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Vijf eeuwen touwfabricage in Oudewater
door drs. B.R. Feis
In het drassige land van de Lopikerwaard werd eeuwenlang veel hennep aangeplant om er touw en
zeildoek uit te fabriceren. De steel van de hennepplant wordt zo hard als hout en daaruit worden — na
een rottingsproces — de touwvezels gemaakt voor de touwproduktie. Scheepvaart, visserij en marine
vormden de belangrijkste afnemers van die touwproduktie; daarnaast ook boeren, molenaars en zelfs
de beul die over „het hennepen dasje" sprak als hij het galgekoord bedoelde . . .

Historische gevelsteen in Oudewater, die het louwslaan uitbeeldt (foto H. Rijkelijkhuizen).
Hennepeultuur
Van die hennepeultuur geeft Vink in De Lekstreek een — bijna klassiek geworden — beschrijving. Hij
onderscheidt de „gelling", de mannelijke plant, en de „zelling" (zaadling), de vrouwelijke plant.
„De gelling werd inde sloot geroot, juist als vlas, en 's winters, zoo mogelijk bij droog weer, gebraakt in
braakhutten, die wegens het brandgevaar niet te dicht bij de woningen stonden, dikwijls op kleine
akkertjes tusschen griendhout om den wind te weren van den open oven, waarop de gellingschoven
krakend droog werden gemaakt. Het vuur werd gestookt van het fijne stoppelgruis, dat bij de
bewerking uit de schil onder de braak neerviel. Men werkte van 's morgens vier tot 's avonds acht. Daar
droog weer meest vriezend weer is, kon het vervoer naar de afgelegen hutten dikwijls over het ijs plaats
hebben.
De zelling stond in het vroege najaar nog enkele weken alleen op den akker. De afstand tusschen de
planten was voldoende om er voorzichtig tusschen door te kunnen schuifelen.
Sprookjesachtig mooi was dan op heldere dagen het schemergroene licht, dat uit het bladerdak boven
de hoofden neerviel (. . .)
Na het plukken werd de zelling om te drogen aan schooven gezet tegen slieten tusschen de kopstoven
(knotwilgen). die daartoe langs den kant van enken kennepakker werden gepot. Te voren had de
gelling er voor en na het rooten te drogen gestaan. Na gedorscht te zijn op het erf, waar in den
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zaadmolen door een feilen luchtstroom het zware zaad van den licht en bolster gescheiden werd, werd
de zelling, liefst op een drogen zolder, opgeborgen. Bij open water werd zij in de lange winteravonden
— overdag werkte men nog wat op het land, als het weer niet te slecht was — stoppel voor stoppel bij
den haard met de hand geschild.
Het haardvuur, anders van eigengemaakte turf, van oude kopstoven, struiken uit de grienden, of
opgedolven kienhout, werd dan grootendeels gevoed door de kennepstoppels, vooral door de zware
ondereinden. De boveneinden werden ten deele bestemd voor de zwavelstokken"1).
Vink spreekt niet van hennep, maar van kennep, zoals het in de Lekstreek werd uitgesproken; dit zou
zijn afgeleid van het Griekse ,,kannabis" (Lat. cannabis; canna = dun rietje, Fr. la canne = wandelstok,
le canal = recht gegraven stuk water, Ned. kaneelstok). Hieruit leidt hij af dat de hennepcultuur uit
Romaanse streken in Nederland is ingevoerd2).

Het dorsen en schillen van de hennep (Duhamel de Monceau, Traite de la Fabrique des Manoeuvres
pour les vaisseaux, ou l'Art de la Corderie perfectionné, Paris 17692).

