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Inleiding

Deze dissertatie heeft een weinig bekend onderdeel uit de Nederlandse textielgeschiedenis tot 
onderwerp: de zijdeweverij, waarin naast heel zijden stoffen ook halfzijden weefsels werden 
geproduceerd.1 Zowel de zijdeweverij, maar ook de zijdenijverheid waar zij onderdeel van uit-
maakt, zijn tot dusver onderbelicht gebleven, zodat textielgeschiedenis in ons land door velen 
in eerste instantie wordt geassocieerd met de geschiedenis van de lakenindustrie in Leiden, de 
linnenweverijen en -blekerijen in Haarlem en omstreken of de katoennijverheid in Twente. 
Dit is onterecht omdat de weverij van zijden2 en halfzijden stoffen in de periode die deze dis-
sertatie beschrijft – 1585-1750 – een belangrijke plaats heeft ingenomen in de geschiedenis 
van de Nederlandse textielindustrie en in het bijzonder in de textielnijverheid van Amsterdam 
en Haarlem. Het begin, het jaar van de val van Antwerpen,3 valt samen met de introductie van 
de zijdenijverheid in de Noordelijke Nederlanden door de grote stroom in de zijdenijverheid 
werkzame ambachtslieden die in het laatste kwart van de zestiende eeuw vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden op gang komt. De reden waarom deze emigranten vertrokken is genoegzaam 
bekend en hun komst en invloed op de economie van de Noordelijke Nederlanden is de laat-
ste jaren veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest.4 De keuze voor 1750 als einddatum 
is tweeledig. Ten eerste werden er in en rond dat jaar door stadhouder Willem IV vergeefse 
pogingen ondernomen om de zijdeweverijen voor de ondergang te behoeden. Daarnaast is uit 
de tweede helft van de achttiende eeuw nog onvoldoende bronnenmateriaal bekend waardoor 
een onderzoek zeer tijdrovend zou worden. Er is daarom besloten om de periode na 1750 in 
deze dissertatie buiten beschouwing te laten.

Van de Zuidnederlandse zijdewevers die zich in de Noordelijke Nederlanden vestigden, oe-
fenden enkelen in steden als Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en Den Haag hun ambacht 
uit.5 Ook in Utrecht hebben zich zijdewevers gevestigd en hoewel soms wordt aangenomen 

1 In halfzijden stoffen worden naast zijde andere garens zoals wol, linnen en katoen gebruikt. 
2 Wanneer in de tekst sprake is van zijden stoffen of weefsels worden heel zijden stoffen bedoeld waarvan zowel 
voor de ketting als voor de inslag zijden garens zijn gebruikt.
3 In augustus 1585 viel Antwerpen in handen van de Spaanse troepen van koning Filips II, die onder leiding van 
de hertog van Parma stonden. 
4 Zie bijvoorbeeld Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapel-
markt (1578-1630), Hilversum 2000, Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand, Hilversum 2001, 
Arjan Poelwijk, “In dienste vant suyckerbacken”. De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-
1630, Hilversum 2003 en de aldaar aangehaalde literatuur.
5 Er is nog weinig bekend over de plaats die deze zijdewevers binnen de lokale textielnijverheid innamen. Wat 
er is gepubliceerd bestaat veelal uit losse opmerkingen waaruit geconcludeerd kan worden dat zijdewevers zich 
ergens hebben gevestigd. S. de Bodt, ... op de Raempte off mette Brodse ... Neder lands borduurwerk uit de zeventien-
de eeuw, Haarlem 1987, 35 (noot 2). In Vlissingen waren de zijdewer kers, met ondermeer de zijdelaken kopers, 
verenigd in het kra mersgilde. Mr. H.C. Hazewinkel, ‘Hoe kwamen de Rotterdammers drie eeuwen geleden aan 
den kost?, in: Rotterdams Jaarboekje 1943, 1-18, aldaar 13. Hij noemt drie kaffawerkers. H. Brugmans, ‘Uit de 
Protocollen der Haagsche nota rissen II’, in: Die Haghe 1909, 24-25. Een kaffawerker, in Den Haag zijn meerdere 
gegevens bekend, neemt op 16 mei 1622 een leerling aan. Idem, ‘Protocollen III’, in: Die Haghe 1910, 64-65. Zijde 
kaffawerkers leggen een verklaring af over de vestiging van een zijdeverver (1626). H.E. van Gelder, ‘Haagsche 
cohie ren’, in: Die Haghe 1913, 28, 47, 53, noemt de namen van drie kaffa wer kers die in het kohier van de 500ste 
penning van 1627 voorko men.



10

Zolang de weefkunst bloeit

dat deze stad een belangrijk centrum voor de zijdenijverheid is geweest, kan deze conclusie 
op basis van de huidige stand van onderzoek vooralsnog niet getrokken worden.6 Dit lag 
heel anders voor de steden Amsterdam en Haarlem waar zich eind zestiende eeuw eveneens 
Zuidnederlandse zijdewevers vestigden om daar deze nieuwe tak van de Hollandse textiel-
nijverheid tot ontwikkeling te brengen, waarna beide steden in de loop van de zeventiende 
eeuw uitgroeiden tot de belangrijkste productiecentra van zijden en halfzijden stoffen in de 
Republiek.7 In dit licht bezien is het dan ook verwonderlijk dat dit onderdeel van de Neder-
landse textielgeschiedenis zo weinig in de belangstelling heeft gestaan. De literatuur over 
dit onderwerp dateert voornamelijk uit de eerste helft van de vorige eeuw en telt maar een 
beperkt aantal publicaties. De volgende studies zijn te noemen: het onderzoek van Leonie 
van Nierop naar de Amsterdamse zijdenijverheid resulteerde in twee artikelen uit 1930 en 
1931, waarin zij de ontwikkeling van de verschillende bedrijfstakken beschreef, die samen 
de zijdenijverheid vormden.8 Hoewel onvolledig zijn het de enige belangwekkende publica-
ties die er op dit gebied over Amsterdam zijn verschenen.9 Over Haarlem werden twee korte 
artikelen van de hand van S. Kalff en van G.T. van Ysselsteyn gepubliceerd, die elkaar tegen-
spraken.10 Kalff ’s artikel is niet veel meer dan een aaneenschakeling van relevante stukken 
uit oudere literatuur over de geschiedenis van Haarlem.11 Hij herhaalde de aldaar weerge-
geven mening, dat de komst van de hugenoten na de herroeping van het Edict van Nantes 
in 1685 de aanzet had gegeven tot een bloeiende zijdeweverij. Van Ysselsteyn daaren tegen 
meende dat de zijdeweverijen in Haarlem na het midden van de zeventiende eeuw juist op 
hun retour waren.12 Zij baseerde zich in haar artikel uitsluitend op de gegevens uit het ar-

6 Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, Am-
sterdam 1995, 347. Jos Klinkenberg, Meesters, kooplieden, fabrikeurs. Vroegkapi talisme in de Utrechtse textielnij-
verheid in de late middel eeuwen en de vroegmoderne tijd, ongepubli ceerde docto raal scriptie ESG, Universiteit van 
Amsterdam 1991, 18-19. De productie van zijden en halfzijden stoffen is eind zestien de eeuw ingevoerd, maar 
blijft in de zeventiende eeuw margi naal. Klinkenberg concludeert dit op grond van de poorterin schrij vingen. De 
hugenoten hebben evenmin een belangrijke bijdrage kunnen leveren, aldus Joost van der Spek in zijn artikel ‘Re-
fugiés pour la religion. De hugenoten in Utrecht’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1999, 36-73, aldaar 48-50. Utrecht is 
vooral bekend door de zijderederij en het buiten Zijdebalen van de doopsgezinde familie Van Mollem, zie: S. Mul-
ler Fzn., ‘Zijdebalen’, Bouwkunst 1912, 1-12; Erik de Jong, Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchi-
tectuur 1650-1740, Amsterdam 1993, 156-189.
7 Wanneer er in de tekst sprake is van de Hollandse zijdenijverheid wordt de zijdenijverheid van Amsterdam en 
Haarlem bedoeld.
8 Leonie van Nierop, ‘De zijdenijverheid van Amsterdam historisch geschetst’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 45 
(19 30), 18-40, 151-172. Idem, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 46 (1931), 28-55, 13-143.
9 Voor meer recente publicaties over Amsterdam zie: S. Colenbrander, ‘Van cocon tot zijden stof ’, Ons Amster-
dam, 43 (1991), 300-304; Idem, ‘Aspecten van de Amsterdamse zijdeweve rij in de 17e en 18e eeuw’, in: Zijde en 
kunstzijde, Verslag van de textieldag gehouden op 6 september 1990 in het Gemeen temuseum te Helmond, Am-
sterdam 1992, 5-15; Idem, ‘“Zo lang de weefkonst bloeijt in ‘t machtig Amsterdam”. Zijdelakenfabri keurs in Am-
sterdam in de 17de en 18de eeuw’, Textielhistorische Bijdragen 32 (1992), 27-44. Idem, ‘Silk weaving in Amsterdam 
16th-18th century’, Bulletin du CIETA 75 (1998), 110-118. Idem, ‘The Roeters Family and the Dutch Silk Industry 
in the Eighteenth Century’, in: Shorta, Regula (Hrsg.), Seidengewebe des 18. Jahrhunderts. Die Industrien in En-
gland und in Nordeuropa, Riggisberger Berichte, Bd. 8, 2000, 147-161. Idem, ‘De weefzolder van het doopsgezinde 
weeshuis aan de Prinsengracht in Amsterdam’, in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 27 (2001), 203-218.
10 S. Kalff, ‘Haarlemsche zijde-industrie’, in: Neder landsch Fabri kaat 6 (5 september 1920), 637-639. G.T. van 
Yssel steyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, in: Stich ting Textiel Ge schiede nis 1957, 28-46.
11 F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen, vierde of laatste 
deel, Haarlem 1888, 17, 389, 571-574, 578-579, 583-584.  Allan leunt op zijn beurt sterk op het werk van Cornelis 
de Koning, Tafe reel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroeg ste Tijden af tot op den tegenwoordigen 
toe, IV. en laatste deel, Haarlem 1808, 237-245.
12 Van Ysselsteyn, ‘Smalweversgilde’, 39, 41. Burgers waarschuwde in 1980 al voor de textielhistorische en weef-
technische inter pretatie door Van Yssel steyn. C.A. Burgers, ‘Bizarre patronen in linnen damast’, in: Nederlands 
Kunsthisto risch Jaar boek 31 (1980), 296, noot 6.
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chief van het smalwerkers- of smalweversgilde, dat zo onvolledig bewaard is gebleven dat 
dergelijke conclusies op basis van dit materiaal niet getrokken hadden mogen worden. Het 
door haar verrichtte onderzoek naar Amsterdamse zijdeweverijen in het Gemeentearchief 
van Amsterdam (het huidige Stadsarchief) had, zoals zij schreef, niets opgeleverd. Maar 
tegelijkertijd was zij wel van mening dat de zijdeindustrie en met name de handel in zijden 
stoffen in Amsterdam van na de immigratie der hugenoten dateerde.13 
 Het duurde tot 1995 voordat er een overzichtswerk over Haarlem als textielstad ver-
scheen, waarin ook aandacht werd besteed aan de zijdenijverheid van deze stad. Het ac-
cent lag daarbij voornamelijk op de bedrijfsorganisatie en de overheidsbemoeienis met de 
zijdeweverij. De achttiende eeuw krijgt verhoudingsgewijs (te) veel aandacht, maar over 
het geheel genomen is het een verbetering ten opzichte van de eerder genoemde publicaties 
over Haarlem.14 Textiel- en kunsthistorisch is er echter niets gedaan; ook niet door Van Ys-
selsteyn die haar artikel schreef naar aanleiding van acht stalen Haarlemse zijden stoffen, die 
aan een notariële akte uit 1678 zijn gehecht.15 
 In dit opzicht vormde Natalie Rothstein, specialist op het gebied van de Engelse zijdewe-
verij, een uitzondering met haar artikel uit 1964 over de Hollandse zijdenijverheid, waarin 
zowel stoffen als patroontekenaars een plaats kregen.16 Verwijzingen naar de kwaliteit, de 
breedte van stoffen of importbeperkende dan wel importverruimende maatregelen voor 
Hollandse stoffen in archieven in Londen, Parijs en Lyon wezen haar op het bestaan van een 
belangrijke Hollandse zijdenijverheid. Analoog aan de situatie in Londen, vermoedde zij 
dat de komst van de hugenoten de zijdeweverij in Holland tot ontwikkeling had gebracht. 
Vooruitlopend kan al gezegd worden dat dit voor Amsterdam en Haarlem niet gold, omdat 
de hugenoten misschien wel nieuwe weefsels en technieken meebrachten, maar geen rol van 
betekenis gespeeld hebben in de verdere ontwikkeling en de organisatie van de zijdeweve-
rijen in beide steden.
 De stoffen die Rothstein in haar artikel beschreef en illustreerde, zijn een aantal stof-
stalen uit 1736 die aangeduid worden als ‘Etoffes d’Hollande’. Zij maken deel uit van de 
collectie van de maréchal duc de Richelieu in de Bibliothèque Nationale in Parijs.17 Maar 
waren de stoffen wel echt in Holland geweven? Op het moment dat het artikel verscheen, 
kon Rothstein daar geen antwoord op geven.18 En hier stuiten we op het probleem dat zij-
den en halfzijden stoffen die voor kleding of interieur bestemd waren niet gemerkt werden, 
zoals dat bij wandtapijten vaak wel het geval was. Dit maakt de identificatie van dergelijke 
stoffen enorm moeilijk. Omdat wanneer ontwerpen of documenten – zoals inventarissen of 
rekeningen – ontbreken, het vrijwel onmogelijk is om weefsels aan een bepaald productie-
centrum toe te wijzen. Dit geldt zeker voor ons land, waar een referentieverzameling zoals 

13  Van Ysselsteyn, ‘Smalweversgilde’, 46, noot 42.
14  Floris Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid in de periode 1575-1800’, in: Hans Rombouts (red.), Haarlem 
ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnij verheid aan het Spaarne, Schoorl 1995. Voor de 
zijdenijver heid, zie 56, 92-103.
15  Zie in dit verband ook Burgers, ‘Bizarre patronen in linnen damast’, 289, waarin hij het betreurt dat er nog zo 
weinig onderzoek is gedaan.
16  Natalie Rothstein, ‘Dutch Silks - An Important but Forgotten Industry of the 18th century or a Hypothesis?’, 
in: Oud Holland 79 (1964), 152-171.
17  Parijs, Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, Lh 45b en Lh 45d. Het betreft 
hier een verzameling stalen van stoffen en linten die voornamelijk uit verschillen delen van Frankrijk, zoals Lyon, 
Rouen, Nantes en Avignon afkomstig zijn. 
18  De stoffen, indiennes genaamd, worden in paragraaf 4.4.2 besproken. Ze hebben een afwijkende weefbreedte 
die alleen als criterium voor identificatie gebruikt kan worden als uit de bronnen blijkt dat er dergelijke brede 
stoffen inderdaad in Amsterdam of Haarlem werden geweven. Dit bleek het geval te zijn.
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de ‘Mobilier national’ in Parijs ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat de producten, de stoffen, 
niet als uitgangspunt voor het onderzoek konden dienen, zoals dat bijvoorbeeld bij Delfts 
aardewerk of zilveren gebruiksvoorwerpen wel kan gebeuren. Dergelijke objecten zijn door-
gaans immers gemerkt.
 Om toch een beeld van de productie van zijden en halfzijden stoffen in Holland ten tijde 
van de Republiek te krijgen, is er noodzakelijkerwijs voor gekozen om niet de producten, 
maar het functioneren van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen als vertrekpunt 
voor het onderzoek te nemen. Dit in de verwachting dat de resultaten van het onderzoek 
naar de ambachtslieden die de zijden en halfzijden stoffen vervaardigden en hun opdracht-
gevers, tevens materiaal zou bevatten waarmee de vraag: welke stoffen er geweven werden 
en hoe deze stoffen eruit zagen, beantwoord kon worden. Als eerste werd daarom naar de 
bedrijfsorganisatie, de arbeidsverhoudingen en de regelgeving gekeken, om zo in ieder geval 
een idee te krijgen van de context waarbinnen de producten vervaardigd werden. Vervol-
gens kwamen de producten van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen aan bod. 
 Dit alleen al veelomvattende onderzoek had op allerlei manieren uitgebreid kunnen wor-
den naar bijvoorbeeld ondernemersgedrag of handelsnetwerken. Dit is niet gebeurd omdat 
deze dissertatie, zoals gezegd, primair tot doel heeft om het functioneren van een speci-
fieke bedrijfstak van de zijdenijverheid – de zijdeweverij – te analyseren, om van daaruit de 
technische en kunstzinnige aspecten van haar producten in kaart te kunnen brengen. Deze 
aanpak is mijns inziens  – zeker waar het een luxe-industrie betreft – noodzakelijk om zo in 
een later stadium ondernemersgedrag te kunnen beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze 
zienswijze werd enkele jaren geleden door Arjan Poelwijk bevestigd, toen hij in zijn boek 
over de Amsterdamse suikernijverheid opriep dat het tijd werd ‘om de aandacht te verschui-
ven van de kooplieden en de handel naar de wereld van de industriëlen en de nijverheid’ 
omdat dit ten goede zou komen aan de bestudering van de vroegmoderne ondernemers.19 
En ik zou er aan toe willen voegen dat de bestudering van de producten dan een essentieel 
onderdeel is, dat bij een dergelijk onderzoek betrokken moet worden.
 Hoewel ondernemersgedrag buiten beschouwing is gebleven, betekent dit niet dat er tij-
dens het onderzoek geen aanwijzingen voor dit gedrag zijn gevonden. Een mooi voorbeeld 
hiervan is te vinden in de brieven van de  Amsterdamse firma van de gebroeders Isaak en 
Pieter de Neufville die zij elke eerste drie, vier maanden van het jaar schreven en waarin 
zij om orders voor fluweel voor de komende winter vroegen. Er werd goed ingespeeld op 
de wens van de koper om de beste kwaliteit stoffen te krijgen door te benadrukken dat het 
voorjaar of de zomer vanwege het licht de beste tijd was om fluweel te weven. De wevers za-
gen hun fouten namelijk beter in de zomer dan in de winter wanneer ze bij kaarslicht werk-
ten.20 Alleen in hun brief aan Jean Michel Keijenmayr in Wenen legden zij uit waarom het 
voorjaar de beste tijd zou zijn om fluweel te laten weven. De winter was daarvoor te koud 
en te donker en de zomer te heet waardoor er soms vlekken op het fluweel kwamen.21 An-
dere aspecten die van invloed zijn geweest op het ondernemersgedrag, zijn internationale 
conflicten, verhoging van douanetarieven, oorlogen, perioden van koninklijke rouw of de 
veranderingen van de patronen van de stoffen, die wijzigingen in de productie en afzet van 

19 Poelwijk, “In dienste vant suyckerbacken”, 12.
20 SAA, Archief Brants, 88/1159, 19 februari 1732 – brief aan Roger Mathews, 11 april 1732 – brief aan W.m 
Oswin & Thom.s King. Een ander argument om vroeg te bestellen betrof de prijs van de ruwe zijde die voor het 
weven van het fluweel gebruikt zou worden. Beide afnemers waren in Londen gevestigd.
21 SAA, Archief Brants, 88/1159, 20 maart 1732. ‘[…] parce que dans le printemps il est la mellieure saison de 
lannee pour faire travalie des velours parce que dan l’hiver il fait trop froid et obscure et dan l‘ete trop chauld ci 
que cause quelque fois de taches dans les velours […]’.
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effen en gefigureerde, al dan niet met goud- 
en zilverdraad ingeweven stoffen noodza-
kelijk maakten. 
 Om nu een zo volledig mogelijk beeld 
te kunnen schetsen, zijn er voor de be-
antwoording van de hoofdvraag naar het 
functioneren van de Amsterdamse en 
Haarlemse zijdeweverijen dus twee invals-
hoeken gekozen: enerzijds de economische 
en sociaal-historische, waarbij de produc-
tie en de producenten het uitgangspunt van 
onderzoek zijn en anderzijds de kunsthis-
torische waar het product centraal staat. 
Waar voor de laatstgenoemde de stoffen 
hoofdzaak zijn, zijn ze voor de ander bij-
zaak. Dit is jammer omdat de kennis over 
het product zelf het textielhistorische beeld 
kan aanvullen en verduidelijken. Stoffen 
verdienen meer aandacht dan alleen een 
opsomming van hun soortnaam en de 
daarbij behorende uitleg in een noot of een 
verklarende woordenlijst. Materiaal- en 
ontwerptechnische aspecten zijn, even-
als de veranderende mode, hoewel meer 
geldend voor de gefigureerde dan voor de 
effen stoffen, zondermeer van invloed ge-
weest op de productie. Ook zullen deze 
aspecten bij de beslissingen van de onder-
nemer of fabrikeur met betrekking tot de 
vervaardiging van bepaalde stoffen een rol 

hebben gespeeld. Zo is het voor een onderzoeker van belang om zich te realiseren dat zijden 
stoffen voor het overgrote deel alleen op bestelling en slechts in een beperkt aantal werden 
geweven.22 Tevens kan uit de bronnen veel meer informatie worden gehaald wanneer er ook 
vanuit het product en de techniek naar wordt gekeken. Een goed voorbeeld is een prijscou-
rant uit 1585, die altijd wordt genoemd om aan te geven dat er in dat jaar al 54 verschillende 
soorten zijdewaren in Amsterdam werden verhandeld.23 Deze informatie is juist, maar net 
zo interessant zijn de aantekeningen op deze lijst die uit 1586 dateren en waaruit blijkt welke 
kwaliteiten en welke kleuren in dat jaar ‘seer begeert’ waren, zoals goedkoop effen fluweel 
uit Lucca, Florence en Modena (afb. 1). Naar het zwart fluweel uit deze steden was op dat 
moment geen vraag. Een tweede voorbeeld is de inventaris van Matthieu de Praet uit 1612 
die, mits men zich de weeftechnische kennis eigen heeft gemaakt die nodig is om dergelijke 

22 Natalie Rothstein, Silk Designs of the Eighteenth Century in the Collection of the Victoria and Albert Museum, 
London, With a Complete Catalogue, London 1990, 22. ‘Goods as intrinsically expensive as woven silks were not 
produced for stock, but to order and in limited quantities.’
23 NEHA bijz.coll. 472, AMS 1.01 fol. A. De lijst is gedrukt en vermeldt alleen de producten, zonder prijzen. 
Het bovenschrift luidt: ‘Laus Deo 1585, In Amsterdam, Cours van der Comenschap pen soo die hier in Amsterdam 
geldende sijn.’ Verso staat bovenaan het blad in inkt geschreven: ‘Cours vande syde ende sydelakenen in Amsterdam 
den 23 may 1586.’  De prijzen en de opmerkingen zijn met de hand bijgeschreven.

