handen gesteld van het hekelaarsgilde, vervolgens in handen van het 
lontspinnersgilde. De schipper krijgt daarop permissie, maar de keurmees
ters van beide gilden moeten aanwezig zijn en bij -geschil beslissen de over
luidén en de dekens van het lijndraaiersgilde. 

Op 29 april J 659 heeft Dignom Henrix weer lonten van elders in de stad 
gebracht en overluiden en dekens van het lijndraniersgilde •moeten de over
heid weer van advies dienen. 

Op 3 maart 1660 werd aan Arien Louf[ aangezegd, dat ,hij, a ls er verboden 
lonten voor de stad kwamen, was gehouden dit mm te geven bij de keur
meesters. 

Dit is het laatste gegeven, dat wij over de lontspinners hebben kunnen 
vinden. Men menc nu niet, dnt •het nadien met de lontspinnerij was afgelopen. 
Elk jaar werden er in het gilde van de lijndrnaierij twee lontspinncrs geko
zen, een teken dat er ook lonten werden -gesponnen. Misschien moet men 
eruit afleiden, dat sindsdien de overheid er zich niet meer mee bemoeide. 
Tenslotte werden lonten gesponnen van afval en men kon er wel allerlei ge
wichtige voorsohriften aan verbinden, maar afval blijft afval en in wezen 
maakte het niets uit, van welk soort werk het werd gesponnen, als het maar 
goed wilde branden. Later spon men zelfs wel lonten van katoen. 

Hoofdzaak was, dat de lonten niet nat werden afgeleverd, maar de kooplui 
zullen toch wel mans genoeg zijn geweest, om natte lonten niet te accepteren. 

Tot 1808 i-s er sprake van het ve!'huren van het lontpad. Dit was gelegen 
aohter het G asthuis op de Kleiweg, ook wel genoemd ;het lontpad bij het 
Pesthuis. In latere jaren is op deze plaats de kazerne gebouwd. 

Het l1ïndraaiersgi.lde en de gro,fgarenspinner[i 
In 1398 is er sprake van de invoer van hennep, en in 1409 wor<lt de vest 

voor: de oude schuttersdoelen verhuurd aan een baander13• 'Hier in Ter Gouw, 
te midden van schippers en boeren, en op een bodem bij uitstek geschikt voor 
de hennepteelt, heeft de lijndraaierij zeker reeds vroeg gebloeid. 

Gouda was niet de enige plaats, waar men zich bezig hield met de verwer
king van hennep. Ook Bodegraven, \Voerden, Oudewater, Schoonhoven, 
Nieuwpoort en Gorcum, en later Haastrecht, Bergambacht, Ammerstol, Lek
kerkerk, Ouderkerk a. d. IJssel, Krimpen a. d. IJssel, Gouderak en Moordrecht 
kenden dit bedrijf. 
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Van de werkzaamheden van· de lijndraaiers tussen de jaren 1300 en 1500 
is ons niet veel bekend; ze werkten ieder op zichzelf en van enig onderling 
verband is ons niets gebleken. Het gilde werd pas opgericht op 6 mei 1519. 
Op de instelling en haar reglement komen wij later nog terug. \.Yij willen 
thans iets mededelen over de wel'kzaamheden in de beginperiode. 

Omstreeks 1545 komen er bij de Goudse overheid regelmatig klachten 
binnen over de -slechte leveranties en het bedrog door de Goudse l ijndraaiers 
gepleegd. Tenslotte was de overheid gedwongen hieraan paal en perk te gaan 
stellen, daar het niet onmogelijk was, dat door dit bedrog de Goudse industrie 
tenslotte zich zelf een graf zou delven. Zij schijnt aan het lijndraaiersgilde 
te hebben gevraagd zeil' een keur te ontwerpen en deze proeve is nog bewaard 
gebleven. 

Het opschrift luidt "Ordonnantie overgegeven van wegen die gemeene Lijn
draijers deser Stede ende dat voer U mijn heeren die casteleijn Sohoudt, burge
meesteren ende schepenen" . Het stuk is niet gedateerd, maar na vergelijking 
met andere stukken komen wij tot de conclusie, -dat het van eind 1546 or 
begin 1547 moet zijn geweest. 