De hennepteelt beheerste de Lekstreek, met name het gebied langs de dijk, en bereikte daar haar
grootste bloei in de 17e en begin 18e eeuw. Volgens Vink diende de veeteelt daarbij als hulpmiddel, nl.
om mest te maken voor de hennepakkers; op het hooiland werd zodoende eeuwenlang roofbouw
gepleegd3).
Hoe belangrijk hennep was, blijkt ook uit de betekenis van hennep in het feodale stelsel. Men
onderscheidde grove tienden (op de 4 belangrijkste granen: tarwe, rogge, gerst en haver), smalle
tienden (op andere produkten) en henneptienden. Deze werden in de 16e eeuw afkoopbaar gesteld
voor een afkoopsom, die men het „hondgeld" noemde: dit kwam neer op 10 gulden voor elke met
hennep bezaaide morgen. Tot omstreeks 1840 was er in de onmiddellijke omgeving van Oudewater —
met name Hoenkoop — nog sprake van inning van die henneptienden 4 ).
Het grote keerpunt voor de hennepteelt kwam in de 18e eeuw: de grote overstroming in januari 1726 —
door dijkdoorbraken bij o.a. Willige Langerak — betekende niet alleen dat de hennepoogst werd
vernietigd, maar noodzaakte ook de touwfabrikanten om — bij wijze van noodsprong — de Baltische
hennep in te voeren, die uiteindelijk goedkoper bleek. Hierdoor werd de hennepteelt in het
Waardengebied geleidelijk aan verdrongen. In de 2e helft van de 19e eeuw verdween de hennepcultuur
definitief en werden de laatste hennepakkertjes veranderd in grasland; werden in 1851-60 in het
Waardengebied nog per jaar gem. 1566 ha hennepland bewerkt, in 1910 was dit al teruggelopen tot 34
ha5). Slechts enkele kopstoven bleven soms nog herinneren aan het oude bedrijf . . .

Touwfabricage
Centra van de hennepverwerkende industrie waren steden aan de rand van het Waardengebied:
Schoonhoven, Gouda, Moordrecht, Gorinchem en vooral Oudewater. De talloze braakveldjes waren
vooral in de streek tussen Schoonhoven en Oudewater geconcentreerd. In de steden — en ook
verspreid op het platteland — lagen tientallen kleine baanderijen.
Dit waren meestal eenvoudige hand baantjes, die doorgaans gelegen waren langs de wallen met hun
hoog opgaand geboomte; de bomen boden beschutting tegen regen en wind en men kon er materiaal
aan ophangen. De banen hadden de standaardlengte van 120 vadem (= 220 meter); die oude maten als
vadems, voeten en duimen worden in de touwproduktie nog steeds gebruikt. De touwslagers
wikkelden een streng hennep om het middel — die vaak gelig-verkleurd was, vandaar de bijnaam
„Geelbuiken" voor Oudewaternaren — en vervolgens werd op pennen een lijn getrokken. Terwijl de
één met gelijkmatige pas naar achteren liep, draaide de ander — meestal een kind —aan het grote wiel;
via slingeren haakje werden de lijnen dan in elkaar gedraaid. De grote kunst was hierbij zo gelijkmatig
mogelijk te draaien, zodat het touw overal dezelfde dikte kreeg. Het touw dat klaar was, werd over
hoge palen of „galgen" gegooid en over een lengte van honderden meters vastgezet om 't draaisel in het
touw vast te houden.

De lijndraaier, die - op dit moment - bezig is met
spinnen, de hennep om zijn middel gebonden; de
gang is slecht, maar 't werk is recht, d.w.z. het
werk is zwaar, maar het produkt is goed (Jan
Luyeken).

De touwfabricage bereikte grote voorspoed in de 17e eeuw door de bloei van de binnen- en zeevaart,
alsmede de algemene economische opgang. De touwslagerijen leverden dik touw af voor de
scheepstrossen, dun garen voor de netten, staltouw en touw om schoven te binden voor de boeren, en
bind- en paktouw voor de bakkers.
Uit een aantal benamingen voor touwen — waarvan elke touwslager moest weten hoe dik en in welke
standaard-opmaak het geleverd moest worden — blijkt hoe breed de afzetmarkt voor de touwslager
was: marlijn, huizing, schiemansgaren. jijntouw, luitouw, vangtouw, onder- en bovenspeerreep, links
en rechts zijpees, stalen, snorrevaadtlijn, vallentouw. lijkentouw, vlaggelijn, raamkoord, metseldraad,
vislijn. bergtouw, zakkenband, stoppers, stroppen, lengen, balenperstouw, paktouw, bindtouw,
worsttouw, bindertwine, rolladetouw. boatlacing, boltrope, ratline, opgeslagen lijn, grommers,
schietlijn, hieuwlijn, werplijn. hijstouw. loglijn, wagenrepen, breeuwwerk, zeilgaren, seamingtwine,
shotline, geitentouw. trawltwine. seizings, dektouw, landvasten. heirepen. voor- en achterbeien,
hoorn-, kop- en kalvertouwen6).