Afbeelding 1 ■ Cours vande syde ende sydelakenen in Amsterdam 
den 23 may 1586 (Collectie IISG/NEHA Amsterdam, Neha Bijz. 
coll. 472, AMS 1.01. Coll. Commerciële Couranten.
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bronnen op waarde te kunnen schatten, niet alleen een beeld schetst van de getouwen en 
de gereedschappen waarmee in het begin van de zeventiende eeuw in Amsterdam werd 
geweven, maar ook van het soort stoffen dat werd geweven.24 Dit is van belang omdat hier-
door een indicatie verkregen kan worden van het marktsegment dat met deze stoffen werd 
bediend. De markt voor zijden en halfzijden weefsels was heel divers en varieerde van een-
voudige effenkleurige stoffen die bijvoorbeeld voor de voering van kleding werd gebruikt, 
tot zwaar met zijde en metaaldraad gebrocheerde, gefigureerde stoffen die voor de vervaar-
diging van hofkleding bestemd waren, en alles wat daartussen lag. De vraag hoe de verschil-
lende segmenten in het algemeen – en in Amsterdam en Haarlem in het bijzonder – zich tot 
elkaar verhielden, is niet te beantwoorden. Globaal mag aangenomen worden dat wanneer 
de goedkoop en gemiddeld geprijsde stoffen samen genomen worden, het totaal aantal ge-
weven stukken vele malen groter is geweest dan het aantal hoog en soms exorbitant hoog 
geprijsde weefsels. In percentages uitgedrukt varieerde de verhouding van de goedkoop en 
gemiddeld geprijsde stoffen tot de hoog geprijsde stoffen mogelijk van 90-10 procent tot 
70-30 procent, waarbij de allerduurste stoffen misschien maar 1 of 2 procent van de gehele 
productie uitmaakten.25 Maar het zijn juist deze laatstgenoemde stoffen die bewaard en ver-
zameld zijn, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan omtrent hun marktaandeel binnen 
de productie en handel in zijden stoffen in Europa.
 Om echt een totaalbeeld te verkrijgen is het dus van belang om beide invalshoeken, de 
economische en sociaal-historische en de kunsthistorische, te combineren en waar mogelijk 
te integreren. Een onderzoek naar de bedrijfsorganisatie en de overheidsbemoeienis alleen, 
zoals dat in Haarlem26 is geschied, volstaat niet meer omdat de producten, de stoffen hier-
door buiten beeld blijven. Terwijl de weef- en ontwerptechnische aspecten van de stoffen 
niet alleen binnen de bedrijfsorganisatie, maar ook bij de identificatie van weefsels in (mu-
seum)collecties een rol kunnen spelen. Daarnaast geldt dat het kunsthistorisch onderzoek 
waarbij alleen gekeken wordt naar stijlkenmerken en stijlverschillen in de objecten zonder 
naar de context te kijken, niet meer van deze tijd is. Dit blijkt ondermeer uit het onderzoek 
naar het Delfts aardewerk, waar als gevolg van economisch en cultuurhistorisch onderzoek 
toeschrijvingen die op grond van stijlkenmerken gedaan waren, gecorrigeerd konden wor-
den.27 Kortom, het is een aanpak die zich zeer goed leent voor textielhistorisch onderzoek 
omdat hier zowel producenten als producten bestudeerd kunnen en moeten worden. En dit 
geldt misschien nog wel het meest voor textielhistorisch onderzoek naar de vroeg-moderne 
periode, waar bedrijfsarchieven geheel ontbreken of slechts fragmentarisch bewaard geble-
ven zijn.

Algemene context van de zijdenijverheid

De zijdeweverij vormde het sluitstuk van de zijdenijverheid. Om deze in een kader te plaat-
sen zal kort een beeld geschetst worden van de grondstof zijde en de zijdehandel, alsmede 
van de zijderederij waar de ruwe zijde tot bruikbare garens voor de weverij gemaakt werden 
en tot slot van de zijdeververij. 

24 Zie paragraaf 2.2.
25 De situatie is misschien het best te vergelijken met die van de haute-couture waar wel heel veel geld in omgaat, 
maar die qua aantallen een bescheiden omvang heeft ten opzichte van de wereldwijd geproduceerde kleding.
26 Zie de eerder genoemde publicatie van Floris Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid in de periode 1575-
1800’.
27 NRC Handelsblad, 10-11 april 2004, 45. Uitspraak van Titus Eliëns in een artikel van Renée Steenbergen, ‘Lak-
werk en kerkzilver. Tijdelijke tentoonstellingen zijn motor van kunsthistorisch onderzoek’.



15

Inleiding

Zijde en zijdehandel
De grondstof zijde is een natuurlijke vezel die door de zijderups wordt geproduceerd bij 
het spinnen van de cocon.28 De echte zijde is afkomstig van de Bombyx mori Linné, een zij-
derups die tot de familie van de nachtvlinders behoort en zich voornamelijk voedt met de 
bladeren van de moerbeiboom29  (afb. 2). De cocondraad, die een totale lengte kan bereiken 

van 3000 tot 4000 meter, bestaat 
uit twee enkelvoudige draden – 
filamenten – die samenkleven en 
omhuld worden door sericine of 
zijdelijm.30 Het spinnen van de co-
con neemt ongeveer drie dagen in 
beslag, waarna de zijderups in een 
pop verandert. Om te voorkomen 
dat de pop in een volgend stadi-
um in een vlinder verandert die 
bij het uitkomen de cocon bescha-
digt, wordt hij door middel van 
hete lucht of stoom gedood. Nu 
kan een begin worden gemaakt 
met het afwikkelen van de cocon. 
Eerst worden de cocons gerei-
nigd en wordt het buitenste deel 
verwijderd omdat dit deel van de 
draad van slechte kwaliteit is. Ver-

volgens worden acht tot vierentwintig cocons in een bak met heet water gelegd (afb. 3). 
Door nu de cocons met een bosje samengebonden berketakken in dit water om te roeren en 
om te slaan, verzacht de sericine en worden de draden losgeweekt. De uiteinden van de dra-
den hechten zich aan de takken, waardoor het mogelijk wordt om drie tot acht cocondra-
den met de hand samen te voegen en als één draad af te haspelen. Van de gehele cocon kan 
slechts 700 tot 1000 meter als zijdedraad worden afgewikkeld. Om een gelijkmatig garen te 
verkrijgen wordt een nieuwe draad bijgevoegd wanneer één van de cocons is afgehaspeld, 
of als een cocondraad breekt. Het resultaat van al deze handelingen is de zogenaamde ruwe, 
grège- of haspelzijde.31 Het is deze ruwe zijde die door zijdehandelaren werd geïmporteerd. 
Wanneer in deze dissertatie gesproken wordt over de zijdehandelaar wordt de persoon be-
doeld die de grondstoffen voor de weverij importeert en verhandelt, te weten: de ruwe zijde, 
naast de in de zijderederij verder tot garens verwerkte zijde, de zogenaamde gerede zijde. In 
de literatuur wordt de term zijdehandelaar ook wel gebruikt voor een zijdelakenkoper, een 
handelaar in zijden stoffen en soms ook voor een zijdelakenfabrikeur, iemand die zijden en 
halfzijden stoffen vervaardigt of laat vervaardigen. Dit moet ten sterkste afgeraden worden 

28 Judith H. Hofenk de Graaff, Geschiedenis van de tex tieltechniek, Amsterdam 1992, 146-149. In ongeveer een 
maand tijd waarin zij vijf keer vervellen, groeien de rupsen van 2-3 mm tot 87 mm, waarna zij zich inspinnen.
29 Hofenk de Graaff, Geschiedenis van de textieltechniek, 146. Behalve de echte zijderupsen zijn er de zogenaam-
de wilde zijderupsen, waarvan het spinsel wordt verzameld voor de zijdeproduc tie. De belangrijkste wilde zijde is 
de Tussah-zijde uit India en China. Zie voor een overzicht van de belang rijkste soor ten zijderupsen: John Feltwell, 
The Story of Silk, New York 1991, 55-63.
30 Hofenk de Graaff, Geschiedenis van de textieltechniek, 157. De rups heeft twee spinklieren. Uit elke klier komt 
een draad bestaande uit het eiwit fibroïne.
31 De buitenste cocondraden en het niet afgehaspelde binnenste van de cocon wordt afvalzijde, vlok- of floszijde 
genoemd. Deze zijde is te verward en te sterk samengekleefd om af te kunnen haspelen. 

Afbeelding 2 ■ Zijderupsen op moerbeibladeren en cocons. Frankrijk, St. 
Germain de Calberte. Foto auteur.
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omdat de zijdehandelaren, uitgezonderd zij die de zijde ook laten reden (zie hieronder), 
verder geen bemoeienis met de zijdenijverheid hebben.
 De Republiek was voor de aanvoer van zijde altijd geheel op het buitenland aangewezen. 
Er zijn wel pogingen gedaan om hier zijde te kweken, maar die zijn allemaal mislukt.32 Tot 
het begin van de zeventiende eeuw waren Italië en de Levant de voornaamste gebieden van 
waaruit ruwe en gerede zijde deels via land, deels via zee werd ingevoerd. De handel met 
Italië verliep in eerste instantie via Antwerpen, maar de vrijstelling van de verhoging van 
oude en de oprichting van nieuwe tollen en lasten in het Duitse rijk uit 1550 heeft ertoe bij-
gedragen dat de zijdehandel zich naar Amsterdam kon verplaatsen.33 Het resultaat was dat 
daar in 1585/86 in totaal 22 soorten ruwe, gerede en geverfde Italiaanse en Levantse zijde 
werden verhandeld.34 Er bestonden diverse soorten zijde, waarvan de onderlinge verschillen 
niet alleen werden bepaald door de plaats van herkomst en het jaargetijde waarin de zijde 
werd gekweekt, maar ook door de kwaliteit van de cocons zelf. De keuze voor de ene of de 
andere kwaliteit zijde werd bepaald door het weefsel dat er van werd geweven. 

 De Italiaanse steden Venetië, Napels, Bologna, Genua en Bergamo leverden organsin 
(kettingzijde) en tram (inslagzijde). Ook Sicilië en met name Messina was een belangrijke 

32 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Neder-
land 17e-20e eeuw, Tilburg 1993.
33 Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 28. 
34 NEHA bijz.coll. 472: AMS 1.01 fol. A. Zie ook: Luca Molà, The Silk Industry of Renaissance Venice, Baltimore 
and London 2000, 55-56.

Afbeelding 3 ■ Johannes Stradanus (1523-1605), Vermis sericus. Afhaspelen van de cocons. Uit: Markowsky, 19, abb. 6.
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leverancier van zijde. Daarnaast werd in de loop van de zeventiende eeuw begonnen met de 
invoer van zijde uit Frankrijk.
 Perzische zijde bereikte Amsterdam via verschillende routes. Welke route gekozen werd 
was in sterke mate afhankelijk van de politieke situatie ter plaatse. Er waren drie mogelijkhe-
den: over Aleppo naar Italië en vandaar per schip of over land naar Amsterdam, via Moskou 
en Archangel naar Amsterdam of via verscheping door de Verenigde Oostindische Com-
pagnie.35 De Perzische markt, die in 1623 open ging voor de VOC, leverde verschillende 
soorten en kwaliteiten zijde. De beste zijde sha’rbasi (serbassi) kwam uit Gilan, een gebied 
langs de Kaspische Zee.36 Andere hoogwaardige soorten waren ardassin (ardassette) en legie 
(legis) zijde. Minder gewild waren ardasse en de laagste kwaliteit zijde salvatica.
 Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het assortiment ruwe en gerede 
zijde uitgebreid met zijde die afkomstig was uit China en Bengalen. In augustus 1604 werd 
in Amsterdam met succes een grote hoeveelheid Chinese zijde geveild, wat voor de VOC 
aanleiding was om met de invoer van deze zijde te beginnen. In 1636 werd de eerste zijde uit 
Bengalen aangevoerd.37 Deze zijde was voornamelijk afkomstig uit Noordoost India, uit het 
gebied rond Kazimbazar en Murshidabad in Bengalen. De beste ruwe zijde bestond uit pat-
tani filamenten38 en kende twee soorten: tanna-banna en tanni, elk met hun verschillende 
kwaliteiten.39 Tanna-banna werd onderverdeeld in drie kwaliteiten: cabessa, bariga en pee.40 
De tanni, die in kwaliteit superieur was boven de tanna-banna vanwege het hogere aantal 
cocons dat werd gebruikt, kende zeven soorten en werd pas in 1669 op initiatief van een 
groep kooplieden uit Agra geïntroduceerd.41 De eerste VOC order voor tanni dateerde uit 
1676 en zij nam al snel de eerste plaats in de retoureisen in.
 De invoer van ruwe zijde uit Italië gebeurde door zijdehandelaren die de zijde met behulp 
van makelaars verkochten. De door de Compagnie aangevoerde zijde daarentegen werd in 
de verschillende kamers van de VOC geveild. De zijde werd in balen verpakt verzonden. 
Een baal kon uit twee of vier kleinere verpakkingseenheden bestaan die fagotten genoemd 
werden.42 Om het in de war raken te voorkomen werd de zijde in strengen samengebonden 
waarna het eerst in een binnenzak werd gepakt alvorens in een steviger stof te worden ge-
naaid, waarna het geheel met touwen werd vastgebonden en gemerkt.43 De binnenzak deed 
dienst als een beschermende laag tussen de fijne zijde en de buitenste laag die tegen een 
stootje moest kunnen. Deze zak werd in een akte uit 1688 dan ook toepasselijk het hemd 
genoemd.44 

35 K. Glamann, Dutch-Asiatic trade 1620-1740, Copenhagen 1958, 112-131. Femme S. Gaastra, ‘De textielhandel 
van de VOC’, in: Textielhistorische bijdragen 34 (1994), 50-69, aldaar 56-57. 
36 Rudolph P. Matthee, The Politics of Trade in Safavid Iran. Silk for silver, 1600-1730, Cambridge 1999, 36-37.
37 Glamann, Dutch-Asiatic trade,112, 119.
38 Filamenten zijn textielvezels van zeer grote lengte (van enkele tot honderden meters). Textiellexicon, s.v. vezel.
39 Om Prakash, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal, 1630-1720, Princeton 1985, 55. Pat-
tani filamenten kwamen van de betere cocons. De andere soort filamenten stond bekend als potti.
40 Prakash, Dutch East India Company, 55. Glamann, Dutch-Asiatic trade, 124. De benamingen cabessa, bariga, 
en pee zijn afkomstig uit het Portugees (hoofd, buik, voet) en geven aan dat het 1ste, 2de en 3de kwaliteit zijde betreft. 
Glamann is van mening dat alleen de tanni gereed werd van pattani filamenten, afkomstig van de beste cocons. 
Volgens Prakash werden ook de tanna-banna van deze filamenten gereed: ‘The raw silk reeled from the pattani 
filaments was of two distinct varieties: tanna-banna and tanny.’
41 Prakash, Dutch East India Company, 55.
42 SAA, NA 3319, not. H. Outgers, 266, 3 september 1693. Baal nummer 30 bevatte twee fagotten, genummerd 
55 en 56. Ze waren in afzonderlijke zakken verpakt; NA 3308, not. H. Outgers, 85, 9 november 1690. De kruier 
Albert Helm verklaarde een baal Italiaanse zijde te hebben geopend met daarin vier fagotten. 
43 Matthee, Politics of Trade, 49. Het gewicht van een baal Perzische zijde varieerde van 70 tot 90 kilo.
44 SAA, NA 3298, not. H. Outgers, 122, 30 november 1688. In de Anders Berch collectie in Zweden bevinden 
zich een stuk katoen en hennep dat gebruikt is als verpakkingsmateriaal voor floretzijde. Elisabet Stavenow-Hide-
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De kopers waren lang niet altijd tevreden met datgene wat zij thuis bezorgd kregen. Zo kwam 
de kwaliteit niet altijd overeen met het bestelde.45 Wat geregeld voorkwam was dat de kwaliteit 
van de zijde binnenin de baal sterk verschilde met de strengen die aan de buitenkant lagen. 
Of zoals twee zijdehandelaren dat verwoordden, de baal ‘studieuselijck vals gepackt’ bleek te 
zijn.46 Nog erger was het gesteld met een baal ardasse zijde die de zijdehandelaar Jacob Teyler 
de jonge had gekocht.47 Bij het openen van de baal bleek dat ‘de zeyde van deselve Baal meest 
refuys of uytschot van zeyde was, vervoert met cappetoen, huijsjes en leccagie of staarten’. Tey-
ler verklaarde daarop nog nooit zulke slechte zijde te hebben gezien.
 Een andere veel gehoorde klacht betrof het gewicht van de zijde. Zijde is erg hygro-
scopisch en kan tot een derde van haar gewicht in vocht opnemen, zonder dat ze vochtig 
aanvoelt.48 Een mooi voorbeeld hiervan is de verklaring van Jacob van Mollem en Anthoni 
Block over een fagot organsin. De fagot woog iets meer dan 115 pond en was ‘van buijten 
wel geconditoneert doch van binnen nat en stinckende’, waarop zij de zak hadden openge-
sneden en de zijde op een afgeschutte zolder te drogen hadden gelegd.49 Na enige tijd was de 
zijde terug in de zak gedaan en opnieuw gewogen, waarbij een gewichtsverlies van ruim drie 
pond werd vastgesteld. Dit verlies werd door Van Mollem op de rekening van de verkoper 
Daniel Deutz in mindering gebracht.
 Er waren verschillende groepen kooplieden in de Amsterdamse zijdehandel werkzaam; 
zij die zich zuiver en alleen met de invoer van de zijde bezig hielden en zij die tevens bij de 
volgende stap in de bewerking van de zijde, de zijderederij, betrokken waren. Een voor-
beeld van de eerstgenoemde groep is de al eerder genoemde Daniel Deutz.50 In het register 
van goede mannen werden zij ‘Zijdehandelaers in ’t gros’ genoemd die ‘de Syde van Italien, 
Smirne en Aleppo etc.’ brachten.51 De tweede groep werd in hetzelfde register aangeduid als 
‘Sijdehandelaers welcke de Syde reden en laten reden’, waartoe de broers Jacob en Jan Teyler 
behoorden. De bekendste zijdehandelaars en zijdereders zijn Simon Bevel (1669-1736) in 
Haarlem en de hierboven genoemde Jacob van Mollem (1623-1699) en zijn zoon David van 
Mollem (1670-1746) in Amsterdam.52 Hun zijderederij was weliswaar in Utrecht gevestigd 
maar de handel in ruwe en gerede zijde werd vanuit Amsterdam gedreven.