Uit ·het stuk blijkt ons, dat er gefabriceerd werd: sliokgaren, gentsgaren, 
vissersgaren en lijngaren. Deze ordonnantie was zeer primitief gesteld, ze 
vermeldde alleen de grondstof, die voor deze diverse garcnsoorten moest wor
den gebruikt, maar het ontbrak nog aan bepalingen omtrent. lengte, gewicht 
enz. 

De ordonnantie begint als volgt "Om te fonderen dese ordonnantie ende 
mijn heeren ' t ver-stant daer off te verclaren Soe is voor al grootelic:ken van 
noode dat men een ijgcl ick die de voorsz neringhe doen wil, belast zal worden 
geen Kar.Ie ( = kern) noch ol'geslagen leen te maeoken groot noch kleijn, maer 
die -kennip te laten zoe die God verleent heeft ende te spinnen in maniere als 
hier nae volcht". 

Het woord "karle" is een woord, dat in de Goudse spinnerswereld verloren 
is gegaan, ofschoon wij het in onze jeugd in Hekendorp op de touwbaan nog 
hebben horen gebruiken. Het was toen verbasterd tot "kol". Misschien wordt 
het in kleine plaat-sen in de omtrek nog gebruikt, daar waar met de hand 
wordt gehekeld. Het komt althans nog voor in de vroegere gedrukte voor
schriften voor leverantie aan de Koninklijke Marine. 

Het woord betekent: het beter gehekelde gedeelte van een lee, lede pf lid 
van de ruwe hennep. Door de leehennep meermalen over het hekel te halen, 
is de hennep niet alleen fijner geworden, maar zijn daarbij tevens alle onzui
verheden en korte vezels eruit gehaald en de lange vezels ree gelegd. 

Hoe komt het nu, dat de Goudse lijndraaiers niets van deze betere bewer
king wilden weten en de hennep wilden verspinnen, zoals God ze heeft gege
ven? Ofschoon dit laatste niet uitsluit, dat men een grove hekel altijd wel nodig 
zal hebben gehad. 

De conclusie, die wij eruit hebben getrokken, is deze: de Goudse lijn
draaiers hadden deze bewerking niet nodig, daar ze grofspinners waren. Ze 
kenden de kleingarenspinnerij nog niet, of liever, zij legden zich daar nog niet 
op toe, in tegenstelling tot andere plaatsen, waar de behoefte aan kar! wel 
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bestond; daar men garen spon voor de haringvisserij, zoals later zal blijken. 
Het concept was ·gemaakt, om na uitwisseling van gedachten tot een meer 

landelijke ordonnantie te komen. Burgemeester en Schepenen der Stad van 
der Goude ,schreven op 21 februari 1547 een brief aan andere stadsbesturen 
(helaas is niet bekend aan welke), waarin staat "hoe dat wij geordonneert 
hebben Bouwen Ghijsbrechtszn onze medepoorter deser Stede, uwer Ed. oiver 
te geven zeeckere articulen ·beroerende de neringhe van de lijndraijerie die 
uwer E. bekennen zullen te visiteren ende U advijs daervan bij gescrifte te 
geven ten fijne men opt gaern van der Jijndraijerie voornoemd een goede 
ordonnantie zouden mogen maken zulcx ende men aleer oerbaerlixste bevin
den zal behoeren gedaen te zijn enz. enz.". De bedoelde landeHjke ordonnantie 
of plakkaat kwam in 1556 tot stand1·1• · 

Het schijnt echter, dat de overtreder-s niet gemakkelijk waren te bestraffen, 
on~dat men in Den Hnag •had verzuimd de ordonnantie te publiceren. De 
lijndraaiers van Middelburg en Arnemuiden bonden de kat de bel aan en 
wendden zich met een verzoekschrift tot Den Haag. Op 14 mei 1568 werd 
gelast "De Ordonnantie te publiceren, in alle plaatsen, Steden en Dorpen en 
Vlekken van Holland ende Yrieslandt daar die Nering vnn Lijndraijerie ge
daan wordt en ook te Antwerpen ende andere steden van Brabant. Laslende 
en bevelende een eijgelijcken van wegen der voorsz. Coningkl. Majesteit hen 
te reguleeren na den inhoud vandien , op te peijnen ,daer inne begrepen". 