Als energiebron werd (uitsluitend'') mensenkracht gebruikt (Traite de la Fabrique).
Het verval van de scheepsbouw en de haringvisserij leidde in de 18e eeuw tot ernstig afzetverlies, dat
niet kon worden gecompenseerd door de bloei van de landbouw. Het verval verliep sneller in de grotere
steden (zoals Gouda) dan in kleinere steden en op het platteland, waar de stedelijke voorschriften
minder ver waren doorgevoerd, en lonen en belastingen lager waren. Een dieptepunt werd gevormd
door de Franse tijd. Z o daalde bijv. in Moordrecht het aantal fabrieken en getouwen van 35 resp. 140 in
1806 tot 23 resp. 23 in 1811 ; het aantal arbeiders a a n de touwbanen daalde in die tijd van 280 tot 46
(twee per baan) 7 ).
Veel touwslagers schakelden over op de — nauw hiermee verbonden - textielindustrie, bijv.
wolkammerijen, linnenblekerijen en vlasspinnerijen.
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Kinderarbeid in hel touwslagersbedrijf: 18e eeuwse lijnbaan (Schilderij in Catharina Gasthuis Gouda).

Na de Franse tijd ontstond weer een tijdelijke opleving: in Moordrecht steeg het aantal arbeiders via
167 (in 1829) en 248 (in 1839) tot 348 in 1853 s ). Als uiterst arbeidsintensieve bedrijfstak kon men zich
vooral handhaven door gebruik te maken van kinderarbeid; zo bleek uit een enquête in 1843 dat er in
de touwindustrie evenveel kinderen als volwassenen werkten, voornamelijk om het wiel te draaien, te
helpen bij het ophaspelen van de garens en voor het strijken van de gesponnen draden; elke volwassen
spinner had een kind als draaier nodig 9 ). De definitieve teruggang van het touwslagersbedrijf zette
omstreeks 1860 in door:
— de concurrentie van de machine-industrie (zoals de Vereenigde Touwfabrieken, De Goudsche
Machinale Spinnerijen en de Oudewaterse Touwfabriek Van der Lee);
— de doorvoering van de wet op de kinderarbeid in de jaren 7 0 ;
— de toenemende buitenlandse concurrentie,
— en tenslotte de invoer van buitenlandse hennep, o.a. van Hongaarse, Russische en Italiaanse
oorsprong; vervolgens van vervangende grondstoffen zoals de Philippijnse manilla en later de
sisal.
Oudewater in touw
Eén van de belangrijkste centra van de hennepverwerkende industrie was Oudewater, dat onder meer
profiteerde van de gunstige ligging tussen de grote havensteden Amsterdam en Rotterdam. Het was
eeuwenlang de belangrijkste tak van nijverheid in Oudewater.

Moord op Oudewater
De geschiedenis van Oudewater is nauw verbonden met de touwindustrie. Zo boden de boeren in de
omgeving van Oudewater hevig verzet toen de Staten van Holland — bij de nadering der Spaanse troepen in
1575 — de onderwaterzetting van hun landerijen bevolen. Reden: de hennep stond oogstrijp op de velden.
De Spanjaarden konden mede hierdoor ongehinderd doortrekken tot vlak voor de stadspoorten, vanwaar
zij vervolgens de grachten dichtgooiden met onder meer . . . hennepbossen. Het gevolg was de beruchte
,,Moord op Oudewater . . ." Bij de verdediging van Oudewater speelde ook een voorvader van Van der Lee
een rol: Jan Pietersz. van der Lee, de hoofdman van de St. Jorisschutters10).

