Touwpluizerij onderdeel van de Bestrijding werkeloosheid in de Stad Franeker ca.1883/84.
(Bron: Archief Stad Franeker.)
Lijst met 94 namen van touwpluisers.

Hein Cats, Frans Jaarsma, Walle Bouma en Simon Bouma, werklieden (leidinggevenden?) in de Touwpluizerij.

WERKINRICHTING – TOUWPLUIZERIJ
Ontvangen van de Penningmeester door K. van der
Woude
de Somma van Twee gulden Vijftig cent
Ter voldoening van Kg 112 – Hede à ƒ 0,02¼
Zegge ƒ 2,50, Franeker 10 Jan. 1884.
(Hede of hjidde is een bijproduct van het braken en
slijpen van vlas. Kennelijk wordt dat materiaal met oud
touw gemengd en tot een ‘nieuw’ eindproduct verwerkt.)

Kwitantie van G. Posthuma & Zoon,
kassiers en commissionairs in effecten, Franeker.
Ontvangen van de Gemeentelijke Werkverschaffing
alhier
de som van Twintig gulden nog zijnde gedeeltelijk
loon voor het kappen en losdraaien van oud touw.
Franeker den 17 november 1883.
w.g. op zegel van 5 Ct. G. Koster.

WERKINRICHTING – TOUWPLUIZERIJ
No. 25.
Ontvangen van de Penningmeester
De Somma van Vijftien Gulden 75 Cent
Van Kg 12000 oud touw.
Zegge ƒ 15,75, Franeker 26 Oct. 1883.
w.g. op zegel van 5 Cts. H. Reinders 16-10-‘83.

Ter aanvulling enige informatie van internet:
Door B en W van Zwolle werd aan de Vereniging vergunning verleend om per 1 december 1876 een touwpluizerij op
te richten. De werkzaamheden, die op 11 december d.a.v. aanvingen, werden uitgevoerd in een gedeelte van de zgn.
Ruiterstallen, later in de werkplaats op het Eiland. Een groot aantal mensen vond hierin werk. Met het Departement
van Marine was een contract gesloten voor de levering van oud touw. Zowel in de werkplaats als bij de arbeiders thuis
werd dit touw eerst geplozen, aan stukken gehakt, gekookt en vervolgens in orde gemaakt voor breeuwwerk. Het werd
per kilogram betaald en weer aan scheepswerven verkocht, die het gebruikten om de naden van schepen te dichten.
Door de bouw van ijzeren schepen verminderde de vraag naar geplozen touw. Tot aan de jaren twintig van de 20ste
eeuw zorgde deze tak van arbeid voor de meeste inkomsten.
Informatie op internet leert dat er kennelijk een Coöperatieve Vereniging touwpluizerij of tot werkverschaffing te
Nijehaske 1870-1877 in Skarsterlân is geweest. Momenteel in daarover geen verdere informatie voorhanden..
G.H.