Het heeft dus twintig jaar geduurd voor en aleer de zaken zuiver waren 
gesteld en de ordonnantie of 't Placcnet der Lijndrnaierije in werking trad. 

Na de bekcndrirnking van het Hof van Holland was de fraude natuurlijk 
niet voorgoed van de baan. De afkondiging gebeurde, zoals gezegd, in 1568 
en reeds in 1579 ·ver-schijnt er een nieuwe keu r op de hespcls en l':chijven , 
teneinde het natten en het verzwaren tegen te gaan. Ook wordt het aan
brengen van brandmerken op de schijven verplic1ht gesteld. 

In augustus van datzelfde jaar komt er een schrijven van de lijndrnaiers en 
de grofwantslagers van gans Walcheren aan de Burgemeesteren ende Raden 
der Steden van der Goude, met het verzoek dat eventuele ,schade ontstaan 
door slechte leveranties zal worden vergoed door de keurmeesters, in plaats 
van door hem die de schade heeft veroorzaakt. Zij vrezen dat de keurmeesters 
anders niet voldoende zullen opletten. Tenslotte kunnen zij toch gerechtigd 
worden de schade weer te verhalen op de spinner. 

Tn augustus J 582 verzoeken de Goudse Hjndraaiers "dat 't Placcaet op 
't faict van de Lijndraijerie geemaneert in sommige poincten wat verandert 
ende gemodereert soude worden ten opsien dat 'tselffde in andere steden in 
gheen observantie en is". Bij ordonnantie van 30 oktober 1582 zijn voor hen 
de maatregelen 'n weinig milder geworden . 

In april 1583 volgt er een ·herhaling van de keur en een nieuwe aanmaning 
tot onderhoud daarvan. 

In februari 1599 moet de overheid opnieuw de ordonnantie uitgeven, aan
gezien men in het naleven ervan weer wat te luchthartig was geworden. In 
maart 1607 volgt er weer een en ,hieruit blijkt, dat grofgarenspinners en klein
garenspinners wel eens op elkanders terrein kwamen en ook met elkander 
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grondstoffen wisselden en verkochten en daarvan sponnen, in weerwil van 
de ·keur. De touwtjes worden echter door de overheid opnieuw strakker ge
spannen. 

Bezien wij de veranderingen in deze en voorgaande keuren, dan zijn die 
betrekkelijk gering, het is soms alleen een aanpassen aan gewijzigde omstan
digheden. De keuren eisten natuurlijk het gebruik van het beste van het beste, 
maar de artikelen konden door knappe spinners soms ook wel eens van wat 
mindere grondstof worden vervaardigd en de zucht om wat meer te verdienen 
en waarsohijn.lijk ook wel om sorns beter te kunnen concurreren, was de 
oorzaak van de heimelijke afwijking. 

De keurmeesters gingen echter spiedend rond en wee degene die gesnapt 
werd. Van klachten, die van lijndraaiers uit andere steden kwamen, horen 
we later minder. De goede fabrikanten hadden het door middel van de keuren 
in hun macht de knoeiers in het vak aan banden te leggen en. hiervan zal wel 
regelmatig gebruik zijn gemaakt. Het schijnt echter, dat inmiddels het oude 
gilde wat verslapte en dat er lieden waren, die werkzaamheden verrichtten, 
zonder in het gilde te zijn opgenomen. Daarom •heeft er op 6 januari 1612 een 
vernieuwing van het gilde plaats, waarbij wordt vastgesteld, dat ook de hen
nepkopers en verkopers zich bij het gilde moeten aanslu iten. 

In 1615 komt er bij de overheid een schrijven van Schiedam binnen, .met 
het verzoek een ·kopie te mogen ontvangen van onze keur, danr zij gaarne een 
gelijke keur zouden maken. Hieruit blijkt, dat het daar nodig wns en dat wij 
in Gouda op •het punt der keuren waarschijnlijk aan de spits stonden. 

l n 1632 werd de keurmeesters door de (werheid aangezegd, dat ze scherp 
moesten toezien, daar er uit Zeeland weer ernstige klachten waren gekomen 
over het schijfgaren. Dit is de laatste klacht over de grofgarenspinner-:,, die 
in de officiële stukken voorkomt, ofschoon er nog menige klaoht bij de leve
ranciers kan zijn binnengekomen, waarvan wij door het ontbreken van cor
respondentie geen kennis hebben. 