Heel wat uitdrukkingen in onze Nederlandse taal zijn afkomstig uit het touwslagersvak:
— iemand over de hekel halen (haarfijn uitkammen)
— er is geen goed garen mee te spinnen (er mankeert iets aan)
opgroeien voor galg en rad (je komt in een touwbaan te werken, waar het rad — of wiel - - staan en de
galgen, om het afgewerkte produkt op te hangen)
— iets is van de baan (juist, 't is klaar, afgewerkt)
— er is geen touw aan vast te knopen!
- - er is een kink (bobbel) in de kabel gekomen
- de eindjes aan elkaar knopen
— enz.

Van de o m v a n g van het touwslagersbedrijf in Oudewater is moeilijk een beeld te krijgen. Aan het eind
van de 16e eeuw waren hier minstens enkele tientallen grof en kleingarens lijnbanen"). Daarbij moet
men zich niet volledige bedrijfsgebouwen voorstellen: door de lengte van de lijnbanen kon men
onmogelijk binnenshuis spinnen, zodat echte bedrijfsgebouwen ontbraken. De baanderijen lagen
voornamelijk langs de wallen; zo waren er in 1575 meer dan 9 spinpaden langs de wallen. Hoe
belangrijk deze bedrijfstak was, bleek wel uit de scherpe controle die de stedelijke overheid uitoefende.
Zo legde deze in 1578 aan de lijndraaiers op dat alleen materiaal dat door stedelijke keurmeesters
gekeurd was, binnen de stadsmuren gesponnen mocht worden; het eindprodukt werd onder stadszegel

Spinpaä langs de Lange Burchwal in Oudewater (Schouten, Oudewater in Beeld).
op de markt gebracht. Toen toch veel kleingarens uit omliggende plaatsen door de mazen van het net
door wisten te slippen en de Oudewaterse touwindustrie onder de naam van „Oudewaters want" een
slechte naam bezorgden, werden de voorschriften verscherpt. Volgens een bepaling uit 1585 moest niet
alleen het klein garen uit andere plaatsen worden gekeurd, maar ook „alle die netten die van sulck
gaern (van buyten comende) dat goet geceurt wort besegelt worden met een ander zegel van der stede,
hebbende een bijslach oft onderscheytsel gelijck eertijts plach te zijn, dat men weten mach dat het gaern
van d'selve netten buyten der stede gesponnen is"12).
Het reilen en zeilen van de Oudewaterse touwindustrie blijkt ook uit de rekeningen van het
Oudewaterse lijndraaiersgilde13). Deze (jaar)rekeningen bevatten de staat van inkomsten (vnl.
pandbrieven en rentes op uitgezet kapitaal) en uitgaven: variërend van notariskosten, uitgaven in
verband met ziekten en begrafenissen, en vergaderkosten tot de rekeningen voor de nieuwe sleutel van
de gildekist (nog steeds te zien in de Oudewaterse Heksenwaag).

De saldi van de jaarrekeningen van het Oudewaterse lijndraaiersgilde 1743-1812 (samenst. B, Feis).