Zijderederij 
Wanneer de ruwe zijde eenmaal door de zijdehandelaren is geïmporteerd volgt er een ver-
dere bewerking in de hierboven al genoemde zijderederij, de zijdeververij en als laatste de 
zijdeweverij. Drie bedrijfstakken die samen de zijdenijverheid vormen, waarbij alleen de 
term zijderederij voor verwarring zorgt door de associatie met het begrip lakenrederij. Met 
nadruk wordt er hier op gewezen dat de zijdereder en daarmee de zijderederij zich uitslui-

mark (ed.), 18th Century Textiles. The Anders Berch collection at the Nordiska Museet, Stockholm 1990, 206.
45 SAA, NA 3372, not. H. Outgers, 977, 2 december 1706. De ontvangen zijde bleek tram (inslagzijde) te zijn en 
niet het bestelde organsin (kettingzijde).
46 SAA, NA 3320, not. H. Outgers, 52, 15 en 16 oktober 1693. Het betrof een baal Tripoline Bellendine zijde 
die Anthonij de Bordes uit Livorno had ontvangen. Sommige massen (strengen) waren van binnen gevuld met 
capetoen en ‘vuijle leckagie’.
47 SAA, NA 3325, not. H. Outgers, 150 ½ , 25 februari 1695.
48 Matthee, Politics of Trade, 48.
49  SAA, NA 3228, not. H. Outgers, f. 402v., 9 juli 1677.
50 Hij was een neef van Jean Deutz (1618-1673) die samen met zijn moeder Elisabeth Coymans (1595-1653) 
zijde uit Italië importeerde. Zie SAA, Archief 234, inv.nr. 275, Journaal van Elisabeth Coymans 1649-1653.
51 SAA, Rechterlijk Archief (5061), inv.nr. 1815. Een derde groep die in dit register van 1688 genoemd werd, 
waren de zijdehandelaren die de zijde ook lieten verven.
52 Gegevens over Simon Bevel bevinden zich in het Archief Brants (88) in het Stadsarchief Amsterdam. Voor de 
familie Van Mollem zie Erik de Jong, Natuur en Kunst, en de aldaar aangehaalde literatuur.
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tend bezig hield met de vervaardiging van zijden garens, de gerede zijde. In de zijderederij 
werden de van de cocons afkomstige garens zo bewerkt dat zij gebruikt konden worden voor 
de ketting en de inslag in de zijde- en passementweverij of als borduur- en naaizijde.53 De 
(wollen)lakenreder, zoals deze in Leiden werkzaam was, was daarentegen verantwoordelijk 
voor het gehele proces van de inkoop van de wol tot en met de verkoop van de geweven stof-
fen.54 Hij is te vergelijken met de zijdelakenfabrikeur, die eveneens bij het gehele traject van 
de inkoop van de zijde tot aan de verkoop van de weefsels betrokken was. In Haarlem werd 
naast zijdelakenfabrikeur ook de term smalreder gebruikt (zie paragraaf 3.2).
 In de textiel worden twee soorten enkelvoudige garens onderscheiden: de filamentgarens 
en de vezelgarens.55 Filamentgarens bestaan uit textielvezels van zeer grote lengte (filamen-
ten), zoals zijde. Vezelgarens ontstaan door het spinnen van stapelvezels, dat wil zeggen van 
textielvezels met een beperkte lengte, zoals katoen, vlas, wol en afvalzijde. De vervaardiging 
van beide soorten garens vond plaats in de zijderederij, waar de ruwe zijde gereed werd ge-
maakt om te kunnen gebruiken als ketting-, inslag-, naai- en borduurzijde. Het reden van 
de zijde, tegenwoordig moulineren genoemd, bepaalde voor een groot deel het uiterlijk, de 
dikte en de sterkte van de zijden garens.56 Hiertoe werden de strengen ruwe of grègezijde 
eerst op spoelen of bobijnen gehaspeld en gereinigd. Dit gebeurde door de grègedraad, de 
ruwe van de cocon afgewikkelde draad, tussen twee rollen of schijven te laten lopen. Het 
afval, bestaande uit korte vezeleinden, werd samen met de niet afhaspelbare delen van de 
cocons verwerkt tot floret- of bouratzijde.57

 De ruwe zijde was tijdens het afwikkelen van de cocons en het daaropvolgende ophas-
pelen niet of slechts zwak ineengedraaid en werd alleen door de zijdelijm (sericine) bijeen-
gehouden. Het kon in deze vorm wel in de weverij gebruikt worden, mits de sericine maar 
niet verwijderd werd. De zijdelijm, die de vezel hard en bros maakte, droeg ook bij aan de 
sterkte en de elasticiteit van de vezel. Het overgrote deel van de zijde werd echter geheel of 
gedeeltelijk ontgomd, waardoor het verlies aan sterkte gecompenseerd moest worden.58 De 
grègezijde onderging daarom, afhankelijk van het gebruiksdoel, nog verschillende bewer-
kingen. Het resultaat was zeven soorten gemoulineerde garens, soie moulinée. Drie van de 
zeven worden hier besproken: pel-, organsin- en tramgaren.59 

 Na het reinigen wordt het grègegaren gefileerd, waarbij het garen wordt overgespoeld en 
tijdens dit spoelen meer of minder om de eigen as ineengedraaid wordt, getwist. De richting 
waarin dit gebeurt wordt, afhankelijk van de overeenkomst van de schroeflijn met het mid-
dendeel van de letter S of Z, aangeduid als de S- of Z-twist. De draad die hierdoor ontstaat, 
wordt pelgaren of poil genoemd. Door twee of meer pelgarens vervolgens in tegengestelde 
richting ineen te draaien, te twijnen, ontstaat organsin of kettingzijde. Hoe groter het aantal 

53 Er zijn nog meer toepassingsmogelijkheden te noemen, zoals: breigaren, garen voor de vervaardiging van 
zijden kant, etc. Zijden garens werden ook gebruikt als kern voor goud- en zilverdraad, die voor verwerking in 
zijden stoffen, linten en passementen, kanten, borduursels e.d. werden gebruikt.
54 Hetzelfde geldt voor de linnenreder en de linnenrede rij, waar het gaat om het laten weven van linnen stoffen.
55 Johanna M. Diehl, A.J. de Graaf, Daniël de Jonghe (eindred.), Textiellexicon. Verklarend weeftechnisch woor-
denboek, uitgave van de Textielcommissie Musea, Amsterdam 1991, s.v. garen, vezel.
56 De beschrijving van de techniek van de zijderederij is gebaseerd op Hofenk de Graaff, Geschiedenis van de 
textieltechniek, 162-164.
57 Afvalzijde wordt vlok-, flos- of plukzijde ge noemd. De (stapel)vezels worden hetzij gekamd (floretzijde), het-
zij gekaard (bouratzijde) en op een spinnewiel gesponnen. De floretzijde is de beste kwaliteit afvalzijde van de 
zijdespinnerij.
58 Het verlies aan sterkte werd ook gecompenseerd door middel van verzwaring van de zijde, zie paragraaf 3.4
59 De andere soorten zijn: crêpegaren, grenadinegaren, en cordonnetgaren, zie Textiellexicon, s.v. zijde, gemouli-
neerde. Vocabulaire technique international, CIETA, Lyon 1997. De Vocabulaire voegt daar als zevende soort ondé 
aan toe, zie aldaar soie, moulinée.
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draden dat wordt getwijnd, hoe dikker het garen. Heeft het pelgaren of poil een S-twist, dan 
heeft de organsin een Z-twijn. Het samenvoegen (assembleren) van meerdere zijden garens 
wordt ook wel doubleren genoemd (afb. 4). Om tramgaren of inslagzijde te verkrijgen wor-
den twee of meer grègegarens, draden zonder of met een hele lichte twist, samengevoegd of 
gedoubleerd waarna ze licht worden getwijnd. Deze werkwijze maakt de tram of inslagzijde 
volumineuzer dan kettingzijde maar tegelijkertijd ook minder sterk. Dit is niet erg omdat op 
een weefgetouw de grootste spanning op de ketting staat en niet op de inslag.

Zijdeververij
Een volgende stap was het laten verven van de garens in de zijdeververij.60 De zijdeververij 
was in vergelijking met de zijderederij en de zijdeweverij, de strengst gereguleerde bedrijfstak 
doordat de kwaliteit van het verven mede de kwaliteit van de stoffen bepaalde. In het ergste 
geval vielen er gaten in de stof als gevolg van het verven. Het is ook de enige bedrijfstak bin-
nen de zijdenijverheid die door de Staten-Generaal streng werd gereglementeerd.61 De garens 
waren nu gereed om te worden gebruikt in de zijdeweverij, de laatste van de drie genoemde 
bedrijfstakken binnen de zijdenijverheid, die het onderwerp van deze dissertatie is. 

60 Voor een goede beschrijving van de werkzaamheden in de zijdeververij, zie Hofenk de Graaff, Geschiedenis 
van de tex tieltech niek, 179-217. Voor een goed overzicht van de gebruikte verfstoffen zie Judith H. Hofenk de 
Graaff, The Colourful Past. Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs, Riggisberg/London 2004.
61 Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 155-159. Het eerste plakkaat dateerde van 10 februari 1598.

Afbeelding 4 ■ Links: haspelen van zijde, rechts: doubleren van zijde, uit: Diderot, Recueil de planches XI, 
pl. V. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.
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Thema en opzet 

In het begin van deze inleiding is al kort aangegeven in welke steden Zuidnederlandse zijde-
wevers waren gevestigd. Maar waar kwamen zij, alsmede de zijdereders en zijdeververs die 
bij de eerste fase van de zijdenijverheid in de Republiek betrokken waren, vandaan? Welke 
kennis brachten zij mee en welke situatie troffen zij aan in Amsterdam en Haarlem? De-
zelfde vragen kunnen ook met betrekking tot de hugenoten, die rond 1685 de tweede voor 
de zijdeweverijen belangrijke immigratiegolf vormden, worden gesteld. In hoofdstuk 1 zal 
daarom nagegaan worden welke rol zij gespeeld hebben voor de ontwikkeling en de organi-
satie van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen. De laatste jaren van de vorige eeuw 
is naar beide groepen immigranten relatief veel onderzoek gedaan, waardoor dit deel van 
het hoofdstuk op basis van bestaande literatuur geschreven kon worden. Als laatste zal in dit 
hoofdstuk geprobeerd worden om een beeld te schetsen van de omvang van de zijdenijver-
heid in beide steden. Dit is lastig omdat noch in Amsterdam, noch in Haarlem veel gegevens 
bewaard zijn gebleven op basis waarvan de omvang geschat zou kunnen worden. Het archief 
van de commissarissen van de zijdemanufacturen in Amsterdam is verloren gegaan en het 
archief van het smalwerkers- of smalweversgilde in Haarlem is zo onvolledig dat de aantal-
len werkzame getouwen, op basis waarvan de omvang van de zijdeweverij berekend zou 
kunnen worden, onbekend zijn. Blijft over de informatie die zijdewevers en zijdelakenfa-
brikeurs naar aanleiding van de octrooiverlengingen van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie (VOC) door de Staten-Generaal aan de stadsbesturen stuurden, waarin schattingen 
omtrent het aantal werkers in de zijdenijverheid worden gedaan. Hoewel de aanvoer door 
de VOC van zijde en zijden stoffen62 buiten het onderzoek viel, zijn de conflicten met Am-
sterdam en Haarlem verhelderend. Het verwijt naar de VOC toe is steevast dat zij te weinig 
ruwe zijde aanvoert en teveel zijden stoffen. Het eerste was nadelig voor de zijderederij, het 
tweede voor de zijdeweverij.
 In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de bedrijfsorganisatie en de arbeidsverhoudin-
gen binnen de zijdeweverij omdat dit de basis is voor een goed functionerende bedrijfstak. 
Als eerste zal een beeld geschetst worden van de inrichting van de werkplaatsen en de ge-
touwen die daar stonden, alsmede van de gereedschappen die gebruikt werden tijdens de 
voorbereidingen voor het weven, zoals een scheermolen voor het scheren van de ketting. 
Zij vormen de achtergrond waartegen de leerlingen, knechten en wevers zich bewogen en 
waarbinnen zij elk hun eigen werkzaamheden hadden. De beschrijving van de verschillende 
taken van deze en andere zijdewerkers in de weverij, alsmede hun opleiding en verdiensten 
is in hoofdzaak gebaseerd op de situatie in Amsterdam. Hoe het in deze stad geregeld was, 
wordt niet alleen met Haarlem vergeleken maar ook met Antwerpen, de stad van waaruit 
de meeste Zuidnederlandse zijdewevers naar de Republiek waren getrokken.63 Ter afsluiting 
komen de kooplieden-ondernemers en de zijdelakenfabrikeurs aan bod, zij die de zijde in-
kochten, aan de wevers gaven om te verwerken en voor de verkoop van het eindproduct in 
binnen- en buitenland zorg droegen. 
 De vraag op welke manier de stedelijke, provinciale en centrale overheden zich met de 
zijdeweverijen hebben bemoeid, wordt in hoofdstuk 3 beantwoord. Haarlem kende tot in 

62 Christiaan J.A. Jörg, ‘Vergane glorie: Chinese zijden stoffen in het Nederlandse interieur in de achttiende 
eeuw’, in: A. Ouwerkerk (ed.), Het Nederlandse Binnenhuis gaat zich te buiten. Internationale invloeden op de Ne-
derlandse wooncultuur, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 14 (2007), 180-207.
63 Daarnaast zullen er ter verheldering incidenteel ook vergelijkingen met de zijdeweverijen in Lyon en Londen 
worden getrokken.
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de achttiende eeuw een smalweversgilde maar het functioneren daarvan is onduidelijk. Zo 
is er het beeld ontstaan dat het gilde na 1650 steeds minder als belangenorganisatie voor 
de wevers heeft kunnen optreden, doordat het bestuur steeds meer in handen kwam van 
de smalreders. Daar komt bij dat de burgemeesters vanaf 1661 middels de uit de magistra-
tuur afkomstige superintendenten nauw betrokken waren bij wat er binnen de smalnering 
gebeurde. Amsterdam daarentegen heeft nooit een zijdeweversgilde gekend. Er was alleen 
een in 1663 door het stadsbestuur ingesteld college van toezicht, de commissarissen van de 
zijdemanufacturen, dat tot het einde van de achttiende eeuw heeft gefunctioneerd. Er was 
in dit opzicht een duidelijk verschil tussen beide steden, wat ook weerspiegeld wordt in de 
onderwerpen waarover zij de Staten van Holland en West-Friesland en, rond het midden 
van de achttiende eeuw, stadhouder Willem IV benaderden. 
 Na deze eerste drie hoofdstukken, die hoofdzakelijk de economische en sociaal-histori-
sche aspecten van de zijdeweverij tot onderwerp hebben, is het de beurt aan de textiel- en 
kunsthistorische kanten van de zijdeweverij: de weefsels en de patroontekenaars. Om te 
voorkomen dat de hoofdstukken vier en vijf over de producten van de Amsterdamse (4) 
en Haarlemse (5) zijdeweverijen resulteren in een droge opsomming van aldaar geweven 
stoffen is voor beide hoofdstukken een verschillende aanpak gekozen. Het is een keuze die 
mede gebaseerd is op het beschikbare bronnenmateriaal. Zo zijn in hoofdstuk 4 over Am-
sterdam de stoffen in twee groepen verdeeld: de gefigureerde en de effen (pool)weefsels, 
waarbij geprobeerd is om de technische beschrijvingen tot een minimum te beperken door 
deze op te nemen in het glossarium (zie bijlage 7). Het hoofdstuk geeft een globaal beeld 
van de in Amsterdam geweven stoffen in de periode 1585-1750, en laat ook iets zien van de 
dagelijkse praktijk waarbinnen zij vervaardigd en verhandeld werden. Ter afsluiting wordt 
nader ingegaan op een groep stoffen ‘indiennes’ genaamd, waarvan niet alleen zeker is dat 
zij in Amsterdam werden geweven, maar die – en dat is uitzonderlijk – door hun afwijkende 
weefbreedte ook in museumcollecties te herkennen zijn.
In hoofdstuk 5 over de Haarlemse weefsels zijn de ordonnanties als uitgangspunt genomen, 
vanwege de discussies die naar aanleiding van de publicatie ervan ontstonden. Deze discus-
sies tussen de smalwevers en de smalreders geven niet alleen informatie over wat er op dat 
moment binnen de smalnering leefde, maar laten ook zien waarin de zijdeweverij van Haar-
lem van die van Amsterdam verschilde. Dit gold zowel voor de weefsels als voor de getou-
wen waarop werd geweven. Tot slot van dit hoofdstuk komen de stofbreedtes en de weverij 
van zijden gazen en lamfers aan bod.
 Als laatste wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de stofpatronen en de patroon-
tekenaars die in beide steden werkzaam waren. Een goed ontwerp was de basis voor een 
commercieel succesvol weefsel en een goede patroontekenaar was daarom goud waard. Hij 
moest niet alleen een bekwaam tekenaar zijn, maar ook de werking van het getouw grondig 
kennen en begrijpen. Zowel in Amsterdam als in Haarlem waren patroontekenaars werk-
zaam, waarvan vrijwel geen ontwerpen, maar wel de namen bekend zijn. Dit weerhield de 
zijdelakenfabrikeurs er niet van om in Parijs patronen van Franse ontwerpers te kopen of 
om deze ontwerpers in dienst te nemen. Naast de getekende ontwerpen was het mogelijk om 
stalen van stoffen als voorbeeld te gebruiken. Dit gebeurde op grote schaal en alle centra van 
de Europese zijdeweverij hadden ermee te maken. 
 Tot slot wordt in de conclusie gekeken naar de resultaten die deze dissertatie heeft opge-
leverd.
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De oudste vermelding van een zijdewever in Amsterdam dateert uit 1533. In dat jaar be-
taalde het stadsbestuur de huishuur voor een satijnwever ‘omdat hij de neeringe van satijn 
te wercken alhier brengen soude’.64 De onderneming was blijkbaar geen succes want het 
duurde nog zeker vijftig jaar voordat er opnieuw sprake was van zijdewevers die naar Am-
sterdam kwamen om zich in deze stad te vestigen. Ditmaal was dat wel succesvol omdat niet 
slechts een enkeling maar verschillende groepen mensen die in de zijdenijverheid werk-
zaam waren, vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar de Republiek kwamen. Zij vestigden 
zich in de steden, omdat dat de plek was waar nieuwe industrieën door een concentratie van 
productiefactoren van de grond konden komen.65 Hiertoe behoorde in het geval van de zij-
denijverheid een geregelde aanvoer van grondstoffen, de aanwezigheid van ondersteunende 
ambachten, de beschikbaarheid over voldoende kapitaal om de zijde te importeren en te 
(laten) verwerken en vrije toegang tot afzetmarkten. 
 De vestiging van de zijdenijverheid in de Noordelijke Nederlanden is nauw met deze 
migratie vanuit de Zuidelijke Nederlanden verbonden. De Zuidnederlanders die vooral na 
de val van Antwerpen in augustus 1585 naar hier kwamen en om religieuze of economische 
redenen de stad hadden verlaten, introduceerden niet alleen de zijdeweverij maar ook de 
zijderederij en de zijdeververij. Zoals in de inleiding al is aangegeven, werden in de twee 
laatstgenoemde bedrijfstakken zijden garens voor de verwerking in de weverij geschikt ge-
maakt. De ondertrouwakten van Amsterdam uit de periode 1585–1606 laten zien dat onder 
de immigranten de beroepsgroepen die tot de zijdenijverheid behoorden sterk vertegen-
woordigd waren. Daarnaast waren de (Zuidnederlandse) kooplieden die de zijde uit Italië 
en de Levant importeerden van groot belang voor de aanvoer en de beschikbaarheid van 
deze grondstof.66 Zonder hen en de zijdereders, -ververs en -wevers had de zijdenijverheid 
zich nooit kunnen ontwikkelen op de manier waarop dat nu is gebeurd. 
 Nu is uit het onderzoek van Knotter gebleken dat de mate waarin de immigranten suc-
cesvol waren niet alleen afhing van gunstige vestigingsvoorwaarden, zoals de beschikbaar-
heid van grondstoffen, maar ook van de door hen meegebrachte kennis die voor deze nieuwe 
economische activiteiten nodig was.67 Dit gold zowel voor de ambachtslieden en arbeiders, 
als voor de kooplieden en ondernemers. Dat hierbij in het geval van de textielnijverheid niet 

64 Jan Kalf, Bijdragen tot de geschiedenis der middeleeuwsche kunstweverij in Nederland, Utrecht 1901, xxxix. 
65 De Vries, Van der Woude, Nederland 1500-1815, 345-346. Tevens boden de steden de noodzakelijke veilig-
heid.
66 Zie voor de plaats die de kooplieden onder de immigranten innamen en de discussie rond hun bijdrage aan 
de expansie van de Hollandse handel: Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 15-22 en Lesger, Handel in Am-
sterdam, 9-13, 138-177.
67 Ad Knotter, ‘Vreemdelingen in Amsterdam in de 17e eeuw: groepsvorming, arbeid en ondernemerschap’, in: 
Historisch Tijd schrift Holland 27 (1995), 219-235, aldaar 220, 225-226. Het artikel is erop gericht om aan te tonen 
dat sociaal-culturele groepsvorming en economische specialisatie van migranten hand in hand gingen en de basis 
vormden voor hun succes in de ontvangende samenleving, ongeacht of het om politieke of religieuze vluchtelin-
gen dan wel om permanente immigranten op economische basis ging.
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alleen gedacht moet worden aan weeftechnische kennis, wordt duidelijk uit een publicatie 
van David Mitchell uit 2003.68 Hoewel zijn artikel de relatie tussen de transfer van technolo-
gie en de kwaliteit van de ontwerpen in de linnenindustrie tot onderwerp heeft, kunnen zijn 
bevindingen ook toegepast worden op de zijdenijverheid, omdat ook daar de vakbekwame 
wevers die het weven op een trekgetouw beheersten, de rederij van een goede kwaliteit zij-
den garens en de aanwezigheid van goede patroontekenaars belangrijke elementen waren 
die, naast financiële en commerciële factoren, bepaalden of de vestiging van een nieuw pro-
ductiecentrum voor zijden stoffen een succes of een mislukking werd.
 Een belangrijke indicatie voor de mate waarin een nijverheid zowel op korte als op lange 
termijn succesvol is, wordt bij het ontbreken van productiecijfers of gegevens over de han-
delsomvang, gevormd door de cijfers over het aantal mensen dat in de betreffende nijver-
heid werkzaam is. Dergelijke gegevens zijn schaars daar waar het de zijdenijverheid betreft. 
In Amsterdam is het archief van de commissarissen van de zijdemanufacturen, wiens taak 
het was om de administratie van de leerjongens in de zijdeweverij bij te houden en de ge-
touwgelden te innen van elk getouw waar een half jaar op was geweven, verloren gegaan.69 
Op basis van dit archief had vanaf 1663 niet alleen de omvang van de Amsterdamse zijde-
weverij berekend kunnen worden, maar zouden ook de namen bekend zijn geweest van de 
zijdewevers en de fabrikeurs. Eenzelfde gebrek aan informatie geldt ook voor Haarlem, waar 
het archief van het smalweversgilde maar fragmentarisch bewaard is gebleven. In beide ste-
den ontbreken daarom lijsten met de namen van meesters, knechten en leerlingen die een 
licht zouden kunnen werpen op de omvang van de zijdenijverheid gedurende de zeventien-
de en de achttiende eeuw. Het is op dit moment alleen mogelijk om aan de hand van de pro-
testen op de octrooiverlengingen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) door 
Amsterdam en Haarlem een indicatie van de omvang te geven, waarbij in ogenschouw ge-
nomen moet worden dat er tussen het door de kooplieden, fabrikeurs, wevers en zijdereders 
geschetste beeld en de werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk een discrepantie heeft bestaan. 
De rol die de VOC met betrekking tot de Hollandse zijdenijverheid speelde, vereist een af-
zonderlijk onderzoek en er wordt in deze dissertatie daarom slechts zijdelings op ingegaan.
 Het oudst bewaard gebleven protest dateerde uit 1643 en laat zien dat de zijdenijverheid 
in Amsterdam inmiddels vaste voet aan de grond had gekregen en volop in ontwikkeling 
was. Er was sinds het eind van de zestiende eeuw blijkbaar veel gebeurd.

