
De knopendraaiers 
door N. Plomp 

Montfoort is eeuwenlang een agrarische gemeenschap, geweest. 
Een schrijver uit het midden van de zeventiende eeuw zegt ervan: Het meeste deel der 
inwoonders geneeren sich met de lantbouwerif. 
Ruim een eeuw later, in 1760, is er een schrijver die uitvoeriger is over de middelen van 
bestaan. Hij begint met op te merken De burgers zijn te Montfoort als heerschappen en 
tegelijk bouwlieden van het omleggende land, dat in twijfel laat of het schoonder, vermake
lijker of vruchtbaarder zij. Inwoners met stadse allures dus, die tegelijkertijd boeren zijn en 
de fraaie en vruchtbare landerijen in de polders rondom de stad bebouwen; een beeld dat 
overeenkomt met dat van de zeventiende eeuw. 
Er was echter in 1760 nog meer te doen binnen Montfoort: Men teld in deese stad 13 lijn-
baanen, waarin meer dan 170 arbeydslieden werkzaam zijn, om die hooftneering voort te 
zetten. Het touw dat aldaar gemaakt werd, zend men meerendeeld naar Amsterdam. De 
kaashandel is er bloeyende, en werden jaarlijks veele schipponden insgelijks naar Amster
dam en elders verzonden. Ook heeft men te Montfoort eenfabryk van beene knoopjes, die 
alomme zeer begeert zijn. Deese dingen tezamen gevoegt bij de land-, vee en graanbouw, 
daar de meeste inwoonders deeser stad hun bestaan van hebben, kan een ieder ligt oordeelen, 
dat aldaar wel te leven zip. 
Ongetwijfeld geeft het feit dat er een knopenfabriek was de verklaring voor de bijnaam 
knopendraaiers die de inwoners van Montfoort nog steeds hebben. De knopenfabricage 
kwam als middel van bestaan voor de bevolking op de derde of vierde plaats, na de land
bouw, de touwindustrie en wellicht ook nog na de kaashandel. Maar een knopenfabriek 
kende men elders in de omgeving niet en dat was reden genoeg om de Montfoortenaren 
knopendraaiers te noemen. 