Vraagt men nu of onze Hollandse lijndraaiers werkeli.ik zo slecht waren, 
dat ·zij opzettelijk hun garens nat maakten om op deze wijze ,water voor garen 
betaald_ te krijgen, dan is mijn antwoord, dat ·het zeer zeker voorgekomen 
zal zijn, dat er bedriegers waren, ·maar ·men -moet ook -bedenken, dat 6pinncrs 
gewoon waren de garens door een natte lap te spinnen . Die lap is nodig, 
omdat anders het draaisel spoedig het vel van duim en vingers zou hçbben 
doorgeschuurd; de lap werd in water gedoopt omdat hierdoor de plantelijm 
oplost en de draad door deze vochtige lap een ronder en gladder aanzien 
krijgt. Op zichzelf was dit dus niet af te keuren, mits men maar voldoende 
tijd nam om de draad te laten drogen, alvorens ze op de schijf te binden . In 
de z01ner ging dat wel, maar er zijn in Holland nu eenmaal ook veel vochtige, 
mi-stige en regenachtige dagen en in het najaar en des winters zal men het met 
het drogen niet al te nauw genomen hebben. Hennep is nu eenmaal een hygro
skopisch artikel, kan dus vrij veel vocht bevatten voor men van een natte 
draad kan spreken. Direct opgebonden op de schijf is het echter spoedig te 
veel en ze kan dan gemakkelîjk tot verrotting of liever verstikking overgaan. 

Had men van de spinners trossen gekocht, dan waren er niet zoveel klach-
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ten voorgekomen; het garen liad dan voor en tijdens de bewerking tijd tot 
drogen gehad, terwijl het nu direct werd opgebonden en dus grote kans had 
te verstikken. De afnemers waren nu eenmaal geen winkeliers, maar lijn
draaiers, die zelf hun trossen maakten; zij konden meer verkopen dan zij zelf 
konden spinnen en kochten dus •garens bij. Bij de aflevering van garens op 
schijven behoefde dus niet eens zoveel boos opzet te zijn, om een kleinere of 
grotere schade te kunnen constateren. 

Over ,het afleveren op trossen hebben wij niets kunnen vinden, ofschoon 
enkele tarieven van ·beurtschippers uit die tijd wel een vrachtprijs van trossen 
vermelden. Het schijnt dus af en toe wel te zijn voorgekomen. 

Geruime tijd lezen wij niets meer over de grofbanen. Daarom nu eerst 
iets over de plaat-s van deze hanen in onze stad. Zij bevonden zich langs en 
binnen de muren der stad en wel van de Vijverstraat tot het Doelenpoortje, 
van daar tot de Tiendewegspoort en van hier weer tot aan de Robaarsteeg. 
Veräcr van de Lemdulsteeg tot aan de Kleiwegspoort, van de Kleiwegspoort 
tot aan de Pottcrspoort en van hier tot aan de sluis van de Verlorenkost. 

Buiten de poort zijn bekend de twee banen aan weerszijden van de Karne
melksloot, langs de J an-Verzwollenwetering. Verscheidene dezer banen komen 
op oude kaarten van Gouda voor; zij waren het eigendom van de stud en 
werden soms ten bate der stad verhuurd; ook kwam de opbrengst wel ten 
goede aan de St.-Janskerk. De laatste verhuur vanwege de stad geschiedde 
uan de zeilmaker Jan Verhaar, die zeker zelf zijn benodigd want wilde maken 
en het overige verkocht. .Deze verhuur had plaats in 178 1 en betrof de baan 
van de T iendewegspoort tot aan de Doelenpoort. De huursom bedroeg J 60,
pcr jaar. Enkele jaren daarvoor ·huurden Isaäck en Jan l.lsselsteijn de grof
baan van de Kleiwegspoort tot aan de Potterspoort en wel voor de tijd van 
vij(entwintig jaar nl. van 1775-1800. 