1.1  De introductie van de zijdenijverheid in de Republiek 

Aangezet door de religieuze, politieke en economische ontwrichting in de Zuidelijke Neder-
landen (het huidige België en Noord-Frankrijk) in de tweede helft van de zestiende eeuw 
en de val van Antwerpen in augustus 1585, vertrokken veel textielwerkers uit hun woon-
plaatsen. Zij vestigden zich in andere steden binnen de Zuidelijke Nederlanden of gingen 
naar textielcentra in Engeland en Duitsland.70 Het was vooral in de periode 1580-1590 dat 

68 David M. Mitchell, ‘Linen Damask Production: Technology Transfer and Design, 1580-1760’, in: Brenda Col-
lins and Philip Ollerenshaw (eds.), The European Linen Industry in Historical Perspective, Oxford 2003, 61-97, 
aldaar 63, 97.
69 De commissarissen van de zijdemanufacturen werden in 1663 voor het eerst benoemd, zie paragraaf 3.1.
70 Eric Kerridge, Textile manufactures in early modern England, Manchester 1985. Zie hoofdstuk 9 voor de rol 
van Zuidnederlanders in de zijdeweverij, 126-132. D.M. Mitchell, ‘‘It will be easy to make money’. Merchants 
Strangers in Lon don, 1580-1680’ in: C. Lesger & L. Noordegraaf (eds.), Entre preneurs and Entrepreneurship in 
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zij naar het noorden trokken, naar de Republiek.71 Deze Zuidnederlandse immigratie gedu-
rende het eind van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw had een stimule-
rende werking op de reeds aanwezige textielindustrieën. Bestaande textielnijverheid, zoals 
de wolnijverheid in Leiden, werd nieuw leven ingeblazen door de invoering van nieuwe 
producten, de zogenaamde ‘nieuwe draperie’, bestaande uit goedkope, lichte wollen weefsels 
als saaien en een nieuw soort baaien. Daarnaast ontwikkelde zich de fusteinweverij, waar 
stoffen met een linnen of katoenen ketting en een wollen inslag werden geweven.72 Een-
zelfde positief effect was merkbaar voor de linnenweverij en de blekerij in Haarlem die een 
nieuwe impuls kreeg door de komst van de Zuidnederlanders.73 Naast deze stimulering van 
reeds bestaande industrieën werden door hen nieuwe vormen van luxe-nijverheid geïntro-
duceerd, waaronder de zijdenijverheid.74 

1.2  Zijdeweverijen in de Zuidelijke Nederlanden

In de Zuidelijke Nederlanden werd de zijdeweverij gedurende de zestiende eeuw in slechts 
enkele centra beoefend, waaronder bekende textielcentra als Brugge, Doornik, Rijsel en Ant-
werpen. Zo werd in Doornik bijvoorbeeld satijn, goudlaken en zijden damast geproduceerd.75 
In de loop van de zestiende eeuw was het echter Antwerpen dat zich tot het belangrijkste cen-
trum voor de handel en de vervaardiging van zijden en halfzijden stoffen ontwikkelde.
 Vanaf 1500, het jaar waarin voor het eerst een satijnwerker voor de Antwerpse schepe-
nen verscheen, kwam de zijdeweverij in deze stad tot ontwikkeling en werd er begonnen 
met de vervaardiging van halfzijden satijn.76 Halfzijden satijn, een combinatie van een zij-
den ketting en een linnen inslag, was technisch gezien eenvoudig te weven en stond in geen 
verhouding tot de kostbare Italiaanse en Levantse zijden stoffen die op dat moment in grote 
hoeveelheden in Antwerpen werden verhandeld. Doordat ze goedkoper was dan het heelzij-
den satijn vond dit halfzijden satijn veel aftrek onder de gegoede middenklasse van de stad, 
aldus Thijs. Drie tot vier decennia later werd begonnen met het weven van zijden damast 
en fluweel. Daarnaast nam de handel in kostbare zijdelakenen uit Italië en de Levant nog 
steeds een belangrijke plaats in. De grote toestroom van Waalse en Frans-Vlaamse zijdewe-
vers, die na 1566 op gang kwam, betekende de invoering van nieuwe technieken en nieuwe 
stoffen, zoals (zijde)grofgrein, bourat en armozijn, en het was deze immigratie waaraan de 

Early Modern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Mar ket, Den Haag 1995, 
119-145.
71 Leo Lucassen en Boudien de Vries, ‘Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem’, in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 22 (1996), 144-146.
72 N.W. Posthumus, Geschiedenis van de Leidsche lakenindus trie, II De nieuwe tijd, deel 2, ’s-Gravenhage 1939, 
12-14. Lucassen en de Vries, ‘Leiden ... textiel-migratie systeem’, 142. Herman Kaptein, De Hollandse textielnijver-
heid 1360-1600. Conjuctuur & continuïteit, Hilversum 1998, 187-188.
73 Kaptein, Hollandse textielnijverheid, 199-234. Mulder, ‘Haarlemse textielnijverheid’, 55. Mitchell, ‘Linen Da-
mask Production’, 63-70.
74 J.G. van Dillen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, deel 
1, ’s-Gravenhage 1929, xvii-xix.
75 H. Soly en A.K.L. Thijs, ‘Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
deel 6, Haarlem 1979, 27-57, aldaar 43. Volgens de op deze pagina weergege ven kaart werd omstreeks 1550 ook 
zijde geweven in Gent, Meche len, Lier, Tour coing, Lannoy, Ath, Valenciennes en At recht.
76 A.K.L. Thijs, Van “werkwinkel” tot “fabriek”. De textielnijverheid te Antwerpen (Eind 15de – begin 19de eeuw), 
[Brussel] 1987, 123-124.
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Antwerpse zijdeweverij haar grote bloei uit het begin van de jaren tachtig dankte.77 Volgens 
een verklaring uit 1576 werd zijde in Antwerpen ondermeer gebruikt voor de vervaardiging 
van (effen) fluweel, satijn, damast, armozijn en zijdegrofgrein.78 Daarnaast werden ook bou-
ratten, kaffa (gefigureerd fluweel) en smallekens van zijde geweven.79 
 Thijs geeft niet echt een verklaring voor het onstaan van de Antwerpse zijdenijverheid. 
Hij plaatst haar slechts in de context van een groeiende binnenlandse vraag gecombineerd 
met een internationale handel die zich steeds meer op Antwerpen ging concentreren.80

 De zijdewevers in Antwerpen waren in een gilde of ambacht verenigd. De oudste or-
donnantie dateerde uit 1533 en werd op verzoek van de satijnwerkers uitgevaardigd.81 Het 
duurde tot 1580 voordat de damast-, bourat-, fluweel-, armozijn- en grofgreinwerkers even-
eens verplicht werden om lid te worden van het satijnwerkersambacht.82 Vier jaar later werd 
de omvang van de Antwerpse zijdeweverij, een jaar voordat de grote uittocht begon, op 
meer dan 4000 mensen geschat.83 Binnen de textielnijverheid als geheel vormde de zijdewe-
verij daarmee de grootste groep, gevolgd door de linnenweverij met 2500 personen, terwijl 
slechts 979 personen bij de wolnijverheid betrokken waren. Thijs schatte dat in 1584 in de 
zijdenijverheid in haar geheel 6737 mensen werkzaam waren.84 
 Hoewel het vertrek van een groot aantal zijdewevers wel een achteruitgang tot gevolg 
had, betekende het niet het einde voor de Antwerpse zijdenijverheid. Hetzelfde gold voor 
Doornik, Rijsel en Valenciennes waar zij zich na 1585 herstelde. Alleen in Brugge verdween 
de zijdenijverheid nagenoeg geheel.85

 Uit dit korte overzicht mag blijken dat de Zuidnederlandse immigranten niet alleen de 
kennis maar ook de jarenlange ervaring bezaten die voor de vervaardiging van de diverse 
zijden en halfzijden stoffen noodzakelijk was. Daarnaast was er sprake van een organisato-
risch kader, het gilde, waarbinnen de productie van deze stoffen plaats vond.86

77 A.K.L. Thijs, De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw, Brussel 1969, 96-97. Idem, Werk winkel, 
125.
78 Thijs, Zijdenijverheid, 7, noot 4. De zijde werd ook verwerkt in producten als passementen, hand schoenen, 
kousen banden, linten, gebreide zijden kousen, naai- en borduurzijde.
79 Thijs, Zijdenijverheid, 36-61. Door mij zijn alleen die stoffen opgenomen waarvan duidelijk werd dat ze in de 
jaren tachtig al in Antwerpen werden geweven.
80 Thijs, Werkwinkel, 162. Naast de zijdenijverheid kwam ook drukkerijen, diamantbewerking en plateelbakke-
rijen e.d. in deze periode tot ontwikkeling
81 Thijs, Zijdenijverheid, 62, 17 februari 1533. Zij onder hielden een altaar ter ere van Sint Lucia en de Nood Gods 
in de Sint-Jacobskerk. Voor de tekst van de ordonnantie zie Kalf, Bijdrage geschiedenis middeleeuwsche kunstweve-
rij, 13-16. Hij vermeldt de datum oude stijl, 17 februari 1532.
82 Thijs, Zijdenijverheid, 38-40, 51, 55, 57. De eerste ordonnantie voor het weven van kaffa werd pas in 1593 
uitgevaardigd, 43.
83 Thijs, Zijdenijverheid, 97. Twee jaar eerder werd door de deken en oudermannen van het gilde gemeld dat er 
meer dan 800 meesters waren. Idem, Werkwinkel, 165-167.
84 Thijs, Werkwinkel, 167. Naast de 4000 personen in de zijdeweverij waren 687 personen in de passement- 
en zijdelintrederij, 2000 personen in de zijderederij, 30 personen in de zijdeververij en 20 borduurwerkers en 
-knechten werkzaam.
85 A.K.L. Thijs, ‘Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
deel 7, Haarlem 1980, 86-97, aldaar 89.
86 Thijs, Zijdenijverheid, 14, 31. De Antwerpse zijdereders en de zelfstandige zijdeververs waren lid van het hoofd-
ambacht der meerseniers.
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1.3  Amsterdam

Hoeveel Zuidnederlanders vestigden zich in Amsterdam? Knotter komt voor Amsterdam 
voor de periode 1578-1625 tot een getal van 10.000 personen.87 Hoewel niet precies aange-
geven kon worden hoeveel van hen in de zijdenijverheid werkzaam waren, was hij wel van 
mening dat, in vergelijking met andere door hen geïntroduceerde luxe-nijverheden, de zij-
denijverheid kwantitatief de belangrijkste was.88 Hij baseerde zich daarbij op de uitkomsten 
van zijn onderzoek, in samenwerking met Van Zanden, in de ondertrouwregisters van het 
Stadsarchief Amsterdam.89 
 Uit het onderzoek van Van Nierop naar de bruidegoms die in de periode 1585-1601 in 
ondertrouw gingen, was al gebleken dat op een totaal van 344 bruidegoms die in de zijde-
weverij werkzaam waren 286 wevers van zijden stoffen in de Zuidelijke Nederlanden waren 
geboren. Zij kwamen ondermeer uit Antwerpen (92), Doornik (50) en Noord-Frankrijk 
(62). Onder hen bevonden zich 102 bourat-, 166 kaffa- en 9 gebloemd fluweelwerkers.90 Uit 
de door Kaptein op basis van Van Nierop samengestelde tabel blijkt dat van alle circa 1375 
in de textiel werkzame bruidegoms een belangrijk deel betrokken was bij de vervaardiging 
van zijden stoffen en passementen, te weten 629 personen ofwel 45,7%.91 
 Gerekend over een langere tijd, tot 1715, bleek dat in de periode 1580-1650 een grote 
groep ofwel 82,2% van de wevers van zijden en halfzijden stoffen immigrant was. Na 1650 
veranderde dit ten gunste van de Amsterdammers als 66,2% van de ondertrouwde mannen 
aangeeft in Amsterdam te zijn geboren. 92 Dat deze omslag mede het gevolg was van een ver-
andering in de stoffen die werden geweven, zoals Knotter en Van Zanden beweren, valt sterk 
te betwijfelen.93 Het feit dat meer bruidegoms zich na 1650 zijde(grof)grein- of fulpwever 
noemden, zegt hooguit iets over de veranderde mode, maar niets over de wevers, aangezien 
zij zich aan de nieuwe producten konden aanpassen. Zo is een kaffawever heel goed in staat 
om fulp te weven aangezien beide weefsels weeftechnisch aan elkaar verwant zijn; beiden 
zijn een poolweefsel, een fluweel.
 Veel aannemelijker is dat een deel van de groep Amsterdammers tot de tweede of derde 
generatie Zuidnederlanders gerekend kan worden. Dit zou de mate van toegankelijkheid 
van dit deel van de arbeidsmarkt voor Amsterdammers relativeren, zoals Knotter zelf ook al 

87 Knotter, ‘Vreemdelingen’, 221-222. Hij neemt de verhou ding tussen het totaal aantal ondertrouwden in deze 
periode ten opzichte van het aantal Zuidnederlandse onder trouwden en past dit toe op het inwonertal in Am-
sterdam rond 1620, 100 à 110.000 inwo ners. Hij zet zich af tegen de schat ting van Briels uit 1976 van 25.000 
personen.
88 Knotter, ‘Vreemdelingen’, 225.
89 Ad Knotter en Jan Luiten van Zanden, ‘Immigratie en arbeidsmarkt te Amsterdam in de 17e eeuw’, in: Tijd-
schrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987), 403-431. Voor een bespreking van de beperkingen van ondertrouwre-
gisters als bron, zie 404-405. Dit artikel is ook opgenomen in: J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapita-
lisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie, Bergen 1991, 55-74.
90 Leonie van Nierop, ‘De bruidegoms van Amsterdam van 1578 tot 1601’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 
49 (1934), 136-160, 329-344, aldaar 334-335. Gerekend over de periode 1585-1606 betrof het 490 in de zijde-
nijverheid werkzame perso nen die voor het eerst in het huwe lijk traden: 22 zijdeberei ders, 48 zijde werkers, 7 
armo zijn wer kers, 147 bou ratwerkers, 246 kaffa wer kers, 9 fluweel werkers en 9 zijde ver vers. Het meren deel, 431 
personen, was in de Zuide lijke Neder landen of Frank rijk gebo ren. Van Nierop,  ‘Zijdenijverheid’ (1930), 32-33.
91 Kaptein, Hollandse Textielnijverheid, 189. Het door hem genoemde getal van 374 personen die werkzaam wa-
ren in de vervaardiging van zijden stoffen is een optelsom van de door Van Nierop genoemde 344 bruidegoms die 
weefden en de 30 bruidegoms die zijdereder of zijdeverver als beroep opgaven.
92 Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie’, 424, tabel 6. Zij weefden kaffa, bourat, bombazijn, (zijde)(grof)grein 
en fulp.
93 Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie’, 423-424. Deze zienswijze is overgenomen door Erika Kuipers in haar 
boek Migrantenstad. Immigranten en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam, Hilversum 2005, 213-214.
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deed toen hij in een latere publicatie schreef dat hij veronderstelde dat ‘de geboren Amster-
dammers in deze bedrijfstak vooral kinderen van Zuidnederlandse immigranten waren’.94

De komst van al deze nieuwe inwoners had gevolgen voor de huisvesting, waardoor men in 
Amsterdam niet alleen genoodzaakt was om kloosters te verhuren, maar ook om door het 
nijpend ruimtegebrek te beginnen met de vergroting van de stad.95 Bij de stadsuitbreiding 
van 1609-1614 trokken veel Zuidnederlanders naar het nieuwe werk, de Jordaan. Verspreid 
over de gehele Jordaan vestigden zich zijdewevers, zijdereders, passement- en lintwevers 
en anderen die in de textielnijverheid werkzaam waren. Uit het onderzoek van Kannegie-
ter bleek dat er in de eerste jaren sprake was van een concentratie in het gebied tussen de 
Bloemgracht en de Elandsgracht, en dan met name in de Bloemstraat.96 Wanneer op 30 juni 
1615 door de heren van het gerecht een keur wordt uitgevaardigd, verklaren zij daarin dat in 
de Bloemstraat, op de Bloemgracht en de Rozengracht ‘zyn wonende verscheyden persoo-
nen, die haer zijn ernerende met het maecken van goude legaturen, zyde smalletgens, nop-
pen ende andere costelycke zyde manufacturen’. De keur ordonneerde een vestigingsverbod 
voor de Bloemstraat, de zuidzijde van de Bloemgracht en de noordzijde van de Rozengracht 
voor diegenen die voor hun ambacht het aambeeld of groot vuur gebruikten, zoals sme-
den en geelgieters. 97 De rook, damp en andere ‘stinckende luchten’ die tijdens het werk 
vrijkwam, zouden niet alleen schadelijk zijn voor de stoffen maar ook de kleuren kunnen 
aantasten. Deze keur van 1615 werd pas op 27 januari 1736 ingetrokken nadat de heren van 
het gerecht van verschillende personen hadden vernomen dat zij geen bezwaar maakten om 
hun ‘Fabricquen’ uit te oefenen op plaatsen waar ook groot vuur werd gebruikt.98

 Rond 1625 trokken de zijdewevers weg uit de Bloemstraten en verhuisden zij naar de 
Elands-, Laurier- en Egelantiersgracht, omdat de huizen te klein geworden zouden zijn voor 
het groei end aantal getouwen dat voor de vervaardiging van de zijdelakenen nodig was. En-
kelen vestigden zich op de Bloem- en Rozengracht.99 De Jordaan bleef een buurt waar, naar 
het zich laat aanzien, tot ver in de achttiende eeuw veel zijdewevers waren gevestigd.
 De meer welgestelden onder de nieuwkomers, zoals zijdehandelaars en zijdelakenkopers 
vestigden zich voornamelijk in de Warmoesstraat en in nabijgelegen straten als de Nes en de 
Nieuwendijk. Fokkens beschreef de Warmoesstraat in 1662 als volgt: ‘dit is nu een der voor-
naemste straten, hier woonen de grootste Winkeliers al in aensienlijke kostelijke woningen, 
hier zijn de rykste winkels der Sijde Stoffen en kostelijke Lakenen, [...]’.100

 Een van de nieuwkomers was Guillebert de Flines (ca. 1545-1610/1611). Geboren in Wat-
trelos, in de buurt van Rijsel, vertrok hij begin 1579 naar Antwerpen. Hier trouwde hij in 
1580 met Susanna van Voorspoel en werden de twee oudste kinderen geboren.101 Nog voor de 

94 Knotter, ‘Vreemdelingen’, 229.
95 J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie, Sint-
Niklaas 1985, 124.
96 J.Z. Kannegieter, ‘De Bloemstraat en haar zijstraten ca. 1613-1625’, in: Jaarboek Amstelodamum 54 (1962), 82-
105, aldaar 86-87. Zie ook zijn manuscript over de Jordaan uit 1968 in het Stadsachief Amsterdam (Archief 5059), 
nr. 197, Tweede deel, 171-172. Kuijpers, Migrantenstad, 154-156.
97 J.G. van Dillen (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, deel 
2, ’s-Gravenhage 1933, nr. 210.
98 H. Noordkerk, Handvesten, ofte Privilegien ende Octroy en, mitsgaders Willekeuren, Costuimen, Ordonnantien 
en Hande lingen der stad Amstelredam, Amsterdam 1748, 996.
99 Kannegieter, ‘Bloemstraat’, 90-91.
100 M. Fokkens, Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam, Amsterdam 1662, 92.
101 G. de Flines, ‘Guillebert de Flines’, in: Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting 3 (1978), 36-41, aldaar 
38. Hij werd op 28 augustus 1581 poorter van Antwerpen.
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val van Antwerpen verhuisde hij met zijn gezin naar Amsterdam, waar hij vanaf 1 augustus 
1583 het weefhuis van het St. Maria klooster in de Nes voor honderdveertien gulden per jaar 
huurde.102 Hij was de stamvader van een reeks zijdelakenfabrikeurs die gedurende de gehele 
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw in Amsterdam werkzaam waren.

1.4  Haarlem

Over Haarlem zijn minder gegevens beschikbaar. Briels noemt een getal van circa 20.000 
personen die tussen 1572 en 1622 naar Haarlem zouden zijn gekomen.103 Dit is de helft van 
de ongeveer 40.000 inwoners die Haarlem in 1622 telde. Ook al is hier sprake van aantal-
len die waarschijnlijk weinig realistisch zijn,104 feit is dat de komst van de Zuidnederlanders 
door het stadsbestuur werd aangemoedigd vanwege de nieuwe handwerken die zij mee-
brachten. Hiertoe behoorde de weverij van noppen, smallen, voetwerk en trekwerk die, zo 
meldde Pieter van Hulle, wiens familie eveneens uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig 
was, voordien in Vlaanderen floreerde.105 Er werd zelfs gepoogd om Zuidnederlanders die 
eerst naar Engeland en Duitsland waren getrokken, vanuit deze landen naar Haarlem te la-
ten komen.106 Niet alleen wevers, ook timmerlieden die gespecialiseerd waren in de vervaar-
diging van weefgetouwen en twijnmolens vestigden zich in Haarlem.107

 Ook hier moesten deze nieuwe inwoners gehuisvest worden. Dit leverde weinig pro-
blemen op omdat na het beleg van 1572/3 en als gevolg van een brand in oktober 1576 er 
aanvankelijk voldoende gelegenheid tot bouwen was. Daarbij werden nog bestaande kloos-
tercomplexen verkocht of afgebroken en de vrijgekomen terreinen werden vervolgens tot 

102 SAA, Thesaurieren Ordinaris ‘Rapiamus’ 1583, f. 95: ‘Guiliame de Fluwe met syne swager heeft gehuyrdt het 
weeffhuys in dit clooster [...]’. Dat het hier Guillebert de Flines betreft blijkt uit de eerstvol gende vermelding van 
de huur van het weefhuis. Er staat geno teerd dat van ‘Guillebert de Flijnes’ het eerste half jaar huur is ontvangen. 
SAA, Thesaurieren Ordinaris ‘Rapiamus’1584, f. 82. Zie ook het artikel van Mi chiel M. Bakker, ‘Een beschilderd 
paneel aangetroffen in het pand Warmoesstraat 90’, in: Maandblad Amstelo damum, 78 (1991), 1-10, aldaar 9. Hij 
huurde niet, zoals Bakker schreef, de stal van het kloos ter maar het weefhuis. De stal werd door iemand anders 
gehuurd. Het artikel bevat meer on juisthe den, zo trouwde Guilbert de Flines junior in 1612 niet met Rebecca de 
Wolff, die pas in 1615 werd gebo ren, maar met Anna van Groot ewal. De weergave van deze ge beurtenis in het ar-
tikel van Niek Al en Clé Lesger, ‘Twee volken [...] besloten binnen Amstels wallen’? Antwerpse mi granten in Am-
sterdam omstreeks 1590’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1995), 129-144, aldaar 132, is geheel onjuist. 
De Flines vestigde geen zijdelakenhal in een voormalige kapel. Een zijdelakenhal kon alleen door de stedelijke 
overheid opgericht worden, zie Karel Davids, ‘Neringen, hallen en gilden. Kapitalisten, kleine ondernemers en de 
stedelijke overheid in de tijd van de Republiek’, in: C.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk (red.), Kapitaal, 
ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden, 
Amsterdam 1996, 95-119, aldaar 101. Een dergelijke hal voor zijden stoffen heeft Amsterdam overigens nooit ge-
kend, wel een Zijdehal waar de geverfde zijden garens werden gekeurd, zie paragraaf 3.4.
103 Briels, Zuid-Nederlanders, 116. H.A. Diederiks, P.C. Spierenburg, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, 
in: G.F. van der Ree-Scholtens (eind red.), Deugd boven Geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995, Haar-
lem 1995, 169-197, aldaar 170.
104 Kaptein, Hollandse textielnijverheid, 186.
105 S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, ‘Pieter van Hulle (1585-1656). Schrijver van het Memoriael van de Over-
komste der Vlamingen hier binnen Haerlem’, in: Nederlandsche Historiebladen 1 (1938), 459-488, aldaar 483. 
Meer dan zes- tot zevenhon derd gezinnen zouden tussen 1580 en 1587 in Haarlem zijn gearri veerd.
106 Briels, Zuid-Nederlanders, 109. Ed Taverne, In ‘t land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van 
de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680, Maarssen 1978, 282-283.
107 Taverne, In ‘t land van belofte, 284. Dit leidde tot conflicten met het gilde van de timmerlieden en kistenma-
kers over het doen van de proef. Er werd een afzonderlijke proef ingesteld voor de weefgetouwmakers. 
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woonbuurten verkaveld.108 Vooral in het zuidwesten van de stad, dat zwaar door de brand 
was getroffen, vestigden zich veel wevers.109