Schinkels 

Over de knopenindustrie te Montfoort is nog maar heel weinig bekend. Een notariële ver
klaring, gepasseerd voor notaris A. van Zoelen te Montfoort, geeft enige opheldering over 
de vraag hoe het begonnen is. Op 2 januari 1708 verscheen voor deze notaris Daniel l'Espé
rance, 44 jaar oud, en wonende te Montfoort, om op verzoek van Jean Le Grand, meester
ivoordraaier te Montfoort, te verklaren hoe hij als werknemer van Daniel in december 1707 
naar Rotterdam werd gezonden om een partij Engelse schinkels te kopen die ieder een gat 
aan het einde hadden. Met zekere Charles Bloud en David Justin, die te Rotterdam 
woonden, was hij nog diezelfde dag naar de koopman Hoogvliet gegaan, die in „De 
Trommel" in de Oppert woonde. Deze had hem een monster Engelse gekookte schinkels 
laten zien die ieder een gat aan het eind hadden. Op de verzekering van Hoogvliet dat hij nog 
een partij van zulke schinkels in een pakhuis had liggen, had Daniël namens zijn patroon een 
partij gekocht tegen 2 gulden en 1 stuiver de honderd, platte en ronde schinkels door elkaar. 
De volgende dag was hij door Hoogvliet naar diens pakhuis gebracht om de schinkels te zien. 
Er lag inderdaad een berg Engelse schinkels. Toen Daniël wat tegen de berg wilde 
opklimmen om ze beter te bekijken werd hem dat belet door een knecht, die zei dat de berg 
anders aan het rollen zou gaan. Daniël had daarmee genoegen genomen en ter bevestiging 
van gedane zaken aan Hoogvliet op diens verzoek 3 gulden en 2 stuivers handgeld gegeven en 
6 stuivers voor de armen. 
Daarna verscheen Margaretha Piethaan voor de notaris. Zij was 32 jaar oud en woonde 
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eveneens te Montfoort. Zij was tien dagen later naar Rotterdam gereisd om de gekochte 
schinkels te betalen en te laten inschepen. Zij betaalde ten huize van Hoogvliet voor de 
gekochte 7000 schinkels f 143:10:0, waarna zij zowel op de plaats achter het huis als in het 
pakhuis Engelse gekookte schinkels zag, alle met een gat op het einde. Hoogvliet garandeer
de de partij met de opmerking dat indien de schinkels niet overeenkomstig het monster 
waren hij voor iedere honderd drie gulden terug zou geven. Daarna was de partij aan boord 
gebracht. 
Vervolgens compareerden twee Montfoortse burgers, Cornelis Teunissen Blak en Adam 
Janssen Verburg, die verklaarden dat de schinkels die door Barend Crijnen Schinkel, 
schipper van Montfoort op Rotterdam, voor Jean Le Grand naar Montfoort gebracht 
waren en op de dag van de akte nog in de schuit lagen, geen Engelse schinkels waren maar 
vette schinkels. Zij verklaarden de schinkels te hebben gezien en het onderscheid tussen 
Engelse en vette schinkels zeer goed te kennen, omdat zij ze menigmaal hadden verwerkt. 
L'Espérance, Blak en Verburg tekenden de verklaring met een kruisje, Margaretha Piethaan 
met haar naam3. 
Uit de akte blijkt dat er een Franse meester-ivoordraaier te Montfoort woonde die te 
Rotterdam schinkels inkocht om die te Montfoort te laten verwerken. 
Schinkels of schenkels zijn onderbeenderen van geslachte dieren, al of niet met de vlees-
resten er nog aan. De akte maakt wel duidelijk dat de Montfoortse ivoordraaier de schinkels 
schoon geleverd wilde hebben, gereed voor verwerking. Hij had uitdrukkelijk gevraagd naar 
Engelse gekookte schinkels, alle met een gat op het einde. 
De tekst van de akte wekt hier en daar de indruk dat met Engelse schinkels en gekookte 
schinkels hetzelfde wordt bedoeld, maar helemaal duidelijk is dat niet. Het kan ook zijn dat 
de schinkels, vet of gekookt, uit Engeland werden ingevoerd. Evenmin is duidelijk wat 
bedoeld wordt met het gat aan het einde dat iedere schinkel moest hebben. Het lijkt waar
schijnlijk dat het gat het resultaat was van een voorbewerking, en gemaakt was om de 
schinkel bij verwerking gemakkelijker te kunnen hanteren. 

Benen knopen 

Hoewel er in de notariële akte met geen woord over wordt gerept, mogen we aannemen dat 
de schinkels bestemd waren voor het maken van benen knopen. In 1760 was er een fabriek 
van benen knopen te Montfoort, maar ook enige decennia eerder werden die er reeds ver
vaardigd. Over zekere Cornelis Jacobsz van de Poll wordt in 1717 gezegd dat hij te Mont
foort woont en benen knopen maakt4. 
Hoe komt het dat het juist een Fransman was die de schinkels kocht? Waarschijnlijk betreft 
het hier een van de hugenoten die zich aan het einde van de zeventiende eeuw in de Repu
bliek vestigde. Ook te Montfoort was er een aantal, zodat er zelfs een Franse kerk werd 
gesticht die als kerkgebouw de kapel van het Oude Mannenhuis gebruikte. In de loop van de 
achttiende eeuw verminderde het aantal lidmaten weer zodat de zevende achtereenvolgende 
predikant van deze Waalse gemeente naar elders moest vertrekken. De kapel ging daarna 
dienst doen voor de catechisatie van de gereformeerden2. 
Jean Le Grand, de meester-ivoordraaier, zal zich in de eerste plaats hebben beziggehouden 
met het bewerken van ivoor en ongetwijfeld heeft hij er ook knopen van vervaardigd. Maar 
naast ivoren knopen, dié in de achttiende eeuw vrij veel gebruikt werden, was er behoefte 
aan knopen van goedkoper materiaal. Hoewel eerst een grondig onderzoek in de Mont
foortse archieven daar klaarheid in kan brengen, lijkt het niet te gewaagd te veronderstellen 
dat Jean Le Grand, wellicht als eerste te Montfoort, mogelijkheden heeft gezien voor de 
vervaardiging van benen knopen. Al in de middeleeuwen werden er benen knopen gemaakt 
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1. Een plak been (gesneden uit een bot van een grote herkauwer of paard) waaruil knopen zijn 
gesneden*. 

