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Katoendrukker in Vreeland 

Het drukken van textiel was in ons land reeds 
bekend vóór de invoer van geschilderde en 
gedrukte katoen door de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC). Lange tijd voerde ons 
land de bedrukte en geschilderde kleden in, 
onder meer uit India. In Europa werd de sits 
(beschilderd of bedrukt katoen) vanaf ongeveer 
1675 nagebootst, vooral uit economische 
noodzaak, om een dam op te werpen tegen de 
Indiase katoentjes. Ook in ons land ontstond 
omstreeks 1675 deze nieuwe 'bedrijfstak', 
namelijk het bedrukken van katoen (niet het 
beschilderen daarvan zoals gebeurde bij de fijne 
kwaliteiten Indiase sitsen). De kennis van het 
blokdrukken met beitsverven verbreidde zich 
snel in ons land en in Europa. De beroemde 
Augsburgse katoendrukker Jeremias Neuhofer 
zou de kunst hebben geleerd door middel van 
industriële spionage in Nederland. In 1689 
opende hij de eerste katoendrukkerij in Duits
land. Patenten en geheimhoudingsplicht kon
den dit niet verhinderen. 

De Nederlandse katoendrukkerijen maakten 
vanaf de opkomst in de tweede helft van de 17e 
eeuw tot circa 1750 een grote bloei door. 
Amsterdam was het centrum van deze handin-
dustrie. Aan de rand van de stad ontstonden de 
katoendrukkerijen, omdat men velden nodig 
had om de katoen te bleken en omdat daar 
goed bedrijfswater beschikbaar was. Na circa 
1780 raakte Nederland in toenemende mate in 
de greep van het economisch verval. De achter
uitgang van de katoendtuk was vooral te wijten 
aan de buitenlandse concurrentie. De periode 
tussen 1785 en 1814 was de tijd van de ineen
storting van veel katoendrukkerijen, die toen 
als nevenproduct ook behangselpapier vervaar
digden. Vrijwel alle katoendrukkerijen in ons 
land waren tegen het einde van de Franse Tijd 
te gronde gegaan. Men deed er ook weinig aan 
om de situatie te verbeteren. De lonen bleven 
hoog in vergelijking met het buitenland en de 
kwaliteit van het drukken nam af. Na 1840 

vond een herleving van deze sector plaats, maar 
niet meer in Amsterdam en omgeving. De acti
viteiten hadden zich verplaatst naar Leiden en 
Haarlem en wat later naar Twente en Noord-
Brabant. 

Omstreeks 1750 breidde de katoendruk zich zo 
uit dat ook langs de rivieren Amstel en Vecht 
katoendrukkerijen werden gevestigd. In Nigte-
vecht werd drukkerij 'Vredebest' gesticht en in 
Vreeland werden twee bedrijven gevestigd. In 
1777 een bedrijf onder de naam Schenkhuij-
sen, gelegen aan de Voorstraat en in 1761 een 
bedrijf gesticht door Herman Richard Sprenc-
kelmann (ovl. 1775) en consorten op de buiten
plaats genaamd Vredenhorst. De eerste en 
belangrijkste Vreelandse katoendrukkerij in onze 
omgeving werd dus in 1761 opgericht. In 1769 
verkocht Sprenkelmann de fabriek aan Pieter 
van Dokkum en Compagnons. De officiële ver
koopacte vermeldt dat hij het volgende ver
kocht: "zekere huijsinge, Erve Grond en bepo-
tinge genaamd Vreedenhorst, staande en gelegen 

Gelyk g_v hier 't Catoen ziet drukken, 
Zo druk de Bloemen van de Deugd 

In uw Gemoed, 't zal u gelukken,, 
Dai elk 'er u om eert, ó Jeugd{ 

Een Nederlandse katoen

drukker aan het werk; rechts 

roert een hulpje de verfstof. 

Detail van een centsprent, 

eind 18e eeuw. 

Coll.: Nederlands 

Openluchtmuseum te 

Arnhem. 
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Het inschilderen van 

sommige kleuren op bedrukte 

katoen; dit geschiedde veelal 

door vrouwen. Detail van een 

centsprent, eind 18e eeuw. 

Coll.: Nederlands 

Openluchtmuseum te 

Arnhem. 

alhier ter Steede, alwaar jegenswoordig de fabrik 
van Citze dmkkerije (katoendrukkerij werd ook 
wel sitsdrukkerij genoemd) op gedaan word." 
Tien jaar later, in 1779, werd Hendrik Felder
hoff directeur van de Vreelandse katoendrukke
rij. De eigenaar Pierer van Dokkum overleed in 
1782. Het bedrijf, dat de naam P. van Dokkum 
en Comp, bleef dragen, werd toen overgenomen 
door Willem Hooghart en onder diens leiding 
voortgezet. De heer A.A. Felderhoff is in 1802 
voorzitter van de commissarissen van het bedrijf. 
Wegens de slechte financiële positie volgde in 
1811 liquidatie van het bedrijf en daardoor 
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. 