Ondertus-sen waren er de oorlogen van Napoleon; Engeland beheerste de 
zee en de overzeese handel en scheepvaart werd totaal lam gelegd. Toen was 
het pleit der grol'banen beslecht, ze hebben opge,houden te bestaan en zijn 
nooit meer opgericht. 

\1/ij vonden "een Rapport en Consideratien van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken binnen deze Stad, betrekkelij-k de groftouw-l'abrieken alhier, 
dienende tevens tot antwoord op vier vragen, gedaan door Heeren :Burge
meesteren aan deze Kamer, ·met opzicht tot de gem. Fabrieken van 3 Juni 
18 16''. Het luidt: 

"Ten aanzien van de eerste vragc moeten wij gercedelijk toestemmen, dal de grof
touwfabrieken ter dezer . Stede, bevorens in bloeij en in cene groote achting waren, 
doch dat dezelve succcssivelijk van hier geweken zijn, hetwelk onzes bedunken is toe 
te schrijven aan het overlijden der eigenaars Fabrikanten, zonder dat er opvolgers 
in hunne plaatsen zijn gekomen. Voornamel ijk ter oorzakc van de zcdert verscheidene 
jaaren 2.0 aanmerkelijk. verminderde Scheepvaart, zo van vreemde hier passeerende 
Schepen, als wel bijzonder wegens de bijna geheel vernietigde vast bepaalde Beurt
schepen van deze Stad naar onderscheidene Steden en Plaatsen, als: Duinkerken, 
Middelburg, Ier Goes, Nijmegen, enz. enz. Zodanig dat er zelfs in den Jaare 1790 nog 
een aaniienlijk getal waren, die wcekelijks op vastgestelde dagen van hier vertrokken, 
terwijl er thans van die soort genoegzaam geen meer overig zijn en dewelke intusschen 
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met de hierdoorvarenden n iet weinig toebragtcn tot den voorldurcndcn bloeij en wel
vaart der voorsz. Fabrieken door zich uit dezelve te voorzien van allcrlcij soorten 
van Touwwerk. 

Ten opzichte van de tweede vrage, kunnen wij zeggen, dat het verlies van de 
gcm. Fabrieken, voor.i:eker schadelijk is geweest, bijz.onder voor die menschen welke 
daar door een middel van bes taan hadden, echter is dit. niet van groot belang, omdat 
de meesten van hun ook reeds gestorven zijn, en de anderen in de kleingarcn Fa
brieken, konden wedervinden, hetgeen zij daarbij verloren hadden. 

Ter beantwoording der derde vraag moeten wij betuigen geenc middelen te weten 
om deze tak van Handel weder 101 zijn voormaligen blocij tcmg te brengen, dan alleen 
de zo deerlijk alhier vcrvallcne Scheepvaart herstellen en wel byzonder door het op
nieuw aanleggen en in activiteit brengen van beunschepen van hier naar onderschei
dene plaatsen binnen en buiten dit Rijk; hetwelk thans veel uitgebreider is dan voorheen 
en om die reden ook wegens den vermenigvuldigen Handel meer vat.baar is voor een 
uitgebreider scheepvaart: terwijl bij voortkomende gelegenheid door hel St.cclclijk 
Bestuur ook alle mogelijke faciliteit zoude kunnen vergund worden aan zo iemand 
die genegen mocht zijn, ccnc o[ meerdere O roftouwfahrickcn alhier op te rigtcn, mits 
bewijzen kunnen prndm:ecren van bekwaamheid en van hetgecne daartoe verder vcr
eisch t word. 

Ten aanzien van de vierde vraag, in hoc verre het de taak der Regccring moge 
gcreekend worden, zich mei de herstelling der voorsz. F abrieken direct of indirect 
to bcmocijcn. durven wij niet beslissen en willen dat liever aan de meerdere kunde en 
verlichter oordeel van Uw Ed. Achtbare overlaten. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te G1)uda 
w.g. G. ten Brummeler 

De grofbanen zijn na 1800 dus verdwenen, maar niet alleen hier was het 
slecht gesteld met deze nijverheid, want de directeur der Directe Belastingen 
in Zuid-Holland schrijft op 9 april 1818 aan de Hoog Ed. Gestrenge Heer 
Gouverneu r van Zuid-Holland o.m. : 

"Het is niet alleen te Gouda, dat het fabrie kswezen zijn vorigen trap van 
welvaart niet verkregen heeft, maar dit is helaas algemeen en eert gevolg van 
de verwoestende oorlogen, die ruim twintig jaren, zonder tusschcnpoozen 
het -mensohdom gefolterd hebben en die oorzaak zijn, dat verschillende takken 
van nijverheid ,zich verplaatst hebben. 