2. Gedraaide benen knopen uil de achttiende eeuw6. 

70 



uit plakken been, gesneden uit het bot van runderen en paarden5. (Afb. 1). De zeventiende 
eeuwse mode om lange rijen knopen op de kleding te dragen, had de behoefte aan knopen 
doen toenemen. De benen knopen werden daarbij als eenvoudige knoop aan de onder-
kleding gebruikt (Afb. 2). Daarnaast als kern voor de met stof overtrokken knopen, die toen 
algemeen werden gebruikt6. 

O R D O N N A N T I E , 
O M T R E N T 

Het Huuren , en Verhuuren der 
Lynbaanders en Knoopjes« 

draayers Knegts. 

Gearreßeert by Burgemecßcrcn en KcgcerJcrs 
der Stede M o NT FO ORT op den i. Sep te DIU er 

l75S > en more folito van den Raadbuize 
gepubliceert den 5. dito. 

T O T U T R E C H T 

Gedrukt by WILLEM JAN REERS, Ordinaris Drukker 
der Ed; Mog ; Heeren Staten 'iLandi ran Utrecht, 17fr. 

3. Titelpagina van de ordonnantie uit 17551 
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Kokosnoten 

Een duidelijke voorstelling dus: een Franse ivoordraaier die te Montfoort een fabriek van 
benen knopen sticht die in 1760 daar nog is, De werkelijkheid blijkt echter iets gecompli
ceerder. Vijfjaar voor het verschijnen van de beschrijving die melding maakt van eenfabryk 
van beene knoopjes te Montfoort, publiceerde het stadsbestuur van Montfoort een Ordon
nantie omtrent het huwen en verhuuren der lijnbaanders en knoopjesdraayers knegts1 (Afb. 
3). De ordonnantie omvat tien artikelen, waarvan de eerste zes betrekking hebben op de 
lijnbaandersknechts. Er blijkt uit dat het dienstverband van de lijnbaandersknechts of 
meisjes liep van Pasen tot Pasen. Tussentijds mochten zij niet opzeggen op straffe van een 
boete van drie gulden. Bleef men toch weg dan werden de dienaars van de officier (de maar
schalk/schout) gezonden om de knecht of het meisje te dwingen aan het werk te gaan. Een 
andere baas mocht tussentijds niemand aannemen zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de vorige werkgever. Wel mocht een knecht wanneer de baas geen werk voor hem had en 
dat ook niet binnen veertien dagen verwachtte, overgaan naar een andere baas, echter op 
voorwaarde dat hij terugkwam als zijn eerste baas binnen dat jaar weer werk voor hem 
kreeg. Omgekeerd mocht een baas een knecht of meisje niet binnen het contractjaar ont
slaan; deed hij dat toch dan moest hij een half kwartaal loon uitbetalen. Wederzijds was er 
de verplichting desgewenst de dienst op te zeggen zes weken voor Pasen. 
Bij de knoopjesdraaiersknechts zou de huur als van ouds van week tot week lopen. Dat gold 
niet voor de leerkinderen die door de ouders voor langere tijd of voor eenjaar aan een baas 
verhuurd waren. Ook hier mocht men niet binnen de overeengekomen termijn de dienst op
zeggen. Een knecht (of leerkind) die het toch deed verbeurde zes gulden, aan de baas te 
betalen, een baas verbeurde % van het loon over de afgesproken tijd. Een knoopjesdraaiers-
knecht 'was aan het eind van iedere week vrij van dienst op te zeggen, mits den baas, uit 
welkers dienst hij gaat of gaan wil, alvorens volkomen voldoende van 't geen hij weegens 
ontfange kokos-noten, gedraayde knopen, verschoten penningen, als anderzins denzelven 
verschuldigt is. Deed hij dat niet dan verbeurde hij zes gulden aan de baas. 
De ordonnantie levert enige verrassende gegevens op. In tegenstelling tot hetgeen de 
schrijver uit 1760 suggereerde, blijken er in 1755 meerdere knoopjesdraaiersbazen in Mont
foort te zijn geweest. Blijkbaar waren de knopendraaiersknechts thuiswerkers, want wan
neer zij hun betrekking opzegden moesten zij eerst de ontvangen kokosnoten, gedraaide 
knopen en ontvangen voorschotten verrekenen. 
Van een thuiswerker kunnen we verwachten dat hij bij ontslag grondstoffen, werktuigen en 
eindprodukten bij zijn werkgever moet inleveren. De eindprodukten waren de gedraaide 
knoopjes, die hij inderdaad moest inleveren. Over werktuigen wordt niet gesproken in de 
ordonnantie. Blijkbaar waren die eigendom van de knecht. Als grondstof zouden wij, na het 
lezen van de gegevens uit 1708, 1717 en 1760, schinkels verwachten om er benen knopen uit 
te maken. Maar neen, in plaats daarvan vermeldt de ordonnantie van 1775 kokosnoten! 
Dit gegeven staat niet geheel alleen. Bij een enquête in 1815 werd ook te Montfoort geïnfor
meerd naar getal en soorten van voorname fabryken en trafyken, of die een gedeelte van het 
bestaan der inwoners uitmaken, met opgave van de kwantiteit ongeveer van jaarlijksch 
debiet. Het antwoord uit Montfoort luidde: De touwspinderijen 6. Knopendraijerijen 4. Het 
debiet is door gebrek aan werk, en het gemis van kokosnoten, thans zeer geringd. 
De oorlogsomstandigheden hadden in de Napoleontische tijd zowel stagnatie in de aanvoer 
van grondstoffen (kokosnoten uit de tropen) als de afzet van producten (touw en knopen) 
veroorzaakt. 