1.5  De hugenoten

Honderd jaar na de komst van de Zuidnederlanders vond een tweede voor de zijdenijver-
heid belangrijke groep migranten hun weg naar de Republiek. Zij werd gevormd door Fran-
se protestanten, de hugenoten, die kort voor en na de herroeping van het Edict van Nantes 
in 1685 hun land verlieten. In de periode 1680-1720 vertrokken 200.000 refugiés. Geschat 
wordt dat 50 à 70.000 personen naar de Republiek trokken, waarvan de meesten in de jaren 
1680-1690 arriveerden.110 Nusteling is van mening dat zo’n 5200 van hen zich permanent in 
Amsterdam hebben gevestigd.111 
 Evenals aan het eind van de zestiende eeuw ten aanzien van de Zuidnederlanders werd 
er nu actief geworven om de refugiés naar diverse steden in de Republiek te trekken, waar-
bij het mes aan twee kanten sneed.112 Enerzijds werden de hugenoten, de ‘huisgenoten des 
geloofs’ geholpen, anderzijds zou door hun kennis de textielnijverheid versterkt kunnen 
worden.113 De refugiés werd het poorterschap, gratis toegang tot gilden en vrijstelling van 
belastingen en accijnsen, alsmede financiële ondersteuning bij het opzetten van bedrijven 
aangeboden.114 De armen werden opgevangen door de Waalse kerk, de Franstalige pendant 
van de Gereformeerde Kerk.115

 De invloed van de hugenoten op de zijdenijverheid van Amsterdam moet, aldus Van 
Nierop, niet worden overschat en bestond slechts uit de invoering van nieuwe technieken 
en stoffen, zoals het taffetas lustré.116 Het nieuwe aan het taffetas lustré betrof de techniek 
om deze effen stof glans te geven, het zogenaamde ‘luisteren’.117 Het weefsel zelf is technisch 
gezien een eenvoudige stof en werd al jaren in Amsterdam geweven. Hetzelfde gold voor 
brokaat, een rijk versierde, al dan niet met goud- en/of zilverdraad ingeweven stof, dat al 
voor de komst van de hugenoten in Holland werd vervaardigd. Dit blijkt niet alleen uit de 

108 Taverne, In ‘t land van belofte, 279, 286. Sommige kloosters werden niet afgebroken maar opnieuw ingericht 
als een stedelijke sociale instelling.
109 Gabrielle Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw, Amsterdam 
2001, 73.
110 E. Bunning, P. Overbeek, J. Verveer, ‘De huisgenoten des geloofs. De immigratie van de Hugenoten 1680-
1720’, in: Tijd schrift voor Geschiedenis 100 (1987), 356-373, aldaar 356-357. Zie noot 1 voor een weergave van de 
discussie over de aan tallen vluchtelingen.
111 Hubert P.H. Nusteling, ‘The Netherlands and the Hugue not émigrés’, in: J.A.H. Bots en G.H.M. Posthumus 
Meyjes (ed.), La Révocation de l’Édit de Nantes et les Provinces-Unis 1685. Colloque international du tricentenaire, 
Amsterdam-Maarssen 1986, 17-34, aldaar 21.
112 Karel Davids, ‘Beginning Entrepreneurs and Municipal Governments in Holland at the Time of the Dutch 
Republic’, in: C. Lesger en L. Noordegraaf (eds.), Entrepreneurs and Entre preneurship in early modern times. Mer-
chants and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Mar ket, Den Haag 1995, 167-183, aldaar 169-170.
113 Op deze wijze werd in Groningen een zijde-industrie opgezet. M. Bakker, R. Berends, E. Buning e.a., Huge-
noten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720, Groningen 1985, 84-93.
114 Bunning, Overbeek, Verveer, ‘De huisgenoten’, 361. In Amsterdam waren, na protesten, de privileges in 1690 
al zo goed als afgeschaft, 366. Leonie van Nierop, ‘Amster dam’s vroedschap en de nijverheid der réfugiés’, in: De 
Economist 1916, 821-837, aldaar 823-824, 832.
115 Bunning, Overbeek, Verveer, ‘De huisgenoten’, 366-367.
116 Van Nierop, ‘Amsterdams vroedschap en de nijverheid’, 836-837. Van Nierop, ‘Zijde nijverheid’ (1931), 51-53.
117 Zie paragraaf 4.3.1 voor een uitvoerige beschrijving van de introductie van taffetas lustré in Amsterdam. 
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inventaris van het bedrijf van een Amsterdamse zijdelakenfabrikeur uit 1674,118 maar ook 
uit Franse berichten daterend uit ca. 1680 en 1686 met betrekking tot de handel van deze in 
Holland vervaardigde zijden stoffen op Spanje.119 
 De geringe invloed van de hugenoten op de inmiddels stevig gefundeerde zijdenijver-
heid komt misschien wel het best tot uiting in het college van de commissarissen van de 
zijdemanufacturen, waarin leden van belangrijke fabrikeursfamilies zitting hadden. Alleen 
leden van de uit Alençon afkomstige familie Gillot is het gelukt om tot commissaris van de 
zijdemanufacturen te worden benoemd.120 Dit gegeven staat in schril contrast met de situa-
tie in Engeland waar de hugenoten een veel grotere rol hebben gespeeld in de vervaardiging 
van gefigureerde zijden stoffen.121 
 In welke mate de hugenoten van invloed zijn geweest op de zijdenijverheid in Haarlem 
is nog onduidelijk. Mulder besteedt er geen aandacht aan, zodat we zijn aangewezen op li-
teratuur uit de negentiende eeuw. Volgens De Koning was de oprichting van de weverij van 
zijden en garen gazen in Haarlem aan de hugenoten te danken. Tevens zou hun komst ver-
antwoordelijk zijn geweest voor de bloei van de weverij van zijden en halfzijden stoffen.122 
Analoog aan de betekenis of invloed van de refugiés voor Amsterdam, is het op zijn plaats 
om ook ten opzichte van Haarlem voorzichtig te zijn. De weverij van zijden gazen was im-
mers al in de stad gevestigd lang voordat de hugenoten kwamen.123

1.6  De omvang van de zijdenijverheid in Amsterdam en Haarlem

In de inleiding van dit hoofdstuk is al gewezen op de octrooiverlengingen van de Verenig-
de Oostindische Compagnie als informatiebron voor de omvang van de zijdenijverheid in 
Amsterdam en Haarlem in de zeventiende en achttiende eeuw. De verlengingen vormden 
steevast de aanleiding om bij de Staten van Holland te klagen over de nadelige gevolgen van 
het te lage aanbod van ruwe zijde en de te hoge aanvoer van zijden stoffen voor de eigen 
zijderederij en zijdeweverij.124 
 In 1643 vormde het antwoord van de bewindhebbers op een door de meesters van de 
zijdemanufacturen in Amsterdam, Haarlem en Leiden ingediend bezwaarschrift tegen de 
invoer van stoffen door de VOC voor Amsterdam de aanleiding om de zaken nog eens 
goed op een rij te zetten.125 Er werd een stuk opgesteld waarin ‘de Gecommitteerde vande 
Meesters ende Wercklieden vande Sijde Stoffen Sijreeders ende dependenten van dijen’, een 

118 SAA, NA 3776, 246-296, not. A. van Santen, 1 juni 1674. De inventaris werd opgemaakt op verzoek van Ca-
tarina Agges, weduwe van Cornelis de Flines, toen zij de zaken overdeed aan haar zoon Cornelis de Flines.
119 Jonathan Israel, Dutch primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford 1966, 352. J.G. van Dillen, ‘Memorie be-
treffende den handel met Spanje omstreeks 1680’, in: Economisch Historisch Jaarboek, 24 (1950), 168-178, aldaar 
174. Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux métaux, Cambridge-Parijs 1985, 334. De Hollandse handel 
bestond ondermeer uit ‘Brocards d’or et d’argent. Il en a esté mis sur les derniers galions et flotes pour environ un 
million de livres’.
120 Het betreft vader (1667-1752) en zoon (1699-1757) Esaije Gillot, kleinzoon Esaije (1726- na 1780) en diens 
zoon Isaac Theodore (1755- ?) Gillot.
121 Rothstein, Silk Designs, 19-20.
122 De Koning, Tafereel der stad Haarlem, deel IV, Haarlem 1808, 231, 237-238.
123 S. Colenbrander, ‘De zijdeweverij in Haarlem in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: A.J. de Graaf, L. 
Hanssen en I. de Roode, Textiel aan het Spaarne. Haarlem: van linnen damast tot zijden linten, Textieldag gehou-
den op 8 juni 1995 te Haarlem, Amsterdam 1997, 63-82, aldaar 72-74. Zie ook paragraaf 5.6.
124 Gaastra, ‘De textielhandel van de VOC’, 63-66.
125 Res.St.v.Holl., 21 januari, 19 en 31 maart 1643.
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overzicht gaven van het aantal mensen dat van de zijdenijverheid afhing.126 In hun schatting 
kwamen zij uit op een totaal van meer dan twintigduizend ambachtslieden, vrouwen en kin-
deren. Volgens hun berekening werd in 1642 in de zijdeweverij dagelijks op 2.192 getouwen 
geweven. Zij gingen er daarbij van uit dat van elk getouw minstens zes mensen afhankelijk 
waren, wat een totaal van 13.152 personen opleverde. De 120 tot 125 zijdereders hielden 
volgens eigen zeggen 5.000 mensen aan het werk. De 500 lint- en passementwevers hielden 
elk zeven knechten aan het werk, zodat 3.500 mensen in deze tak van de zijdenijverheid 
werkzaam waren.127 Alles bij elkaar opgeteld kwam men tot een totaal van 21.652 personen 
die in 1642 van de zijdenijverheid afhingen. Een jaar later was dit aantal als gevolg van de 
aanvoer van zijden stoffen door de VOC sterk gedaald omdat meer dan 950 getouwen stil 
gezet waren.128 De daling in de productie die dit tot gevolg had, moet ook op de werkgele-
genheid in de zijderederij van invloed zijn geweest door de verminderde vraag naar zijden 
garens die voor de vervaardiging van de stoffen nodig waren.
 Wanneer de hierboven genoemde aantallen worden afgezet tegen de toenmalige Am-
sterdamse bevolkingsomvang van ca. 120.000 personen zou dat betekenen dat in 1642 in 
totaal eenzesde deel op enigerlei wijze van de zijdenijverheid afhing.129

 Om hun berekeningen kracht bij te zetten daar waar het de omvang van de zijdeweve-
rij betrof, was alle mogelijke moeite gedaan om de namen van alle meesters en het aantal 
getouwen dat zij aan het werk hielden te achterhalen. Dit resulteerde in een lijst met 132 
namen met de aantallen getouwen waarop in 1642 en 1643 zijden en halfzijden stoffen wa-
ren geweven130 (afb. 5). Het lijkt erop dat deze lijst een vrijwel volledig beeld geeft van de 
‘Meesters van de Stoffen’, van de fabrikeurs die de getouwen aan de gang hielden. Samen met 
de zijdereders vormden zij namelijk een groep van meer dan 246 meesters die niet meege-
rekend waren in de hiervoor genoemde schatting.131

 Dat de gevolgen van de importen door de VOC als dramatisch aangeduid zouden kun-
nen worden, mag uit de navolgende voorbeelden blijken. In sommige gevallen werd het 
aantal getouwen namelijk gehalveerd, zoals in het geval van Claes Hendricxs Hoochvelt die 
van de veertig getouwen in 1642 nog maar twintig aan het werk had in 1643. Het kon nog 
erger. Frans Beuns had dertien van de zeventien getouwen stil gezet. Maar niet iedereen 
werd zo zwaar getroffen, zoals bijvoorbeeld de kinderen en kleinkinderen van de hierboven 
genoemde Guillebert de Flines. Kleinzoon Gilbert Philips de Flines (1611-1671) had vijftien 

126 NHA, SAH, restant Enschedé doos 45 II-1953. Naerder onderrechtinge vande quantiteijt van persoonen, de-
penderende aent maecken vande Syde Stoffen alhyer ter Stede ende onlancx aen heeren Burgem[eeste]ren inde ma-
terie begroot.
127  Goud- en zilverdraadtrekkers en spinsters werden niet meegerekend.
128  Het stil zetten van de meer dan 950 getouwen zou dan minimaal 5.700 mensen benadeeld moeten hebben.
129  Piet Lourens, Jan Lucassen, Inwonersaantallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800, Amsterdam 1997, 56.
130  NHA, SAH, restant Enschedé doos 45 II-1953. A° 1643 adij 2 april in Amsterdam. Namen vande persoonen 
die op dato deses in Amsterdam met de Sydelaecken weverije omgaen sooveel getouwen yder int voorleden jaer 1642 
heeft int werk gehat ende hoeveel getouwen sij int tegenwoordige jaar 1643 dato dese sijn hebbende altesamen ge-
anoteert wt de eijgen verclaringe vande persoonen selve, wtgesondert eenige weinige die voor aende namen met een 
Cruijs getekent staen, dewelcke naer de naeste ende minste calculatie sijn getaxeert.
In vijf gevallen stond de weverij onder leiding van twee personen. Alles bij elkaar opgeteld waren er volgens deze 
lijst 2.224 getouwen in 1642 en 1.256 getouwen in 1643 waarop werd geweven, een verschil van 968 getouwen. 
131  NHA, SAH, restant Enschedé doos 45 II-1953. Naerder onderrechtinge vande quantiteijt van persoonen, de-
penderende aent maecken vande Syde Stoffen alhyer ter Stede ende onlancx aen heeren Burgem[eeste]ren inde ma-
terie begroot.
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van de zestig getouwen buiten gebruik gesteld. Zoon en kleinzoon Gilbert de Flines hadden 
slechts tien van de zeventig getouwen niet meer aan het werk.132 
 Hoe betrouwbaar is deze lijst? Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat nog niet van 
iedereen de betrokkenheid bij de zijdelakenfabricage aangetoond kon worden. Zo is het nog 
maar de vraag of Gerbrant Anslo en compagnie, die volgens de verklaring van zijn bediende 
van 225 getouwen in 1642 teruggegaan was naar slechts 35 getouwen een jaar later, wel op 
deze lijst thuis hoort, aangezien hij beter bekend staat als lakenkoper.133 Tevens moet reke-
ning worden gehouden met een zekere overdrijving die het aantal getouwen (veel) hoger 
deed uitkomen dan ze in werkelijkheid waren. Vergeleken met Antwerpen waar in 1644 iets 
minder dan 500 getouwen aan het werk waren, zou de Amsterdamse zijdeweverij met 2.192 
getouwen in 1642 – 2.224 volgens de opgave uit 1643 – dus ruim vier maal zo groot zijn ge-
weest.134 Lyon telde in 1621 een aantal van 1.698 personen en in 1660 een aantal van 3.019 
personen die in de zijdeweverij werkzaam waren.135 Het is moeilijk om te geloven dat de 
zijdeweverij van Lyon, die ouder was dan de Amsterdamse, maar pas in de achttiende eeuw 
haar echt grote bloei kende, in de jaren 1640-1650 in omvang achter zou hebben gelegen bij 
die van Amsterdam. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 

132  Gilbert Philips de Flines was een kind van de oudste zoon Philips de Flines (1581-1652). De jongste Gilbert 
de Flines (1614-1669) was de zoon van Gilbert de Flines (1589-1648), broer van Philips.
133  I.H.v.Eeghen, ‘De restauratie van het voormalige Anslohofje’, in: Maandblad Amstelodamum 56 (1969), 199-
205, aldaar 201-202.
134  Thijs, Werkwinkel, 176-177. Hij schat het aantal actieve werkkrachten in de zijdeweverij zes jaar later in 1650 op 
minimaal 1.500 personen. Thijs gaat er vanuit dat ieder getouw drie mensen vereist. In de zijderederij waren in ca. 
1665 2.500 personen werkzaam en in de passement- en lintweverij 4.819 personen.
135  Justin Godart, L’Ouvrier en soie. Monographie du tisseur lyonnais. Etude historique, économique et sociale, 
Lyon/Parijs 1899, 26.

Afbeelding 5 ■ Detail lijst met namen van zijdelakenfabrikeurs en aantallen getouwen in Amsterdam, 2 
april 1643. Noord-Hollands Archief, Haarlem, restant Enschedé doos 45 II-1953. Foto auteur.
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Wat gebeurde er met de wevers die zonder werk kwamen zitten? Volgens een verklaring 
van Martin Poncelet ‘patroonmaecker vande zijde laeckenweverije’ en de zijdedamastwever 
Cornelis de Coninck, waren velen van hen met vrouw en kinderen uit Amsterdam naar on-
dermeer Hamburg, Dantzig en Engeland vertrokken.136 In Haarlem en Leiden was hetzelfde 
gebeurd. 
 De invoer van Chinese zijde en zijden stoffen was niet het enige dat de wevers zorgen 
baarde.137 Er waren namelijk geruchten dat de Compagnie plannen had om zelf stoffen van 
‘soodanige soorten ende fatsoenen te maken als hier te Landen dienstigh zyn’ in het Verre 
Oosten te laten weven . Er zouden om die reden al verschillende patronen met bloemen naar 
China zijn gezonden. Dit verklaart ook waarom de Staten van Holland in de vergadering 
van 19 december 1643, naast een limiet op de aanvoer van zijden stoffen van 60.000 gulden 
en een verbod op de invoer van gerede zijde, ook voorstelden ‘datter geen Patroonen van 
Zyde Stoffen derwaerdts en sullen moghen werden gheschickt, omme aldaer naer ghefabri-
ceert te worden’.138 Dit laatste voorstel heeft het niet gehaald, want het octrooi van 1647 zegt 
er niets over.
 Een halve eeuw later was er weinig veranderd. Nog steeds werd de VOC verweten dat zij 
teveel zijde en zijden stoffen mee terugbrachten naar de Republiek. Dit komt duidelijk naar 
voren uit de vergadering van de burgemeesters van Haarlem op 21 januari 1694 waarin naar 
aanleiding van de aanstaande verlenging van het octrooi van de VOC besloten werd om na 
te gaan welke gevolgen de invoer van zijden en katoenen stoffen uit Indië had voor de Haar-
lemse nijverheid.139 Eind april ontvingen de Staten van Holland twee rekesten, een van de 
zijdereders en een van de kooplieden en manufacturiers.140 Volgens de zijdereders vonden 
in Holland ongeveer 20.000 mensen een bestaan in de zijderederij. Een bestaan dat niet al-
leen werd bedreigd door de invoer van gerede zijde maar ook door de invoer van geweven 
stoffen. Omstandig werd in het stuk uitgelegd hoeveel er verdiend had kunnen worden in 
de vorm van weefloon, klos- en scheerloon en verfloon naast het loon voor het reden van de 
garens, als ruwe zijde in plaats van zijden stoffen zou zijn ingevoerd.141 De kooplieden en fa-
brikeurs hadden eveneens een overzicht gemaakt van de arbeidslonen die verdiend hadden 
kunnen worden mits de zijden en katoenen stoffen niet door de VOC waren meegebracht. 
Ze hadden berekend dat wanneer de hoeveelheid door de Compagnie in 1693 ingevoerde 
zijden stoffen in Holland zouden zijn geweven, er werk verschaft zou zijn aan 13.500 perso-
nen, te weten 3500 mannen, 4000 vrouwen en 6000 kinderen.142 Om deze reden waren zij, 

136  NHA, SAH, restant Enschedé doos 45 II-1953. De verklaring werd op 4 mei 1643 opgetekend door notaris 
Gerrit Cohen in Amsterdam. Een lijst met 502 namen van hen die vertrokken waren, was bijgevoegd.
137  Nat.Arch., VOC, inv.nr. 7012. Het stuk (ongedateerd) is gericht aan de Staten van Holland.
138  Res.St.v.Holl., 19 december 1643.
139  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850), inv.nr. rood 238, f. 134-134v. Op 11 april was het onderzoek afgesloten 
en werd afgesproken om de bezwaren op schrift te stellen en naar de Staten van Holland te sturen, rood 239, f. 
27v-28.
140  Res.St.v.Holl., 30 april 1694.
141  Res.St.v.Holl., 30 april 1694. In de berekening werd uitgegaan van 33.000 stuks armozijnen en pelings. Voor 
elk stuk was twee pond zijde nodig à ƒ 2,- het pond om te reden, kwam op ƒ 132.000,- . Het weefloon werd be-
raamd op totaal ƒ 276.000,-, het klos- en scheerloon op ongeveer ƒ 52.000,- en het verfloon op ongeveer ƒ 40.000,-. 
In totaal had er dus ƒ 500.000,- in Holland verdiend kunnen worden.
142  Res.St.v.Holl., 30 april 1694. De mannen verdienden ƒ 300,- per jaar, de vrouwen ƒ 75,- en de kinderen ƒ 
25,- per jaar. Dit zou bij elkaar opgeteld neerkomen op een bedrag van ƒ 1.500.000,- dat met de vervaardiging 
van zijden stoffen verdiend had kunnen worden. In hoeverre de in het rekest genoemde bedragen betreffende het 
jaarinkomen reëele bedragen zijn, is bij gebrek aan gegevens niet na te gaan. Voor katoen is eenzelfde berekening 
gemaakt.
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evenals de zijdereders, van mening dat het octrooi verlengd mocht worden, mits er door de 
VOC geen gerede zijde en zijden en katoenen stoffen meer werd ingevoerd. 
 Vijf maanden later werd in de Staten van Holland opnieuw een stuk van de Haarlemse 
zijdereders en manufacturiers besproken.143 Hierin werd ondermeer stil gestaan bij de voor-
delen van de weverij voor een stad en een land aangezien de mens toch altijd behoefte heeft 
aan kleding. De VOC werd nu verweten dat zij de weverijen in Bengalen had gestimuleerd 
door het sturen van ervaren wevers en zijdereders en door het sturen van ‘Monsters van al-
hier gemaeckte Stoffen, omme, was het mogelijck, daer van alhier een mode te introduceren, 
die eens stant grypende, bequaem was op een slagh alles hier te ruineren.’144 De schatting van 
het totaal aantal personen dat in Holland en in een of twee steden in de provincie Utrecht in 
de zijdeweverij en zijderederij werkzaam was, was lang niet zo uitgewerkt als in 1643. Het 
aantal werd geschat op ongeveer 200.000 mensen zonder dat precies werd aangegeven waar 
deze schatting op was gebaseerd.145