De pijpenbakkerijen, baanderijen en garenspinnerijen zijn zekerlijk in eenen 
verachterden toestand, dan zulks is bijna overal in ons vaderland, men vestige 
slechts het oog op de garenspinnerijen en twijnerijen van Dordrecht, men ver
gelijke aldaar hun getal 't welk in 1790 bestond met die geene welke in 1817 
werkzaam waren en dail zal men nog grooter onderscheid bespeuren, dan bij 
een zodanige vergelijking omtrent de fabrieken van Gouda". 

Het is te betreuren, dat er in Gouda geen grofgarenbanen voor trossen en 
kabels zijn overgebleven, daarmede was ook de kans verkeken zich op dit punt 
te moderniseren. Ofschoon er in ons land slechts weinig zijn overgebleven, 
vindt men ze nu nog te Alblasserdam, Gorkum, Lekkerkerk, Oudewater, 
Maassluis en Sneek; ze hebben zich alle toegelegd op het nrnchinaal verspin
nen van de voor dit doel moderner vezels, de sisal en de manilla en twee 
zijn er zelfs toe overgegaan staaldraadtrossen te maken. Gouda bleef de stad 
der kleingarenbanen met zijn daarvoor passende zachte vezels, de hennep en 
het vlas, waarover meer in een volgend hoofdstuk. 
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Kleingarenban.en en slot 
Kleingaren is een oude benaming voor het fijne garen, in tegenstelling tot het 

grofgaren. Men verstond er in de eerste plaats onder vissersgaren voor haring
netten, fuikengaren voor witvis en paling, verder zegengarens en drijfnet
garen voor zalm, elft- en fintennetten. Ook weefgarens voor het maken van 
zeilen en korenzakken, sohoenm,tker,sgaren als lap- en spangareo, bindgarens 
enz. waren fijngaren. Tot ·J1et va·k van kleingarenfabrikanten behoorde het 
maken van simmen, vissnoertjes, trommelkoord, klokkekoord, raamkoord, 
leidsels, strengen, koetouwen, zweepkoord enz. 

Ofschoon het gilde al in 1519 tot stand kwam, lezen wij slechts over lijn
draaiers en grol'spinners. Wel waren er toen al fijnspinners, maar deze waren 
zeker niet taliijk: het was immers verboden karl uit de ·hennep te ]1ekclcn. 
Pas in 1631 vindt •men achter de naam van enkelen vermeld "cleyngaren
spi-nner" . Het is niet onmogelijk dat zij omstreeks die tijd van meer belang 
werden en eigen vertegenwoordigers in het bestuur wensten. 

Het karl-hekelen vond ·men hier alleen passend voor de .steden Rotterdam, 
Schiedam, Den Briel, Noordwijk, Scheveningen, Ter Heijde enz., die garen 
voor de haringvisseri.i maakten. Toch ging men zich ook ,hier ter stede op 
dit artikel toeleggen en dat was nu bij uitstek iets voor de klcingarenspinners 
(de dunspinners), die daarvoor karl nodig hadden. Er komt dan ook in 1576 
een ordonnantie op het nettenbreien, omdat men niet alleen het garen spon, 
maar ook de netten gebreid en al ging afleveren. Vervolgens werd in een 
ordonmmtie van A februari 1599 de zaak van het aanmaken van de kar! 
beter geregeld. 