In dit artikel gaat het om de aanstelling van een 
katoendrukker op de fabriek Vredenhorst. Op 4 
maart 1781 werd daar namelijk een nieuwe 
werknemer, Reinier van der Doosen, aangesteld 
als jongste drukker. In de bloeirijd (1806) had 
dir bedrijf 15 werknemers in dienst. De aanstel
ling van Reinier van der Doosen werd schrifte
lijk vastgelegd in het bijzijn van twee werkne
mers, die er al lang werkzaam waren: Evert 
Heman (een zwager van Sprenkelmann, die er al 
twintig jaar werkte) en Dirk Rademaker (die er 
al vijftien jaar werkte). Daarin werd ook een 
taakomschrijving opgenomen. Zo moest onder 
andere een belangrijk punt worden vastgelegd, 
namelijk absolute geheimhouding over de werk
methode. De overeenkomst werd sreeds weer 

Z .o fchüdert men inet vele kleuren 
'i Catocn, en zet" het Blocmwerk af 

Met "erven, die men fraai moet keuren, 
Na^r 't voorbeeld dat de Drukker gaf.' 

verlengd. Bij her aantreden van een nieuwe eige
naar werden de contracten met de werknemers 
vernieuwd. Bij de komst van de heer Felderhoff 
als commissaris in 1802 moest ook de aanstel
ling van Reinier van der Doosen opnieuw wor
den verlengd met een nieuw contract. Deze han
deling vond plaats op 19 november 1802 ten 
huize van Willem Hooghart te Vreeland ten 
oversraan van de schout G. Horst en de schepe
nen Jan Hendrik Bouten en Arie Barneveld van 
her dorpsgerecht, nadat de heer A.A. Felderhoff 
in naam van de heren commissarissen van de 
fabriek onder de naam R van Dokkum en 
Comp, hiervoor op 16 november 1802 toestem
ming had gegeven. 

De nieuwe overeenkomst voor verlenging van 
de aanstelling van katoendrukker Reinier van 
der Doosen van 1802 laat zien wat het werk in 
de katoendrukkerij te Vreeland inhield. Het 
bedrijf wordr omschreven als "de koopere en 
houte plaat Chitze drukkerij te Vreeland". Wil
lem Hooghart nam Reinier van der Doosen aan 
voor de tijd van vier achtereenvolgende weken 
of zoveel langer als het hem goeddunkt tegen 
een loon van zeven gulden per week. De 
arbeidsvoorwaarden werden nauwkeurig 
omschreven. De werktijden gedurende zes 
werkdagen - geldend voor de periode van juni 
tot en met oktobet - waren van 's ochtends 5 
uur tot 's avonds 7 uur met de volgende rust
pauzes: 

's ochtends 3 kwartier om te ontbijten, 's mid
dags ander half uur om het middagmaal te 
gebruiken en een half uur om thee te drinken. 
Voor de periode van november tot en met mei, 
waarin hij niet meer dan zes gulden loon 
zou genieten, golden aangepaste werktijden, 
namelijk vanaf het aanbreken van de dag tot 
's avonds zolang het licht is ("er gesien kan 
worden"). Tijdens deze kortere werkdagen ver
vielen de drie kwartier ontbijtpauze en het half 
uur theepauze 's middags. 

Voorts werd in de overeenkomst bedongen dat 
de werknemer aan niemand enige geheimen 
van deze fabriek zal openbaren, ook niet als hij 
daar nier meer werkzaam zal zijn. De werkwijze 
en fabricagemethode dient hij geheim te hou
den. Hij mag niet bij een andere katoendrukke
rij in dienst treden, ook niet als hij daar meer 
loon kan verdienen. Reinier van der Doosen 
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mag zich niet bemoeien met de leiding van het 
werk ("het teveel of wijn ig drukken van stuk
ken"), ook niet als hem ander werk wordt opge
dragen. Hij zal alles aan Willem Hooghart 
moeten overlaten en de baas in alles moeten 
gehoorzamen. 

Na voorlezing van de overeenkomst verklaarde 
Reinier van der Doosen, dat de voorwaarden 
volgens afspraak waren vastgelegd. Hij beloofde 
hiernaar te zullen handelen. Bij niet nakomen 
van de voorwaarden zou hij een bedrag van 200 
gulden aan de Diaconie-armen van Vreeland 
moeten betalen. In verband met de bepaling 
over geheimhouding en over niet te zullen wer
ken bij een soortgelijke fabriek moet hij een eed 
afleggen "zeggende daarop onder het opsteeken 
van zijn twee voorste vingeren: Zoo helpen mij 
god almagtig." 

De overeenkomst werd op 19 november 1802 
ten huize van Willem Hooghart getekend door 
hem, Reinier van der Doosen en schout en 
schepenen van Vreeland. 

Uit deze overeenkomst blijkt wel, dat de 
arbeidsomstandigheden in achttiende eeuw 
aanzienlijk verschilden met die van de huidige 
tijd. 

Jan Boerstra 
Kees de Kruijter 

BRONNEN: 

Ebeltje Hartkamp-Jonxis (red.), SITS, Oost-West relaties in 

texriel, Zwolle 1 987. 

Het Utrechrs Archief, Archieven Dorpsgerechren, nr. 2108, 

folio 48. 

Een pagina met ontwerptekeningen voor bedrukte katoen 

van katoendrukkerij Overtooms Welvaren bij Amsterdam, 

eind 18e eeuw. Coll.: Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschap te Amsterdam. 

Fragmenten uit archiefstukken 
Veldwachter 
De heer Lantinga betuigd zijne ontevredenheid 
over de uitoefening der politiedienst in het 
dorp, door den Veldwachter. 
Zelden is deze in het dorp om toezicht te 
houden. Het dotp wordt overstelpt door bede
laars, er wordt harder gereden dan is toegestaan 
bij de politieverordening, in éen woord, er 
wordt nergens op gelet. En wanneer men 
vraagt waar of de Veldwachter is krijgt men ten 
antwoord, dat deze op verkoophuizen aan het 

nommeren is, iets geheel buiten zijn betrek
king. 
Spreker vraagt of de Voorzitter den Notaris in 
deze gemeente, wil verzoeken om den Veld
wachter niet meer voor dergerlijke dingen te 
gebruiken en hem onder het oog te brengen 
dat betere waarneming zijner betrekking 
verlangd wordt. 

De Voorzitter antwoordt hierop dat hij den 
Veldwachter ernstig een en ander onder het 
oog zal brengen. 