 Van Nierop was van mening dat Amsterdam in deze kwestie zweeg, maar niets is minder 
waar.146 In november 1694 ontvingen de Haarlemse burgemeesters de uitvoerige ‘Conside-
ratien van de gemeene Koopluyden in Zyde, Zyde Stoffen en Manufacturen, Fabrikeurs en 
Zyde-reders binnen de Stadt Amsterdam, op den invoer in deze Landen van de Oost-Indi-
sche gemaakte Zyde Stoffen, Getwynde Zyde, en Florette Garens’, waaruit bleek dat zij het 
geheel met hun collega’s eens waren.147

 De laatste informatie met betrekking tot de omvang van de Amsterdamse en Haarlemse 
zijdenijverheid dateert uit het midden van de achttiende eeuw en is afkomstig uit de docu-
menten die opgesteld werden in een poging om de inlandse zijdenijverheid te stimuleren.148 
De aanleiding was nu niet een verlenging van het octrooi van de VOC, alhoewel dat ook 
dit keer weer voor een conflict omtrent de ingevoerde hoeveelheden ruwe zijde en zijden 
stoffen had gezorgd,149 maar de algehele economische malaise in de Republiek. De achter-
uitgang van de zijdeweverijen gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw werd aan-
geduid in het aantal getouwen waarop werd geweven. Zo meldden de commissarissen van 
de zijdemanufacturen uit Amsterdam in een stuk van 27 oktober 1752 dat in de afgelopen 
dertig tot veertig jaar het aantal getouwen met driekwart was verminderd.150 Er werden 
geen getallen genoemd, maar hun stelling dat er in de genoemde periode zijdeweverijen 
waren die alleen net zoveel getouwen aan de gang hielden als nu alle zijdelakenfabrikeurs 
tesamen, suggereert een aanzienlijke terugval.151 In Haarlem was de situatie niet veel anders. 
In hun berichten aan de prinses gouvernante Anna van Hannover, de weduwe van stadhou-
der Willem IV die op 22 oktober 1751 was overleden, schetsten de vertegenwoordigers van 
de superintendenten en overlieden van de manufacturen het volgende beeld: van de 3700 
à 3800 getouwen waarop rond 1710 werd geweven, werden in 1753 nog ongeveer 900 aan 

143  Res.St.v.Holl., 25 september 1694.
144  Zie in dit verband ook het boek van Heleen B. van der Weel, ‘In die kunst en wetenschap gebruyckt’. Gerrit 
Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische 
Compagnie, Hilversum 2002.
145  Res.St.v.Holl., 25 september 1694. Ze vonden het, gezien de dichtbevolktheid van Holland, geen groot aantal.
146  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1931), 51.
147  NHA, SAH, restant Enschedé doos 44 II-1953.
148  De maatregelen die men voor ogen had om de inlandse zijdenijverheid te stimuleren worden in paragraaf 
3.5 beschreven.
149  J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751, z.pl. 1984, 26-31.
150  Nat.Arch., Stadhouderlijke Secretarie, nr. 586.
151  Zij baseerden zich op de ‘lyst der getouwen’, een lijst die bijghouden werd in verband met de betaling van het 
getouwgeld, zie paragraaf 2.6.
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de gang gehouden.152 De grootste terugval had in de twintig jaar na 1730 plaatsgevonden, 
waarin zo’n 2100 van de 3000 getouwen werden stilgezet.153 Het gevolg was dat in de peri-
ode 1710-1753 circa 8700 mensen – van elk getouw waren drie mensen afhankelijk – tot 
armoede waren vervallen en daarom de stad hadden verlaten of op het punt stonden om 
dat alsnog te gaan doen. Ter vergelijking: in Lyon werden in 1752 in totaal 9404 getouwen 
geteld, 5252 trekgetouwen en 4152 schachtengetouwen, maar ook hier was sprake van een 
crisis, die door de Zevenjarige oorlog (1756-1763) nog eens werd versterkt, waardoor op een 
onbekend aantal getouwen niet zal zijn geweven.154

Tot zover zijn de contouren geschetst van de achtergrond voor het ontstaan en de ontwik-
keling van de Hollandse zijdenijverheid. Op basis van de literatuur kon vastgesteld worden 
dat de Zuidnederlandse immigranten niet alleen de zijdenijverheid in de Noordelijke Ne-
derlanden hebben geïntroduceerd, maar ook dat zij aan de financiële en commerciële voor-
waarden voldeden die voor een succesvolle vestiging noodzakelijk was. Zij brachten tevens 
voldoende kennis met zich mee om in Amsterdam en Haarlem hun ambacht van het zijde-
weven voort te zetten, in stand te houden en uit te breiden, waardoor de eerste hugenoten 
die in de Republiek arriveerden, aan konden sluiten bij een reeds bestaande zijdenijverheid 
om deze op hun beurt met hun kennis en vaardigheden te verrijken. 
 Een volgende stap is nu om te zien hoe de bedrijven in deze voor Amsterdam en Haar-
lem nieuwe nijverheid georganiseerd waren, om na te gaan wie er in werkzaam waren en 
hoe de arbeidsverhoudingen lagen.

152  Nat.Arch., Stadhouderlijke Secretarie, nr. 594. De gecommitteerden van de Haarlemse fabrikanten waren 
Willem Philips Cops, Jacobus Barnaart en Abraham Lamberts, die het stuk op 9 mei 1753 overhandigd hadden.
153  NA, Stadhouderlijke Secretarie, nr. 594. Zie de brief van 9 augustus 1753, waarin de teruggang van 3000 naar 
900 getouwen wordt genoemd. Voor de superintendenten en overlieden van de manufacturen zie paragraaf 3.2.1.
154  Godart, L’Ouvrier en soie, 26, 235.
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De Zuidnederlandse migranten bezaten door hun jarenlange ervaring in de zijdenijverheid 
voldoende warenkennis om in Amsterdam en Haarlem hun bedrijven op te zetten en tot 
een succes te maken. Dit gold zowel voor de zijdewevers als voor de zijdereders en de zijde-
ververs. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de immigranten niet alleen hun kennis 
maar ook hun kapitaal en hun internationaal netwerk van relaties meebrachten naar het 
noorden. Dit gold derhalve ook voor hen die zich met de zijdenijverheid bezig hielden. Het 
benodigde kapitaal om deze bedrijven op te richten en aan het werk te houden was in Am-
sterdam en Haarlem aanwezig. Ook de aanvoer van zijde, gereed of ongereed, geschiedde in 
de beginperiode al met een zekere regelmaat. Er is slechts een voorstel bekend van ‘eenige 
luyden, haer met syde generende’ waarmee zij de hulp van de burgemeesters en de vroed-
schap van Amsterdam inriepen voor de aanleg van een voorraad ruwe Oostindische zijde, 
dat in de vergadering van 26 november 1604 werd besproken.1 Het zal geen toeval zijn ge-
weest dat dit slechts drie maanden na de succesvolle veiling van Chinese zijde door de VOC 
in Amsterdam is gebeurd. Aan de basisvoorwaarden – kapitaal, grondstoffen, kennis en 
mankracht – voor de vestiging van een nieuwe nijverheid was dus voldaan. Maar hoe zat 
het nu met de bedrijfsorganisatie en de arbeidsverhoudingen binnen de nieuw opgerichtte 
bedrijven? Dit is de centrale vraag van dit hoofdstuk.2

 Binnen de zijdeweverij bestonden verschillende bedrijfsvormen variërend van de wever 
die alleen of met de hulp van een knecht of een leerjongen in zijn eigen werkplaats werkte 
tot de zijdelakenfabrikeur die alleen of samen met een of meer compagnons zelf de zijde im-
porteerde, deze liet verwerken en vervolgens de zijden en halfzijden stoffen op de nationale 
en internationale markt verkocht. Naar deze bedrijven is nog weinig onderzoek gedaan. 
Van Nierop heeft in haar artikelen over de Amsterdamse zijdenijverheid wel een aanzet 
gegeven, maar zij beperkte zich daarbij eigenlijk alleen tot het aantal en de plaatsing van de 
getouwen in de weverij. Maar er is meer over te melden, zeker wanneer de Amsterdamse en 
Haarlemse gegevens gekoppeld worden. Samen vertellen ze het verhaal over de inrichting 
en het gereedschap dat in de zijdeweverij aanwezig kon zijn. Ook wordt duidelijk wie er al-
lemaal bij de vervaardiging van zijden stoffen betrokken waren, zoals leerjongens, knechten, 
zijdewindsters en scheersters, wat hun positie was en wat zij verdienden. Als laatste wordt 
gekeken naar de opdrachtgevers, de kooplieden en zijdelakenfabrikeurs en hun rol binnen 
de zijdenijverheid. 

1  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, I, nr. 1054. De indieners van het voorstel waren van plan om 
molens voor het reden van de Oostindische zijde op te stellen, maar wilden verzekerd zijn van een voldoende 
voor raad ruwe zijde. Ze ver zochten om een voorraad voor twee jaar. In de vroedschaps vergadering van 29 de-
cember 1604, nr. 1055, werd 120.000 gulden voor de aanschaf van zijde uitge trokken. Een belangrijk argument 
moet zijn geweest dat ‘een groot getal schaemele luyden ryckelijck daeraen de cost soude cunnen verdienen’. Het 
winden van de zijde op klossen of bobijnen werd vooral veel door vrouwen en kinderen gedaan.
2  Er is geen prosopografisch onderzoek verricht, zoals Arjan Poelwijk in zijn studie“In dienste vant suyckerbac-
ken” over de Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers heeft gedaan. 

2
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Voor een beter begrip van de inrichting van een zijdeweverij en van de mensen die daar 
werkten is een technische uiteenzetting over de aanwezige weefgetouwen noodzakelijk. 
Daarom is een uitvoerige beschrijving van de getouwen opgenomen in bijlage 1. In de tekst 
zelf wordt alleen uitleg gegeven wanneer dit voor een beter begrip van de bronnen nood-
zakelijk is. Voorlopig volstaat het om hier kort de twee basistypen getouwen te bespreken 
waarop in de zeventiende en achttiende eeuw werd geweven.

2.1  De getouwen

Binnen de textiel kunnen twee groepen stoffen worden onderscheiden: de eenvoudige (ef-
fen) en de gecompliceerde (gefigureerde) weefsels. Een effen weefsel3 is een weefsel waarbij 
over de gehele oppervlakte dezelfde bindingswijze is toegepast, waar de ketting en de inslag 
op dezelfde manier worden gebonden.4 Een gefigureerd weefsel daarentegen is een weefsel 
dat met meer of minder ingewikkelde ingeweven patronen is versierd, waarbij minimaal 
twee verschillende bindingswijzen worden gebruikt.5 Het gebruik van één bindingswijze 
zoals in de effen weefsels sluit niet uit dat er kleine patronen worden ingeweven. Wel vraagt 
het weven van het ene of het andere weefsel om verschillende getouwen. 

3  Textiellexicon, s.v. weefsel, effen. De term effen weefsel wordt ook gebruikt voor weefsels in één kleur.
4  Textiellexicon, s.v. binding(swijze).
5  Textiellexicon, s.v. weefsel, gefigureerd.

Afbeelding 6 ■ Schachtengetouw, uit: Diderot, Recueil de planches XI, pl. XXXI. Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.
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Het schachtengetouw is technisch bezien het minst ingewikkeld en is voorzien van een ket-
ting- en doekboom, schachten, riet en kruisroeden. (afb. 6, fig. 1) De op de kettingboom 
gewonden kettingdraden worden via kruisroeden, die er voor zorgen dat de juiste volgorde 
van de draden gehandhaafd blijft, door de schachten en het riet geregen en op de doekboom 
vastgemaakt. De doekboom, waarop tijdens het weven de gereedgekomen stof wordt gerold, 
bevindt zich het dichtst bij de wever. Het riet, een raam met naast elkaar geplaatste staafjes 
riet of metaal, bepaalt niet alleen de breedte van de stof maar  zorgt er ook voor dat de ket-
tingdraden evenwijdig blijven liggen. De schachten, minimaal twee, worden door middel 
van trappers omhoog en omlaag bewogen, waardoor er ruimte ontstaat tussen twee lagen 
kettingdraden. Door deze ruimte, sprong genaamd, schiet de wever zijn spoel met inslag-
garen. De wijze waarop de kettingdraden in de schachten of de kam zijn geregen en met de 
inslagdraden zijn verbonden, de binding, bepaalt het uiterlijk van de stof. De eenvoudigste 
en tevens de bekendste binding is de platbinding, waarbij de inslagdraad afwisselend over 
en onder een kettingdraad loopt. De platbinding behoort samen met de keper- en satijnbin-
ding tot de drie hoofdbindingen waarop allerlei variaties en combinaties mogelijk zijn.
 Nu heeft het schachtengetouw als nadeel dat het aantal schachten dat aangebracht kan 
worden gelimiteerd is, waardoor het onmogelijk is om gecompliceerde patronen te weven. 
De oplossing voor dit probleem is gevonden in de ontwikkeling van een systeem dat los 
van de schachten functioneert: het patroonharnas. Met het patroonharnas kunnen ketting-
draden selectief worden opgetrokken waardoor de door de schachten – hier voorkam ge-
heten – gevormde sprong wordt beïnvloed. Een getouw met zowel een voorkam als een 
patroonharnas heet een trekgetouw. (afb. 7) De manier waarop de door het patroonhar-
nas gecontroleerde kettingdraden worden bewogen, met kegels of met sempels, verdeelt het 

Afbeelding 7 ■ Trekgetouw met sempel, uit: Diderot, Recueil de planches XI, pl. LX. Universiteitsbiblio-
theek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.
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trekgetouw in de kegelweefstoel en de sempelstoel. Wanneer in de literatuur zonder nadere 
aanduiding gesproken wordt over het trekgetouw dan bedoelt men doorgaans de sempel-
stoel, het getouw waarop de kostbaarste zijden stoffen werden geweven.

2.2  Inrichting en gereedschap van de zijdeweverij

‘Omtrent den omvang en de inrichting van hun bedrijven tast men volkomen in het duister’, 
aldus Van Nierop, doelend op de kaffatiers en zijdewerkers.6 Vervolgens schetste zij, op ba-
sis van de haar bekende inventarissen, een beeld van het bedrijf van de meester waarbij zij 
eigenlijk alleen inging op het aantal en de plaatsing van de getouwen, ter illustratie van de 
arbeidsdeling die in deze bedrijven voorkwam.7 Wanneer echter informatie uit inventaris-
sen wordt gekoppeld aan de weeftechnische aspecten van het bedrijf dan is het minder duis-
ter dan zij ons doet voorkomen. Dat er geen volledig beeld van de inrichting gegeven kan 
worden als gevolg van het feit dat een inventaris zelden zo gedetailleerd is als een (textiel)
historicus wel zou wensen, mag duidelijk zijn. Het uitgangspunt voor de beschrijving van de 
inrichting van een zijdeweverij is een inventaris uit 1612 omdat deze een uitzonderlijk goed 
beeld geeft van de voorraden, getouwen en gereedschappen die in de beginperiode van de 
Amsterdamse zijdenijverheid in een dergelijk bedrijf aanwezig konden zijn.
 Na het overlijden van Matthieu de Praet werd op verzoek van zijn weduwe Maria Dier-
man door notaris Bruijningh een inventaris opgemaakt.8 Naast huisraad en kleding bestond 
de inboedel uit vijfendertig stukken kaffa in allerlei kwaliteiten en kleuren, verschillende 
soorten gewonde en ongewonde zijde, tien weefgetouwen, een scheermolen en een gom-
bank. Een deel van de ongewonde zijde bevond zich buitenshuis bij de windsters om op 
klossen (babijnen) te worden gewonden, aldus de weduwe. In de boedel bevond zich: Na-
pelse, Chinese en Vincenza zijde, orsoij zijde en tram of inslagzijde. De aanwezige organsin 
werd uitsluitend voor de ketting van de weefsels gebruikt.9 
 De Praet schoor zelf de ketting voor de stoffen die hij weefde, getuige de aanwezigheid 
van een scheermolen.10 Bij het scheren van de ketting worden net zoveel kettingdraden even-
wijdig gelegd als de breedte van het weefsel vereist. Het aantal wordt bepaald door de breed-
te van de stof, de dikte van het garen en door het aantal draden dat per centimeter gebruikt 
zal worden. Op een klossenrek worden klossen met zijde geplaatst, vanwaar de draden naar 
een grote cilindervormige haspel, de scheermolen, worden geleid. (afb. 8) Deze wordt dan 
net zolang gedraaid totdat er een strook kettingdraden ofwel een gang op is verzameld, die 
iets langer is dan de lengte van het te weven stuk. Deze handeling herhaalt zich een aantal 
keren totdat het gewenste aantal draden is bereikt. Vervolgens worden de kettingdraden van 
de scheermolen via een scheikam, die ervoor zorgt dat alle draden evenwijdig liggen, op de 
kettingboom van het getouw bevestigd.11

6  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 160.
7  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 165.
8  SAA, NA 197, f. 457v-462, not. J. Fr. Bruijningh, 31 december 1612. De Praet werd op 29 december in de Zuider-
kerk begra ven, DTB 1089a/3v. De Praet woonde in de Spinhuis straat toen hij, afkomstig uit Rijsel, als weduwnaar 
van Elina Vincent op 22 augustus 1609 in onder trouw ging met Maria Dier man uit Antwerpen, DTB 414/125. 
Zijn weduwe hertrouwde in 1616 met een passementwerker en woonde toen in de Spin steeg, DTB 420/95.
9  Van de gewonde zijde werd het brutoge wicht opgegeven, d.w.z. inclusief het gewicht van de klos sen.
10  SAA, NA 197, f. 460.
11  Thijs, Zijdenijverheid, 33-34. Textiellexicon, s.v. klossen rek, scheermolen. Tot de inboedel behoorde ook een 
opgeboomde ketting: ‘Een ketting opden boom, wesende die lan ckte van een stuck van roode harde zij de’. SAA, 
NA 197, f. 459.
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In het huis stonden in totaal tien weefgetouwen, acht waarop werd geweven en twee lege 
getouwen. De aanwezigheid van in totaal zeventwintig ‘harnassen van caffa getouw’ en zes-
entwintig ‘bosselen simpelcoorde’ duidt erop dat de kaffa op trekgetouwen werd geweven.12 
Het trekgetouw is een handweefgetouw waarop zowel enkelvoudige als complexe gefigu-
reerde weefsels kunnen worden vervaardigd. Er wordt gebruik gemaakt van een voorkam 
en een patroonharnas, die onafhankelijk van elkaar functioneren. De voorkam is nodig voor 
de vervaardiging van het grondweefsel en voor de binding van het patroon. In de inventaris 
wordt er één genoemd: ‘een nieuw grondt cam van sattijn acht draet’.13 Het patroonharnas 
zorgt ervoor dat de kettingdraden selectief kunnen worden opgetrokken om zo het patroon 
tot stand te brengen. Dit gebeurt via een ingewikkeld systeem van koorden, waaronder de 
sempelkoorden, die in De Praet’s weverij aanwezig waren.14 
 De verschillende stoffen die ten tijde van de inventarisatie op de getouwen stonden zullen 
in hoofdstuk 4 aan de orde komen in het kader van de stoffen die in Amsterdam werden ver-
vaardigd. Toch wil ik hier ter verduidelijking van enkele posten alvast een voorbeeld geven. 
Op het getouw nummer 5 werd aangetroff en ‘19 @ [el] sattijnen gront vier bloem tanneijt 
mette keten ende poilen: acht draet’.15 Het gaat hier om een effen bruingeel weefsel met een 

12  SAA, NA 197, f. 459.
13  SAA, NA 197, f. 459. Deze aanduidingen verwijzen naar het aantal (pool)kettingdraden die door een tandope-
ning van een riet worden geregen.
14  Textiellexicon, s.v. trekgetouw en bijlage 1.
15  SAA, NA 197, f. 460.