Bij het lezen van het Montfoortse antwoord uit 1815 denkt men in de eerste plaats aan de 
produktie van touw uit kokosvezel. De ordonnantie van 1755 maakt echter duidelijk dat het 
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gemis aan kokosnoten ook — of juist — gevolgen had voorde knopenindustrie. Blijkbaar 
had men in de harde dop van de kokosnoot een materiaal ontdekt dat evenals been of hout 
geschikt was om er knoopkernen van te maken, die dan met stof werden overtrokken. Mis
schien is men de doppen van kokosnoten gaan gebruiken omdat men die toch al had in 
verband met de touwfabricage. Een andere plausibele verklaring voor de vermelding van 
kokosnoten in de ordonnantie van 1755 is niet voorhanden. 
Of naast de produktie van kokosnotenknoopjes, of hoe zij ook mogen heten, ook de 
produktie van benen knopen in 1755 en 1815 nog voortging, is niet zeker. In 1755 werden er 
waarschijnlijk toch nog wel benen knopen gefabriceerd, want het is nauwelijks aan te nemen 
dat de schrijver uit 1760, die over het algemeen nogal wat aktuele informatie geeft, op dit 
punt zo slecht zou zijn ingelicht. 
Maar of men nu op den duur uitsluitend kokosnoten gebruikte als materiaal of schinkels, of 
beide, in 1815 ging het blijkbaar bergafwaarts met de vier Montfoortse knopendraaierijen. 
In 1846 waren de voornaamste middelen van bestaan te Montfoort de landbouw, de kaas-
handel en de touwspinnerijen9. Misschien was er toen reeds een einde aan deze industrie 
gekomen. Nogmaals: nader archiefonderzoek zou dat moeten uitwijzen. Dit artikel is slechts 
bedoeld om een verklaring te geven voor de bijnaam knopendraaiers en om de vragen aan de 
orde te stellen die rijzen na een eerste oriënterend onderzoek. Behalve de hierboven opge
worpen vragen zijn er nog enkele te noemen. Als blijkt dat men te Montfoort de kokosvezel 
voor de touwfabricage gebruikte en de dop voor de knopenfabricage, had men dan ook een 
bestemming voor het „vruchtvlees" (kiemwit) van de kokosnoot, de kopra? Maakte men in 
Montfoort stoffen knopen of leverde men de knoopkernen als halffabrikaat aan knoop-
fabrieken waar men dat wel deed, zoals die te Leiden en Purmerend?10. 
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