
de laatste scheepstimmerlieden geweest, die in de vroedschap
zitting hadden gekregen.

ZEILMAKERIJ.
Gelijk in het derde kwartaal der 16de eeuw de zeilmakers mee-

rendeels in de buurt van de haven gevestigd waren, bleef ook
nog tijdens de periode van de opkomst der koopvaardij het oude
en het nieuw-aangelegde stadsgedeelte bij de Oude Haven hun-
ne woonbuurt: in de Hoofdsteeg en verderop aan het Hoofd
(Spaansche Kade) trof men de meeste zeilmakerswinkels en -werk-
plaatsen aan, en ook later, in de 17de eeuw, werden vele hunner
bedrijven daar gevonden.

Het zeildoek, dat de Rotterdamsche zeilmakerij vervaardigde,
was verschillend naar gelang van herkomst en kwaliteit van de
grondstof; in de winkels vinden wij bijv. in voorraad: canefas
(o.a. uit Frankrijk betrokken), Hollandsen doek (o.a. afkomstig
uit Schoonhoven), Dantsicher doek, enz. *). Met hunne nijverheid
plachten de zeilmakers veelal eenige koopmanschap in de grond-
stoffen te combineeren: de pik en teer, die zij in hunne industrie
noodig hadden, waren daartoe de aangewezen artikelen. In den
aanvang der 17de eeuw waren te Rotterdam in de koopmanschap
van haring, zout, hout, pik, teer enz. verschillende kooplieden
werkzaam, die hun bedrijfsleven als zeilmaker waren begonnen.

Door een en ander vormde de groep van de zeilmakers een
overgang tusschen den middenstand en den koopmansstand. On-
der de stadsbestuurders (vroedschap en schepenbank) treffen wij
nog in de jaren van het Bestand verscheidene Rotterdammers
aan, die met de zeilmakerij bekend waren; in deze nijverheid had-
den o.a. aanvankelijk hun bestaan gevonden: Jan Dammasz.
Pesser, brouwer in de Witte Leeuw; Cornelis Cornelisz. Jonge-
neel, haring- en vischkooper; Hendrick Willemsz. Nobel, koop-
man en haringkooper-reeder; Gillis Marinusz. Groeninx, zeilma-
ker-koopman ; Pieter Leunisz. Hollaer, haringkooper.

Ook in de zeilmakerij ontbreken niet de gevallen van continu-
ëering van het beroep door verschillende generaties; wij noemen
bijv. het nageslacht van den zeilmaker Maerten Pietersz., dien
wij in het midden der 16de eeuw te Rotterdam gevestigd vinden;

1) Zie o.a. de boedelinventarissen, geregistreerd ter Weeskamer 5 Dec. 1603,
18 Oct. 1604,10 Aug. 1609.
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