Afbeelding 8 ■ Scheermolen, uit: P. Le Clercq, Schouwtoneel der Natuur, Amsterdam 1748, deel 12, pl. XX. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM OK 62-7777.
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grondweefsel in satijnbinding en 
een patroon aangeduid als vier 
bloem. De ‘poilen’ duiden erop 
dat hier sprake is van fluweel, 
meer specifiek van kettingflu-
weel. Dit betekent dat naast de 
kettingdraden voor het grond-
weefsel een extra kettingstelsel 
voor de vorming van de pool op 
het getouw is aangebracht.16 Dit 
kon gebeuren met behulp van 
een extra kettingboom voor de 
pool van effen fluweel of in ge-
val van veelkleurig fluweel met 
een schuin geplaatst raamwerk 
waarin de op klosjes gewonden 
draden van de poolketting waren 
gezet.17 Er wordt ‘een planckgen 

N° 4. met hondert eenentwintich poilbabijnen met groen syde van organsine wege sestien 
ponden sesse oncen brutto’ vermeld, dat bestemd moet zijn geweest voor de poolketting 
van een stuk veelkleurig kaffa.18 De draden van de poolketting worden met behulp van een 
metalen roede tijdens het weven tot lussen gevormd. Worden de lussen doorgesneden dan 
wordt een snijroede gebruikt, anders een trekroede.19 Vandaar ook de benaming gesneden 
en getrokken fluweel. De Praet bezat twintig paar roeden en een pak met koperen snijroe-
den.20 (afb. 9)
 Er bestaan diverse soorten fluweel, waarvan kaffa er één is, die in verschillende kwali-
teiten werden geweven. De kwaliteit werd bepaald door de verhouding tussen het aantal 
draden in het grondweefsel en het aantal pooldraden. In de beste soorten (effen) fluweel 
werden acht respectievelijk zes (pool)kettingdraden door een tand van het riet geregen. Het 
kwaliteitsverschil dat hierdoor ontstond werd in de zelfkant door middel van strepen zicht-
baar gemaakt.21 
 De zelfkant begrenst een stof aan beide zijden in de kettingrichting. Het is een smalle 
strook waarin een andere binding, een ander materiaal en/of een andere kleur kan zijn toe-
gepast dan in de rest van het weefsel, aldus het Textiellexicon.22  Twee posten hebben betrek-

16  Textiellexicon, s.v. fluweel.
17  J.F. Flanagan, ‘Figured fabrics’, in: Charles Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall and Trevor I. Williams (eds), A 
History of Technology, volume III, Oxford 1957, 187-205, aldaar 204. Elke poolket tingdraad in het klossenrek had 
ook een klein gewicht om de draad gespannen te houden.
18  SAA, NA 197, f. 459. Het betreft hier waarschijnlijk de restanten van een reeds geweven stuk kaffa omdat het 
aantal klosjes te gering is. Hetzelfde geldt voor de ‘poilbanck’ met 192 klosjes met rode zijde.
19  Textiellexicon, s.v. fluweelroede. De snijroede heeft een groef in de lengterichting, waar het mes door wordt 
getrok ken voor het opensnijden van de lussen.
20  SAA, NA 197, f. 459v, 460.
21  SAA, NA 197, f. 459v-460. Op de getouwen 3 en 5 ‘acht draet’ en op de getouwen 2 en 6 ‘sessedraet’. Op drie van 
de vier getouwen (2, 5 en 6) werd fluweel met een satijnen grond geweven. In 1667 werden deze kwaliteitseisen 
in de reglementen van Lyon, Tours en Parijs vastgelegd. Savary des Bruslons, Dictionnaire de Commerce, II, 1887-
1888. Hij merkte daarbij op dat in de reglementen voor gefigureerd en gebloemd gesneden en/of getrokken flu-
weel niets anders stond voorgeschreven dan dat er voor de ketting organsin en voor de inslag zuivere afgekookte 
zijde gebruikt moest worden. Zie ook: Jacques Savary, De volmaakte koopman, Amsterdam 1683, 110-111.
22  Textiellexicon, s.v. zelfkant.

Afbeelding 9 ■ Trekroeden (met knop) en snijroeden. Maison des Canuts, 
Lyon 2007. Foto: G. Langeveld-van Lith.
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king op deze zelfkant en wel de groen geverfde zijde ‘omme lisiere te maecken’ en een babijn 
met ‘geschooren canten’.23

Volgens de inventaris van De Praet stonden zowel de tien getouwen, als de gombank en de 
scheermolen in de grote benedenkamer.24 In het huis van Pierre Savary, kaffawerker uit de 
‘Lasarusstrate’, die insolvent was gevlucht, stonden de weefgetouwen niet beneden. Bij hem 
stonden vijf kaffagetouwen met hun gereedschap en een gombank op zolder, terwijl op de 
achterkamer een scheermolen met zijn gereedschappen stond.25 Wat direct opvalt is de ruim-
te waar de getouwen en de gombank stonden: de zolder. Deze plek was, volgens Van Nierop, 
vanwege het goede licht bij uitstek geschikt voor dit werk.26 Ook in Antwerpen genoten de 
zolders de voorkeur van de meester-wevers, aldus Thijs, waarbij hij denkt aan ruimten die 
gekenmerkt werden door een geringe lichtinval. Hij is daarom ook van mening dat Van 
Nierop het boek van Godart, waarin werd gesproken over de plaatsing van de getouwen op 
de bovenste verdiepingen van de huizen in Lyon omdat daar meer licht was, fout heeft geïn-
terpreteerd.27 Dit is niet het geval. Tot ver in de zeventiende eeuw werd het begrip zolder in 

Amsterdam gebruikt in de beteke-
nis van verdieping en had het be-
trekking op de verdiepingen boven 
de eerste woonlaag van een huis.28 
De zolder is de bouwlaag die in de 
gevel nog meedoet als woonver-
dieping, zonder dat er kamers ach-
ter zitten. Een mooi voorbeeld van 
een dergelijke zolder is te vinden 
in de huizen die vanaf 1670 in het 
Noortse Bos werden gebouwd. In 
het ontwerp was de werkplaats of 
weefzolder op de eerste verdieping 
geplaatst. (afb. 10) Aan de voor- 
en achterzijde waren drie ramen 
aangebracht en er konden vijf tot 
zes getouwen staan.29 Ook in in-
ventarissen uit de achttiende eeuw 
worden nog getouwen vermeld die 
op zolder staan, zoals bij Jan Lam-

23  SAA, NA 197, f. 458v, 459.
24  SAA, NA 197, f. 459v-460. Dit is het enige met name genoemde vertrek.
25  SAA, NA 385, f. 738-738v, not. Nic. Jacobs, 14 maart 1622; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gil-
dewezen II, nr. 759.
26  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 161-162. 
27  Alfons K.L. Thijs, ‘De relatie woon plaats/werkplaats als een spiegel van de produktieverhoudin gen. Het voor-
beeld van de Antwerpse textielindustrie (16de-18de eeuw)’, in: Bijdragen tot de geschiedenis 64 (1981), 193-236, 
aldaar 199, noot 35. Godart, L’Ou vrier en soie, 55.
28  H.J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam, Amsterdam 1975, deel 2, afleve ring 5, 34. Met de eerste zolder wordt 
dan de eerste verdieping bedoeld. Indien dit ook voor Antwerpen gold, is er geen sprake van dat de ambachts-
lieden naar zolder werden verbannen om meer ruimte te krijgen voor het vertoon van welstand door de grotere, 
meer bemiddelde wevers, zoals Thijs meent, zie noot 26. 
29  L. van Nierop, ‘De huizen in het Noortsche Bosch’, in: Jaarboek Amstelodamum 34 (1937), 93-131, aldaar 100. 
Boven de weefzolder lag de kleerzolder en daar weer boven de vliering.

Afbeelding 10 ■ Philip Vingboons, Ontwerp wevershuisje Noortse Bosch, 9 juli 
1670. Stadsarchief Amsterdam, collectie bouwtekeningen.
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berts in 1733. Bij hem werden daar vier felpgetouwen voor de vervaardiging van (langharig) 
fluweel aangetroffen.30

 Matthieu de Praet en Pierre Savary waren zelf de eigenaren van de kaffagetouwen, de 
scheermolen en de gombank. Dit gold niet voor de bewoner van een huis in de Rozenstraat, 
waar het ‘Vlacke Velt’ uithing en waar vier kaffagetouwen stonden die aan de kaffawer-
ker Abraham de Cambraij toebehoorden.31 Bij andere wevers in de Jordaan stonden nog 
eens acht getouwen, waaronder twee armozijngetouwen opgesteld.  In het eigen huis van De 
Cambraij stonden op de zolder drie getouwen en een gombank; op de achterkamer stond 
een scheermolen. Verder bevonden zich in de voorkamer van het huis ondermeer nog ba-
bijnen met zwarte en gekleurde zijde, een lap nieuw fulp van ongeveer twintig el en twee 
rieten van een getouw met de daarbij behorende kam of schachten.32 Het riet verdeelt de 
kettingdraden regelmatig over de breedte van een weefsel en bestaat uit een raam met even-
wijdig aan elkaar geplaatste staafjes van riet of metaal, waar door de tussenruimten van de 
riettanden de kettingdraden worden geregen. Het wordt tevens gebruikt om de inslagdraad 
tegen het reeds geweven doek aan te slaan.33 In Haarlem was het vanaf 1603 verplicht om elk 
riet, oud en nieuw, op de looikamer te laten merken om er zeker van te zijn dat ze de juiste 
breedte hadden.34 In 1654 werd bepaald dat elk honderdste riet zwart moest wezen, om zo 
eenvoudig de breedte te kunnen vaststellen.35 Riet en kam behoren, evenals het harnas en 
de sempels, tot de losse onderdelen van een getouw. In inventarissen worden ze niet altijd 
gespecificeerd en dan in algemene termen aangeduid als gereedschap tot de (zijde)weverij 
behorende.36 
 Tot dusver zijn uit de inventarissen verschillende getouwen naar voren gekomen: kaffa-
getouw, felpgetouw en armozijngetouw. Deze benamingen geven alleen aan dat de getouwen 
geschikt waren gemaakt om de genoemde stoffen op te weven en zeggen niets over het type 
getouw dat in de weverij stond. In de praktijk blijkt het heel lastig te zijn om alleen op basis 
van de stofnaam met zekerheid aan te geven op welk type getouw een stof werd geweven. 
Desondanks mag worden aangenomen dat technisch eenvoudige weefsels waarvoor slechts 
een beperkt aantal schachten nodig waren, zoals effen en eenvoudig gefigureerd armozijn en 
satijn, op een schachtengetouw werden geweven. Onder verwijzing naar de trappers waar-
mee de schachten omhoog en omlaag bewogen konden worden en die door de wever met de 
voeten werden bediend, werden dergelijke stoffen voetwerken genoemd. 
 Zoals hiervoor in paragraaf 2.1 al is aangegeven kon het aantal schachten met de daarbij 
behorende trappers niet onbeperkt uitgebreid worden. Zonder al te diep op de techniek in te 
willen gaan, komt het er kort samengevat op neer dat als de wever problemen krijgt met het 
bedienen van de trappers, bijvoorbeeld omdat hij met één voet twee verschillende trappers 
tegelijk moet indrukken, er gekozen zal worden voor een trekgetouw. Doordat in dit getouw 
twee verschillende systemen naast elkaar bestaan kan het aantal schachten beperkt worden 
tot het aantal dat nodig is voor de grondbinding, terwijl het patroon via een systeem van 

30  SAA, DBK (5072), 428, f. 184. Jan Lamberts woonde op de Egelantiersgracht. De getouwen waren oud en twee 
of drie gulden waard.
31  SAA, DBK (5072), 572, f. 71v-75v, 16 juni 1646. Abraham de Cambraij woonde in de Pieter Jacobszstraat waar 
‘Het Caffa’ uithing. Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewezen III, nr. 892. Hij heeft de gombank 
niet opgenomen.
32  Textiellexicon, s.v. kam. De kam is het geheel van alle schachten in een weefgetouw.
33  Textiellexicon, s.v. riet.
34  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek f. 21v, 19 oktober 1603.
35  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, ongepagineerd, 20 april 1654.
36  SAA, DBK (5072), 604, f. 33-33v. In de boedel van Jan Hen drickse de Vries bevond zich op 28 oktober 1676 
ondermeer een romp van een fulpwerkersgetouw en enig fulpwerkersgereedschap.
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kegels of sempels wordt bediend (zie bijlage 1). Gecompliceerde gefigureerde weefsels, vaak 
met meer dan één ketting- en/of inslagstelsel, werden daarom vrijwel zeker op een trekge-
touw geweven en behoorden daarmee tot de zogenaamde trekwerken.
 Het aantal getouwen dat in een zijdeweverij stond was in Amsterdam niet aan regels 
gebonden. Hetzelfde gold in het begin ook voor Haarlem, waar de meester net zoveel getou-
wen op zijn ‘eijgen vloer off gehuijerde plaetse’ mocht zetten als hij wilde.37 Dit veranderde 
met de ordonnantie van 31 mei 1605, toen het de koopman, reder en meester werd verbo-
den om binnen- of buitenshuis meer dan zes getouwen aan het werk te hebben.38 Nog voor 
het einde van het jaar werd hier aan toegevoegd dat dit artikel betekende dat er maximaal 
zes getouwen in een huis mochten staan, maar dat het elke meester of reder verder vrij stond 
om aan andere meesters werk te geven.39 In 1661 werd het aantal getouwen teruggebracht 
tot vijf, een aantal dat niet meer werd gewijzigd.40 Wel werd vijftien jaar later bepaald dat 
slechts op twee getouwen gewerkt mocht worden door mensen die minder dan knechtsloon 
verdienden, zoals de leerjongen.41

2.3  Leerjongens en leerknechten in Amsterdam

In Amsterdam is tot nu toe slechts een klein aantal contracten bekend waarmee leerjon-
gens of leerknechten werden aangenomen. Ze dateren voornamelijk uit het einde van de 
zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Er zijn twee constanten die steeds in 
verschillende bewoordingen in deze contracten terugkeren. De leerknecht zal altijd trouw 
zijn best doen en de meester zal hem alles leren zonder iets achter te houden. De variatie zit 
in de huisvesting, de arbeidsvoorwaarden, de betaling van het leergeld door de besteder en 
de borgstelling.
 Slechts in één geval was er sprake van een leerknecht, die het vak nog helemaal moest 
leren. Het betrof Lion Sneewaeter die door zijn moeder met ingang van 1 mei 1623 voor vier 
jaar in de leer werd gedaan bij de zijdewerker Pieter de Wit.42 De jongen was zo’n veertien 
jaar oud en zou ‘alle thandwerck, dat men aldaer ten huyse is doende’ leren. Pieter de Wit 
beloofde hem alles te leren en niets achter te houden; Lion Sneewaeter op zijn beurt zou zijn 
best doen. De moeder stond borg voor zijn trouw en beloofde dat hij zijn tijd zou uitdienen. 
Liep de jongen weg dan zou zij ervoor zorgen dat hij weer bij De Wit terug in dienst kwam. 
Zo niet, dan moest zij alle schade betalen die door het weglopen was ontstaan.43 De jongen 
had vrije kost en inwoning met ‘wassen en wringen’. Over de betaling van een leergeld werd 
niet gesproken. 
 De leertijd van vier jaar zou er op kunnen duiden dat ten huize van Pieter de Wit kaffa 
werd geweven. De duur kwam overeen met de tijd, vier jaar, die in Antwerpen was voorge-
schreven voor het leren weven van deze stof. De leertijd voor satijn- en bouratwevers was 
daar twee jaar, voor fluweelwevers drie jaar. Wie na een leertijd van twee jaar tot satijnwe-

37  NHA, Gildearchieven 290, Keurboek, f. 6v, 24 februari 1598. De meester mocht ook net zoveel knechten voor 
hem laten werken als het hem beliefde, mits hij maar poorter en lid van het gilde was.
38  NHA, Gildearchieven 290, Keurboek, f. 23-23v, artikel 2. ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figuren, als 
Legatueren, Damasten, zoo voetwerck als treckwerck, waer nae een ijegelick geboden werdt hem te regu leren.’
39  NHA, Gildearchieven 290, Keurboek, f. 23-23v, marge artikel 2, 15 december 1605.
40  NHA, SA 245, 9 juli 1661, artikel 16. Meer getouwen mocht alleen als daar de eigen kinderen op werkten.
41  NHA, SA 281, 24 oktober 1676, artikel 25.
42  SAA, NA 386, f. 255-255v, not. Nic. Jacobs, 24 juni 1623.
43  Simon Hureau stond borg voor een bedrag van 50 gulden. 
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ver alsnog kaffawerker wilde worden, moest nog twee jaren extra in de leer gaan.44 Waar-
schijnlijk was hier in Amsterdam sprake van in het geval van Jan le Febure, die in 1597 door 
zijn moeder voor vijftien maanden bij de kaffawerker Pieter Sauvage werd besteed.45 Na 
een proeftijd van vier tot vijf dagen zou Sauvage de zestienjarige jongen gedurende vijftien 
maanden leren het ‘ambacht van caffawercken, als naementlick plat caffa, sne ende getroc-
ken, ende treckwerk, soverre als hy ’t begrypen can, ende oock hem leeren ‘t getouw te stel-
len’. Voor leergeld, kost en inwoning betaalde zij aan Sauvage een bedrag van 69 gulden. Aan 
Le Febure werd vanaf het begin knechtsloon uitbetaald. 
 In de navolgende akten is sprake van leerknechten die zeven tien tot achttien jaar oud wa-
ren en, evenals Le Febure, ook loon ontvingen. Het betrof leerknechten in dienst van Jacob 
de Coussenaer en Jean Provost, beiden kaffawerkers. De voorwaarden waaronder de leer-
knechten werden aangenomen verschilden van geval tot geval en waren ongetwijfeld het re-
sultaat van de onderhandelingen tussen de kaffawerker en de besteders. De reeds opgedane 
ervaring in het ambacht zal hierbij een rol hebben gespeeld. Dit laatste gold natuurlijk alleen 
voor de wat oudere leerknechten, waarvan op grond van hun leeftijd aangenomen mag wor-
den dat zij al enige kennis van het zijdeweven bezaten. De leeftijd waarop met het leren van 
een ambacht werd begonnen varieerde, maar lag in de zijdeweverij rond de veertien jaar.46 
 Op 5 juni 1627 nam Jean Provost de zeventien jaar oude Coenraedt Smidt voor drie jaar 
in dienst, om allerhande soorten kaffa te leren maken.47 Hij zou drie jaar lang elke week vier 
ellen kaffa weven en ontving daarvoor 18 stuivers per week alsmede 2 stuivers spillegeld. 
Blijkbaar was de gemiddelde lengte die op een dag geweven kon worden ‘drie vierendeel’ van 
een el (52 cm), want hierover ontving hij half knechtsloon als Provost hem wat anders liet 
doen.48 Er was nadrukkelijk bepaald dat de andere werkzaamheden niet mochten bestaan 
uit zijdewinden.49 Dit was immers het werk dat door vrouwen of kinderen werd gedaan. 
Smidt bleef thuis wonen en kwam elke werkdag naar het huis van Provost. 
 Vier maanden later nam de zwager van Jean Provost, de kaffawerker Jacob de Cousse-
naer, de achttienjarige Arent Sander in dienst.50 Hier geen afgeronde tijdsbepaling, maar de 
tijd die Sanders nodig zou hebben om twaalf stukken kaffa te weven. Hij ontving hiervoor 
heel knechtsloon, minus de 6 gulden die De Coussenaer voor elk stuk inhield. Arent San-
der was niet inwonend, evenmin als Pieter Joncker die twee jaar later werd aangenomen.51 
Laatstgenoemde zou bij De Coussenaer blijven totdat hij alles wat daar werd gemaakt kon 
weven. Hiervoor ontving hij als ‘arbeytsloon’ elke week het volle knechtsloon over het aantal 

44  Thijs, Zijdenijverheid, 66.
45  SAA, NA 52, f. 26, not. L. Heylinck, 14 augustus 1597; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewe-
zen I, nr. 912. 
46  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 162. Van Nierop meent dat veertien jaar de normale leeftijd is waarop 
met het leren van een vak wordt begonnen. Thijs noemt twaalf jaar als de leeftijd waarop men geacht werd in staat 
te zijn een ambacht te leren, Zijdenijverheid, 69. Vanaf 1678 was het in Lyon niet toegestaan om een leerling jonger 
dan dertien jaar aan te nemen. Dit werd in 1737 verhoogd tot veertien jaar. Godart, L’Ouvrier en soie, 102.
47  SAA, NA 394, f. 376-376v, not. Jac. Jacobs, 5 juni 1627; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewe-
zen II, nr. 1110. Hij is een zoon van de kaffa werker Nicolaes Smidt.
48  Thijs, Werkwinkel, 126. In Antwerpen kon per getouw 1 el per dag geweven worden, mits het geen uitzonder-
lijk moeilijk werk betrof.
49  Wanneer Smidt de vier el door toedoen van Provost niet af kreeg, dan was laatstgenoemde gehouden hem de 
volle achttien stui vers te betalen. In het omgekeerde geval hield hij geld in. Mocht Smidt in een week meer weven 
dan ontving hij over de extra lengte het halve knechtsloon. Verzuimde tijd, door ziekte of anderszins werd aan de 
drie jaar toegevoegd.
50  SAA, NA 395, f. 304, not. Nic. Jacobs, 7 oktober 1627; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewezen 
II, nr. 1124. 
51  SAA, NA 399, f. 4, not. Jac. Jacobs, 3 juli 1629; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewezen II, nr. 
1219. Hij was ongeveer zeventien jaar oud.
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ellen dat hij had geweven. Zijn broer Leonard Joncker en zijn neef Frans Brouwer betaalden 
50 gulden aan leergeld en stonden ook borg voor zijn getrouwheid.52 
 In de weverij van De Coussenaer werd naast kaffa ook fulp geweven, zo blijkt uit de in-
ventaris die in 1647 voor de Desolate Boedelkamer werd opgemaakt.53 Jean Provost weefde 
ondermeer kaffa ‘haut riche, satyne grondt’. Dit blijkt uit het contract tussen hem en Pieter 
van Ouwen, die zijn achttien jaar oude neef Adriaen van de Velde bij Provost besteedde.54 
Van de Velde zal binnen zes maanden 125 el kaffa weven – gemiddeld iets meer dan vijf el 
per week – en daarvoor knechtsloon ontvangen, waarop Provost 4 stuivers per el zal inhou-
den. Voor al het werk dat hij meer weefde kreeg Van de Velde het loon dat vrije knechten 
verdienden. Wanneer Provost daarna geen werk voor hem had mocht hij als een vrij gezel 
of knecht bij een andere meester gaan werken. Het was niet mogelijk om gedurende deze 
zes maanden, voordat het werk gereed was, van meester te veranderen. Tevens had Provost 
het recht om, als zijn werk beviel, hem als eerste na afloop van het contract in dienst te hou-
den. 
 Slechts in het geval van Joncker, en ook eerder bij Le Febure, werd de betaling van het 
volle knechtsloon gecompenseerd met een leergeld. Vermoedelijk was het ingehouden be-
drag bij Arent Sander een vergoeding voor een in het contract niet genoemd en niet be-
taald leergeld. Het bedrag, in totaal 36 gulden, kwam overeen met dat wat Willem Gom-
mersbach schuldig was aan Abraham de Coussenaer. Deze kaffawerker, broer van Jacob de 
Coussenaer, nam Gommersbach in 1630 als knecht in dienst. Hij ontving elke week het volle 
knechtsloon, maar werd op elke el geweven kaffa 3 stuivers gekort, totdat een totaalbedrag 
van 36 gulden was bereikt voor het ‘leeren ende onderwysen’.55 Hetzelfde gold waarschijnlijk 
ook voor Adriaen van de Velde, al werd in diens contract zelfs niet over leren gesproken. 
Het onderscheid tussen leerknecht en knecht was in de praktijk mogelijk moeilijk te maken 
en dit was misschien ook de reden dat Arent Sander in zijn contract zowel leerknecht als 
meesterknecht (sic) werd genoemd. Bij gebrek aan loongegevens is het niet mogelijk om aan 
te geven of op het weekgeld van Coenraedt Smidt is gekort. 
 Hoe lag dit in Antwerpen? Over de voorwaarden waaronder de leerjongens in Antwer-
pen werden aangenomen, is weinig bekend. Het was in deze stad in de zestiende eeuw ge-
bruikelijk om een leergeld te betalen en wie dit bedrag niet kon opbrengen, bleef na afloop 
van zijn leertijd nog een periode om voor minder dan knechtsloon voor zijn meester te 
werken. In de zeventiende eeuw werd dit geleidelijk vervangen door de betaling van een 
gering loon.56 Dit was het gevolg van de terugloop in het aantal gegadigden voor een oplei-
ding tot zijdewever na de val van Antwerpen, terwijl de zijdewevers juist behoefte hadden 
aan goedkope arbeidskrachten. Alleen de duur van de leertijd was, zoals hierboven al werd 
aangegeven, in keuren en ordonnanties vastgelegd.57