Bewaard zijn gebleven de rekeningen over de tweede helft van de 18e eeuw en begin 19e eeuw.
Daaruit blijkt dat het Oudewaterse lijndraaiersgilde betrekkelijke voorspoed kende in het midden van
de 18e eeuw; de Vierde Engelse Zee-oorlog in de jaren '80 zal de terugslag veroorzaakt hebben, daarna
trad herstel op. Moeilijke jaren braken aan in het begin van de 19e eeuw: de tijd van de Franse
bezetting toen één derde van de Oudewaterse touwbanen stil kwam te liggen.
Van der Lee
Nauw verbonden met de Oudewaterse touwindustrie is de naam van Van der Lee: de bedrijfsgeschiedenis van de gelijknamige touwfabriek aan de Hekendorperweg, aan de rand van Oudewater
gaat terug tot het jaar 1545, toen één van de Van der Lee's een baanderij stichtte in Oudewater. De
bekendste voorvader was Jan Pietersz. van der Lee, de hoofdman van de Sint Jorisschutters, die niet
alleen een hoofdrol speelde bij de verdediging van Oudewater tegen de Spanjaarden (1575), maar ook
een belangrijke bijdrage leverde aan de wederopbouw van het verwoeste Oudewater. Hij her-stichtte
de touwslagerij — vermoedelijk aan de Biezenwal gelegen — die blijkens het testament van zijn vrouw
uit 1617 goed floreerde. Het bedrijf werd steeds uitgeoefend door familieleden, die lijnrecht afstamden
van Jan Pietersz. van der Lee. In de Napoleontische tijd werden de touwbanen door de Fransen
bezet. De terugslag in de touwindustrie, medio 19e eeuw, bracht het bedrijf in nieuwe moeilijkheden,
maar — in tegenstelling tot vele baanderijtjes — kon het zich handhaven. Als één der eersten ging men
over op mechanisatie: in 1880 werd de in Amsterdam aan de Lijnbaansgracht gevestigde firma Holst
en Kooij overgenomen.
Het bedrijf werd toen verplaatst naar de Hekendorperweg, op het terrein van een boerderij (die er nog
steeds staat). Zeer typerend is de langgerekte, kavelvormige vorm van het bedrijfsterrein. Van de
gebouwen uit die tijd resteren nog maar enkele gedeelten, o.a. de schoorsteen en delen van de
machinekamer. De oude, met oud-Hollandse pannen — en riet tegen de tocht — gedekte touwbaan is
van iets latere datum en bovendien op diverse plaatsen verbouwd; zeer karakteristiek is de langgerekte
vorm: 6 bij 350 meter . . .
Deze lengte is te verklaren door de standaardlengte voor een tros: 120 vadem oftewel 220 meter
(vóór het slaan moeten de strengen langer zijn dan de 220 meter van de tros). Het touwmaken op deze

De oude - wen nog dubbele touwbaan van de Touwfabriek van der Lee in Oudewater, 1930 (coll. Van der Lee).
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baan gaat als volgt: Een aantal garens (enkele draden) hangen in een garenrek. Hoe dikker de tros moet
worden, des te meer garens zijn er nodig. Via een registerplaat gaan deze garens naar een „bus", een
stuk ijzer met een rond gat in het midden. Daarachter wordt de garenbundel vastgemaakt aan een
„uitrijwagen". Deze uitrijwagen rijdt de baan opendraait gelijktijdig de garenbundel tot een ..streng".
Daarna worden drie strengen samen tot een tros „geslagen". De oude baan wordt op dit moment alleen
nog maar gebruikt voor het slaan van dikke driestrengstrossen. De nieuwe produktie-afdelingen
bevinden zich in de centrale hal, met o.a. de voorbewerkingsmachines (hekelarij) en de spinnerij (waar
het garen wordt gesponnen, waarvan de trossen worden gemaakt). In deze ruimte bevindt zich ook de
twijnerij, waar van twee of drie garens bijvoorbeeld paktouw wordt gemaakt.
Het „gewone" driestrengstouw wordt tegenwoordig — in plaats van op de baan — op touwslag-

Moderne 8-strengs gevlochten polypropyleen tros, een produkt van de Oudewaterse Touwfabriek (foto H. Rijkelijkhuizen).
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De voorloper van de ,, uitrijwagen": touw fabricage in de 18e eeuw (Traité de la Fabrique).

machines geslagen. Deze bevinden zich in een na de Tweede Wereldoorlog gebouwde produktiehal
achter op het fabrieksterrein.
Naast natuurvezels, zoals sisal, maakt men daarbij in toenemende mate gebruik van kunstvezels, zoals
polypropyleen, nylon en polyester. Deze zijn beter bestand tegen zeewater, hebben een hogere
breeksterkte en soms ook — zoals nylon — een hogere rek dan natuurvezels.
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Touwfabricage in de Wijngaardstraat; let op de spinpalen en - in het rondje - de aandrijfwielen (Schouten, Oudewater in Beeld).