Art. 2 begint als van ouds: 

"Item dat men ghecne Corrcl en zal mocgen maken dan alleen van gcll inck Rysc 
(Riga), Rcvcls(: (Reva)), Danlzyekcr ofte Corminxbergcr (D,rntzig en Koningsbergen), 
sonder dal: ycmant ccnigc Carl w111 .me1d1·1.1eger iu tfo grn/gaem. bae11<'11 zal mocghcn 
macoken, noch doen maeken, dan werdt alleen sulex tocgelactcn die cfoy11garc:11 lnu·111•11 
voor soov,:e/ als /111'/I. bi1111e11 des<'I' sletle 1'(111 elven hebbe,r ende consumeren mach end,• 
vorc/i?r n.yet, soncler dal men nochtans desclvc opmaecken ofte doen opmaken sal 
moeghen indervoegcn dat men vcrslaet ende wel uitdruckclick verbiedt. dal men 
gehecnc saetcarl, noch afgc~laeghcn hennep buyren der Stede ofte vrydon, van dycn 
brengen ofte uytvocrett 7.,al mocghcn enz. enz." op straffe van niel malse boelen. 

Bij vroeger vergeleken, had men dus op ,het stuk van karl-'hekelen reeds 
veel water in de wijn gedaan en dat was noodzakelijk, want er zou een ti.icl 
komen, dat de grofgarenbanen in Gouda zouden verdwijnen, terwijl de klein
garenbanen nog tot in de twintigste eeuw doorwerkten. 

Meestal waren deze banen 25 à 30 vamn (van 6 Amsterdamse voeten 
à 28 cm), dit is ongeveer 50 meter. Ze waren gelegen binnen de stad, bijv. 
van de Vijverstraat tot aan de molen van het kasteel; op het Minrebroeders
erf, dit is van de Spieringstraat tot aan de Groeneweg tussen Hoefäteeg en 
Vijverstraat; van de Nieuwe Markt tot aan de Blekerssingel, achter en even
wijdig met de Lemdulsteeg waar nu de bedehuizen zijn; voorts op de Varken
markt, waar de spinnerij van de firma Hoogendoorn stond en de open 
plaats daarnaast, waar vroeger nog de baan was gevestigd van de heer J. van 
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Galen; verder aan · beide zijden van :het Magdalenaklooster, ons wel bekend 
als ·het Veemarktterrein. Enkele banen lagen tussen de Nieuwe Haven en het 
Regentesseplantsoen, op de plaats van het afgebroken Regulierenklooster op 
de Raam en bij het Vlamingspoortje op de Vest tegenover de Turfsingel. 

Later kwamen er ook vele banen buiten de muren op de singels o.m. op 
de Fluwelensingel dioht bij de Doelenbrug (de laatste haan was daar van 
firma IJpelaar) en dicht bij de Tiendewegspoort, op de Blekerssingel tegen
over het kazerneterrein. Voorts van de Kleiwegspoort tot aan de Bloemen
daal, later genaamd de Spoorstraat. Zeer vele waren er op de Kattensingel, 
het Jaagpad, de Wachtelstrnat en de Lazaruskade. 

In totaal waren er in 1830: 

Garenfabrikeurs 35 
Hennepbeu•ke1:.s 2 
Baanders 425 
Hekelsters l 96 
Spinsters 2 
Spinners onder de J 4 jaar 29 

Totaal 689 

Naast wat hier ter stede werd ·gefabriceerd, lieten de garenfabrikeurs veel 
werk maken in Gouderak en Moordrecht. Enkele ouden van dagen zullen zich 
misschien nog •herinncren, dat deze arbeiders zaterdagsmiddags met •hun hand
karren en ,kruiwagens uit Goudera'k en Moordrecht hun werk kwamen brengen 
en weer nieuwe grondstof meenamen. Velen •kochten dan in Ter Gouw nog hun 
winkelwaren en togen daarna •huiswaarts. Van een en·kele.fabrikant is bekend, 
dat hij er een gedwongen winkelnering op na ,hield, hetgeen vroeger, en niet 
alleen -hier, een meer voorkmnend verschijnsel was. 

Wij hopen ·hiermede een overzicht te hebben gegeven van een industrie, die 
eeuwen lang voor Gouda van betekenis is geweest en, of,sohoon thans ge
mechaniseerd, nog steeds wel aan ongeveer 300 personen werk verschaft. 

Wij hopen, dat deze industrie, voortgesproten uit het edele handwerk, door 
haar produkten alom in den lande bekend, nog vele jaren roem, zal verlenen 
aan ons dierbaar Ter Gouw. 
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