Is de touwfabricage dus wat grondstoffengebruik en produktieproces ingrijpend gemoderniseerd, nog
steeds richt men zich o p de scheepvaart: o.m. meertrossen voor zeeschepen en grote tankers, sleeptrossen voor zeesleepboten. De afnemers zijn te vinden bij rederijen, oliemaatschappijen (tankers en
booreilanden) en de Nederlandse baggermaatschappijen. Verder is Van der Lee BV toeleverancier
voor bedrijven die touw en garens in eigen produktie verwerken, zoals bijv. staalkabelfabrieken en
touwslagerijen.
Met zijn in het weidse polderland imponerende schoorsteen v o r m t de touwfabriek Van der Lee BV nog
steeds de belangrijkste herinnering aan de oude touwindustrie. Naast Van der Lee bleven echter ook
veel kleine baanderijen bestaan, die vaak verbonden waren met de fabriek (men kocht de grondstoffen
bij Van der Lee en ventte deze zelf uit, bijv. bij boeren of vissers). Deze baanderijen waren vooral
geconcentreerd in de Wijngaard- of Achterstraat, de Lange Burchwal, de Broeckerstraat en het
gebied tussen Biezenpoortstraat-Biezen-Biezenwal.
Aan het Oudewaterse touwslagers bedrijf herinneren — behalve oude namen uit de hennepverwerking,
zoals de Rootstraat (roten = laten rotten van de hennep) — o.m. nog een gevelsteen, een haak voor de
spinpalen (in de Wijngaardstraat) en twee oude baanschuren, nl. aan Biezenwal en de Reyerssteeg.
Lezamen met de meest m a r k a n t e gebouwen op het terrein van de oude touwfabriek zouden deze
baanschuren wettelijke bescherming verdienen als monumenten van bedrijf en techniek, om de
herinnering te bewaren aan de hennepverwerkende industrie in Oudewater en omgeving.

Noten
1) T. Vink, De Lekstreek. Amsterdam 1926, p. 224.
2) Ib., p. 223.
3) Ib., p. 225-6.
4) W.F.J, den Uyl, De Lopikerwaard I, Utrecht 1963, p. 443; Den Uyl vermeldt vanaf de eerste helft 16e eeuw een
„gestage teruggang" van het aantal hennepakkers in Hoenkoop: van 100 morgen (1536), 32 morgen (1630) tot
20 morgen (1789). De teruggang in de hennepteelt zou dus eerder zijn begonnen dan 1726: het jaar waarin
volgens Vink de grote klap kwam.
5) J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw, Bloemendaal 1970, p. 51.
6) Deze opsomming is van de heer J. Knol ( medewerker Touwfabriek Van der Lee BV in Oudewater), die van 95%
van deze oude namen nog de betekenis als parate kennis weet.
7) J.H.G. de Graaf, Moordrecht in touw, Bloemendaal 1970. p. 28; zie ook: J. de Vries, De economische
achteruitgang der Republiek in de 18e eeuw, Amsterdam 1959, en Z.W. Sneller, Geschiedenis van de
Nederlandse Landbouw 1795-1940, Groningen 1951.
8) J.H.G. de Graaf. Moordrecht in touw, Bloemendaal 1970, p. 48.
9) Volgens een publikatie in de Goudsche Crt. (7-5-1949, mr. 22663) waren er omstreeks 1600 vijftig à zestig
touwslagerijen in Oudewater.
10) Over Oudewaters beleg, verdediging en moord in 1575 o.a.: J.G.M. Boon, Oudewater 1570-1580 Vrijheid
en Gezag, Oudewater 1975; A.W. den Boer, J. Schouten, Oud-Oudewater, z.pl. en j .
11) J.G.M. Boon, Oudewater 1570-1580 Vrijheid en Gezag, Oudewater 1975, p. 204.
12) In: J.G.M. Boon, Oudewater 1570-1580 Vrijheid en Gezag, Oudewater 1975, p. 205.
13) Jaarrekeningen lijndraaiersgilde 1743-1812, Stadsarchief Oudewater.
14) Over technische aspectenvan de moderne touwindustrie o.m.: Waar touwtrekken werk is (bedrijfsreportage),
in: Shell-Venster, april 1978, p. 12-15; Oudewater spint er garen bij (bedrijfsreportage) in: De IJsselbode
12-2-1980; met dank aan de heer J. Knol te Oudewater.
Geraadpleegd zijn voorts: de archieven van het lijndraaiersgilde (met diverse rekeningen, reglementen,
registers enz.), Stadsarchief Oudewater; over de Oudewaterse touwindustrie bevindt zich ook materiaal in de port.
Goldberg, nr. 27 (Algemeen Rijksarchief).
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