 In Amsterdam daarentegen is vrijwel niets bekend over variaties in leertijden in de zij-
deweverij. Toen in 1663 de ordonnantie van de zijdemanufacturen werd gepubliceerd, werd 

52  Deze betaling geschiedde in twee termijnen; nu 25 gulden contant en de rest over een jaar.
53  SAA, DBK (5072), 573, f. 75v-76v. Op de voorkamer stond een getouw met kaffa. Op de zolder stonden vier 
getouwen, één met een stuk kaffa, één leeg getouw en twee getouwen met op het ene fulp en op het andere ‘syde 
floret’. Deze twee getouwen zouden het eigendom van zijn broer Abra ham de Coussenaer zijn. Er werden ook nog 
babijnen met zwarte en gekleurde zijde vermeld.
54  SAA, NA 394, f. 127-127v, not. Jac. Jacobs, 4 maart 1627; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gilde-
wezen II, nr. 1101.
55  SAA, NA 401, f. 559-599v, not. Nic. Jacobs, 31 december 1631; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  
gildewezen II, nr. 1327.
56  Thijs, Werkwinkel, 258. 
57  Thijs, Zijdenijverheid, 68.
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een leertijd van drie jaar vastgelegd voor jongens beneden de achttien jaar, alvorens zij als 
knecht mochten gaan werken. Waren ze boven de achttien jaar dan gold een leertijd van een 
jaar. Beiden moesten een proeve van bekwaamheid afleggen. De leerlingen moesten vanaf 
nu worden ingeschreven bij de commissarissen van de zijdemanufacturen en ontvingen na 
drie jaar een bewijs of leerbrief, waarna zij als meester of werkbaas mochten gaan werken. 
Het inschrijfgeld bedroeg 20 stuivers.58 De leertijd van drie jaar moet als een minimum 
hebben gegolden, afgaande op het contract dat Benjamin Philippe en de zijdelakenwerker 
Abraham Derramont in 1682 afsloten over de besteding van zoon Louis Philippe, om ‘al-
lerhande trek-werk of sijde geblomde stoffen’ te leren weven.59 Het contract gold voor drie 
jaar met een optie voor nog een vierde jaar, waarbij tevens werd aangegeven wat de jongen 
elk jaar per week zou verdienen.60 Nog langere periodes, tot een maximum van zeven jaar, 
werden genoemd in de ‘Ordre en Conditie waar naar de Ambagt Jongens, int Almoeseniers 
Weeshuijs besteed worden’.61 Hierin  werd voor 36 beroepen per jaar aangegeven wat de 
weeklonen waren. De periode waarvoor de jongens besteed werden varieerde van twee tot 
zeven jaar, waarbij een deel van de tijd gediend moet hebben om het vak te leren. Zo ston-
den voor het weven van felp de weeklonen voor drie, vier en zes jaar en voor trekwerk alleen 
de weeklonen voor een periode van zes jaar vermeld.62 Het is op basis van de informatie uit 
het ‘Livre des orphelins’ van het Walenweeshuis twijfelachtig of de jongens daadwerkelijk de 
volle zes jaar in de leer zijn geweest en of zij niet de eerste twee of drie jaar werden besteed 
als trekjongen aan het getouw of aan het zuiveren van meegeweven oneffenheden van de 
zijden stoffen.63 Uit een eerste onderzoek blijkt dat de bedragen die in de ‘Ordre en Conditie’ 
voor de eerste drie jaar felp weven (6, 12 en 18 stuivers) of trekwerken (8, 8 en 12 stuivers) 
genoemd stonden meer overeenkwamen met de verdiensten van de trekkers en zuiveraars 
uit het Walenweeshuis, dan met die van de leerling-wevers uit hetzelfde weeshuis.64 De ver-
diensten van de weesjongens lagen in dezelfde orde van grootte als die van Louis Philippe, 
waarbij het verschil ten nadele van de weesjongens te verklaren is uit het feit dat er voor hen 
geen leergeld werd betaald, terwijl voor de jongens die stoffen als kaffa en zijdegrofgrein 
zouden leren weven, net als voor Louis Philippe, een leertijd werd afgesproken van drie, 
soms ook vier jaar.
 De weesjongens vormden een uitzonderlijke groep leerlingen in de zijdenijverheid, om-
dat zij in veel gevallen weinig of geen zeggenschap zullen hebben gehad over de keuze voor 
het beroep waarin zij werden opgeleid. Opvallend is wel dat het voornamelijk de weeshui-
zen van de Waalse en doopsgezinde gemeenschappen waren die een opleiding tot zijdewe-
ver voor hun weesjongens ambieerden, waarbij laatstgenoemden er zelfs toe waren over-
gaan om hen intern op te leiden. Op zich is dit niet uitzonderlijk; er zijn meer voorbeelden 

58  Noordkerk, Handvesten, 1163, 1165, artikel 8 en 9. De werkbaas betaalde voor de inschrijving 12 stui vers.
59  SAA, NA 3262, akte 310, not. H. Outgers, 30 december 1682. Voor leergeld en de halve kost betaalde de vader 
500 gulden. Louis Philippe woonde thuis maar nuttigde het middagmaal bij Derramont.
60  Hij verdiende het eerste jaar 12, het tweede jaar 22, het derde jaar 28 en als hij bleef het vierde jaar 32 schel-
lingen per week.
61  SAA, Archief 812, 74. Het stuk dateert uit de zeventiende eeuw en wordt voorafgegaan door een ‘Memorie van 
diverse Neringen en Hantwerken, om zigh in’t verkiesen van Ambagten voor de Jongens van te bedienen’. Deze 
lijst met mogelijke beroepen is veel uitgebreider dan de ‘Ordre en Conditie’.
62  Naast felp- en trekwerken stonden ook ‘grijnwercken’, ‘sargie de nismes wewers’ en ‘gouddraat trecken’ op de 
lijst vermeld.
63  SAA, Archief 201, 3095-3096, ‘Livre des orphelins reçues, colloqués et sortis’.
64  De in de ‘Ordre en Conditie’ genoemde bedragen zijn voor ‘Felpwercken’ 6, 12, 18, 24, 30 en 36 stuivers per 
week; 6, 12, 18 en 24 stuivers voor 4 jaar; 14, 20 en 26 stuivers voor drie jaar en voor ‘Treckwerckers’ 8, 8, 12, 18, 
24 en 30 stuivers.
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bekend van werkplaatsen die in een weeshuis waren ingericht en die vervolgens werden 
verpacht.65

 Het Walenweeshuis was het enige weeshuis in Amsterdam waar vanaf de oprichting in 
1631 in de Laurierstraat en na de verhuizing in 1671 naar de Vijzelgracht veel wezen bij 
zijdewevers werden uitbesteed.66 De meeste jonge jongens begonnen als trekjongen of zui-
veraar, waarna een, naar het zich laat aanzien, flink aantal van hen vervolgens een opleiding 
tot wever kregen. Van de door mij genoteerde jongens die als trekjongen of zuiveraar be-
gonnen bleek dat in de periode tussen 1636 en 1718 van de 205 jongens er 138 vervolgens 
op het getouw kwamen te werken om allerlei zijden stoffen te leren weven, zoals kaffa, zij-
degrofgrein, velours (fluweel) en gebloemde zijden stoffen.67 Van negentien van hen is met 
zekerheid te zeggen dat zij hun opleiding voltooiden en als knecht gingen werken, omdat 
de overgang van leerling naar knecht werd aangetekend en/of het bedrag wat zij per week 
afdroegen in een klap naar 50 of 54 stuivers steeg.68 Zo werd op 14 juni 1669 aan het dossier 
van Isaac del Saux toegevoegd dat hij ‘aijant achevé son terme de garcon et allent travailler 
pour com[p]agnon, avons accordé avec luy qu’il nous apportera de son gaing 54 st.’.69 Het 
werkelijke loon dat Del Saux als zijdegrofgreinwerker verdiende, heeft op grond van deze 
formulering vermoedelijk iets hoger gelegen. Hetzelfde gold natuurlijk ook voor de andere 
knechten maar hoeveel hoger het loon was, is niet meer na te gaan.
 Al met al gaan deze bevindingen in tegen de opvatting van Van Nierop die meende dat 
Walenwezen zelden een opleiding tot wever kregen omdat de leertijd te lang en de kosten 
van de opleiding te hoog waren.70 Waar zij deze laatste uitspraak op baseerde is onbekend 
en het is ook maar de vraag of deze stelling terecht is omdat er alleen geld voor gereedschap-
pen werd uitgetrokken wanneer men als knecht ging werken. Of, zoals het in het geval van 
Jean Bouland werd geformuleerd: ‘ce que nous lui avons acordé aus conditions ordinaires, il 
a eu les otilles necessaires a un compagnon’.71 Waarom maar zo’n klein aantal het tot knecht 
bracht? Enkelen veranderden van ambacht, anderen ontvluchtten het weeshuis of overleden 
voordat zij oud genoeg waren om het weeshuis te mogen verlaten.
 Het aantal wezen dat door het Walenweeshuis binnen de zijdenijverheid werd besteed 
was zondermeer hoog te noemen wanneer dit wordt vergeleken met de bestedingen van het 
Burgerweeshuis in Amsterdam. In de periode 1669-1731 zijn daar slechts twee contracten 

65  S. Groenveld, ‘De Republiek der Verenigde Nederlanden en haar wezen, ca. 1572-1795’, in: J. Dane (eindred.), 
Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen, Hilversum 1997, 45- 245, aldaar 212.
66  Wagenaar, Amsterdam, II, 332-333.
67  SAA, Archief 201, 3095-3096. In dit ‘Livre des orphelins’ werd voor iedere wees vermeld wie de ouders wa-
ren, wanneer ze waren opgenomen en bij wie ze werden besteed en onder welke voorwaarden. Hierdoor kon 
ook worden nagegaan of de opleiding afgemaakt werd, want lang niet alle jongens voltooiden hun opleiding als 
zijdewever.
68  De namen zijn: Simon Blanchenoy, Gilles Vosias, Charles le Maire, Isaack le Man, Isaac Douwe, Jacques Plu-
chart, Jaques en Samuel Mouschaer, Isaac Sorieau, Jacob Doué en Isaac del Saux (683 A); Jean Fromault, Nicolas 
en Jean Bouland, Jaecques Picquart, Pierre Bauchard, Pierre dela Rue, Jean Triant en Maurice Warnar (683 B).
69  SAA, Archief 201, 3095, 80. Hij was op 6 maart 1665 voor vier jaar bij Jan de la Rue besteed om zijdegrofgrein 
te leren weven. Het eerste jaar om te zuiveren (‘esplucher’) en het tweede t/m vierde jaar op het getouw waarvoor 
hij in het laatste jaar 40 stuivers per week ontving.
70  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 163 – noot 3. ‘De wees werd […] zelden in het zijdewerken en hoogst 
zelden in het kaffaweven onderricht […].’
71  SAA, Archief 201, 3095, 91, 18 maart 1672. Er is slechts één uitzondering waarbij de leerling Pierre Pieron 
gereedschappen voor het fluweelweven krijgt ter waarde van zevenenhalve stuiver, idem 82, 22 juni 1685. In het 
Register gereedschappen (689) van het Walenweeshuis zijn de gereedschappen voor de wevers helaas niet opge-
nomen.
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met een zijdereder, een met een greinwerker en een contract voor het leren weven van zijden 
kousen afgesloten.72 
 Naast de besteding van wezen bestond er zoals gezegd ook de mogelijkheid om de wees-
jongens intern, in het eigen weeshuis tot zijdewever op te leiden. Het best gedocumenteerd 
is de weefzolder van het doopsgezinde weeshuis op de Prinsengracht in Amsterdam die 
tussen 1677 en 1703 heeft gefunctioneerd.73 De weefzolder stond onder leiding van een 
werkbaas die verantwoordelijk was voor de opleiding van de jongens tot zijdewever. Hij 
zorgde er voor dat de leerlingen bij de commissarissen van de zijdemanufacturen werden 
ingeschreven en dat zij na afloop een leerbrief ontvingen. Hij had tevens het toezicht op de 
jongens die, na hun opleiding te hebben voltooid, als knechten op de weefzolder werkzaam 
waren totdat zij de leeftijd bereikt hadden waarop zij het weeshuis mochten verlaten.74 De 
bedragen die zij hiermee verdienden werden in een boekje bijgehouden.75 (afb. 11) De be-

72  SAA, Archief 367.A, 729, f. 52, 79; 730, f. 26; 731, f. 62v. Er werden daarnaast tussen 1684 en 1694 wel tien 
jongens bij goud- en zilverdraadtrekkers besteed, inv.nr 730, f. 91v, 109v, 134v, 137v, 138, 138v, 139, 140v, 151v 
en 158v. Over de bestedingen van het Aalmoezeniersweeshuis zijn pas vanaf het het eind van de achttiende eeuw 
gegevens bekend.
73  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 203-218. Groenveld, ‘De Republiek en haar wezen’, 66- 68. Hij beschreef de 
doopsgezinde weeshuizen op basis van de literatuur, waardoor de geschiedenis van het weeshuis op de Prinsen-
gracht inhoudelijk buiten beschouwing bleef.
74  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 209.
75  SAA, Archief 812, 67, ‘Reekenboeckie van tgene de leerknegts & Jongens int Weesenhuis hebben verdient. 
Heeft syn aenvang genoomen A° 1690 P° Januarij in Amsteldam Eyndigende May 1703’. Het boekje bestaat uit 
twee delen: het eerste deel geeft aan wat ze schuldig zijn en wat ze tegoed hebben; het tweede deel dat pas in 1693 
begint, geeft een overzicht van welke stoffen de jongens hebben geweven, hoeveel el en wat de opbrengst is ge-
weest.

Afbeelding 11 ■ Pagina van het Reeckenboeckie van het Doopsgezinde Weeshuis. Stadsarchief Amsterdam, Archief 
812. Foto auteur.
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langrijkste en vanaf  1680 wellicht de eni-
ge opdrachtgevers waren de zijdelaken-
fabrikeurs David Rutgers (1629-1706) en 
zijn zoon Adriaen Rutgers (1659-1721). 
Hun namen komen geregeld voor in het 
kasboek in verband met het afdragen van 
weefloon aan het weeshuis.76 
 Zoals eerder al is aangegeven, ontvin-
gen alle leerlingen die bij de commissaris-
sen van de zijdemanufacturen ingeschre-
ven waren na afloop van hun leertijd een 
leerbrief, waarvan er één uit 1693 bewaard 
is gebleven. (afb. 12) Op grond van de ver-
klaring van de meester of koopman, in dit 
geval Adriaen Rutgers, dat de leerling zijn 
ambacht verstond en verschillende goe-
de stukken trekwerk had gemaakt, werd 
hem de leerbrief verleend. Hij mocht nu 
als werkbaas of knecht in de zijdeweverij 
werkzaam zijn. Helaas is het archief van 
de commissarissen van de zijdemanufac-
turen verloren gegaan, zodat niet meer 
kan worden nagegaan hoeveel leerlingen 
zich vanaf 1663 hebben ingeschreven.
  Uit twee ongedateerde stukken blijkt 
wel dat artikel negen betreffende de in-
schrijving en het verlenen van de leerbrief 
problemen opleverde.77 Met betrekking 

tot de inschrijving werd het de meesters of werkbazen verweten dat zij ten onrechte opgaven 
dat de leerling al een of twee jaar had gewerkt, waardoor de effectieve leertijd werd verlaagd 
en niet de volle drie jaar bedroeg. Leerlingen moesten voortaan binnen zes weken worden 
aangetekend; met voorgaande leertijden werd geen rekening meer gehouden. Deze periode 
van zes weken gaf de meester natuurlijk ook de gelegenheid om te zien of de aanstaande 
leerling wel voor dit ambacht geschikt was. 
 De commissarissen hadden ook geconstateerd dat de meesters of werkbazen van de zij-
demanufacturen er onvoldoende zorg voor droegen dat de leerlingen na afloop van hun 
leertijd een akte of leerbrief ontvingen. Dit was ten voordele van de onwillige leerlingen die 
het ambacht zo nooit volledig zouden leren, en ten nadele van hen die dat wel hadden ge-
daan. Aangezien de werkbazen volgens de ordonnantie van 1663 verplicht waren om naar 
de leerbrief te vragen, moet hiermee de hand zijn gelicht waardoor wevers zonder leerbrief, 
en dus zonder voltooide opleiding, als knecht werden aangenomen. Kooplieden, meesters 
en werkbazen werd nu verboden om iemand onder de vierentwintig jaar aan te nemen, 
zonder te controleren of hij een leerbrief had. Op beide overtredingen stond een boete van 
twaalf gulden. Hoewel dit niet wordt uitgesproken, zal de zorg om de handhaving van de 

76  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 214-215.
77  SAA, N 62.01.003. Beide stukken zijn uitgegeven door de commissarissen van de zijdemanufacturen.

Afbeelding 12 ■ Leerbrief van Uldrick Andriesz, 1693. Stadsarchief 
Amsterdam, N 62.01.003.
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kwaliteit van de Amsterdamse zijden en halfzijden stoffen in beide gevallen zeker een rol 
hebben gespeeld.

2.3.1 Leerjongens in Haarlem

In Haarlem lag de situatie anders omdat de zijdeweverij hier meer aan nauw omschreven 
regels was gebonden. In deze stad werd in 1597 het smalweversgilde opgericht en een jaar 
later verschenen de eerste bepalingen omtrent leerjongens en knechten. Een leerjongen of 
leerknecht moest bij het gilde worden ingetekend onder vermelding van de tijdsduur en de 
condities waarop hij was aangenomen. Het was de meesters verboden om wanneer zij arme 
jongens aannamen, deze uit bedelen te sturen om hen zo in hun onderhoud te laten voor-
zien.78 Amsterdam kende eveneens regels die het bedelen door ambachtsjongens moesten 
tegen gaan, welke ook gegolden zullen hebben voor de zijdenijverheid.79 In Antwerpen werd 
dit probleem opgelost door deze jongens toestemming te verlenen om tussen elf en één uur 
bij de meer welgestelden van de stad te gaan bedelen.80 
 In 1603 werden ten behoeve van de opleiding van de leerjongens strengere eisen gesteld 
aan de meesters. Zij moesten een proef doen, bestaande uit het weven van vijf verschillende 
weefsels, alvorens zij leerjongens aan mochten nemen.81 Naast de eigen kinderen konden 
maar twee leerjongens worden aangenomen, waarvoor een leertijd van minimaal twee jaar 
gold. Blijkbaar werd hier niet de hand aan gehouden want in 1631 werd deze bepaling nog 
eens bevestigd.82 Het aantal leerjongens werd in 1661 teruggebracht tot één, de leertijd was 
onbepaald ofwel duurde net zolang totdat zij in staat waren de proef te doen. Deze bestond 
eruit dat zij de kammen, die nodig waren voor het weven van noppen, keper, ‘kruyskens’ of 
een ‘vlamwerk’ konden stellen, rijgen en hangen, ‘ende daer deur goedt ende deughdelijck 
Werck sullen konne maecken’.83 
 Het duurde geruime tijd, tot 1717 (1703), voordat er opnieuw regels werden opgesteld.84 
De leertijd kwam nu overeen met de in Amsterdam geldende duur van drie jaar voor leer-
lingen onder de achttien jaar; boven de achttien werd deze echter gesteld op twee jaar in 
plaats van één. Wanneer een leerling voortijdig zonder wettige redenen zijn meester verliet, 
werd zijn reeds voltooide leertijd als vervallen beschouwd. Tot de wettige redenen werden 
ondermeer het overlijden of het vertrek van de meester uit de stad gerekend. 85 De ouders en 
besteders moesten ervoor instaan dat de leerlingen hun tijd voldeden. Wat bleef, was het in-

78  NHA, Gildearchieven 290, Keurboek f. 5v-8, 24 februari 1598. Voor het aantekenen betaalden zij vijf stuivers; 
een kind van een gilde lid betaalde half geld.
79  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en  gildewezen II, nr. 46, 8 januari 1613.
80  Thijs, Zijdenijverheid, 68-69. Deze regel werd in 1599 ingesteld.
81  NHA, Gildenarchief 290, Keurboek f. 20-21. De proef bestond uit ‘een muijsetant, thuijntgen met een oudt 
keperken, een halve spigilgie metten ouden keper ende muijsetant, een ruijtgen met peerlen, een roosenooge met 
peerlen, ende een pluijmthuijn’.
82  NHA, Gildenarchief 289, nr. 173, 9 mei 1631. De proef bestond nu uit een ‘legatuer, schelpgraet offe dierge-
lycke’.
83  NHA, SA 245, artikel 12-15, 9 juli 1661. De eigen kinderen vielen buiten de beperking van één leerjongen. Zij 
moesten voordat ze aan het werk gingen op de looikamer worden aangemeld. NHA, Gildearchieven 295, omslag 
XII-213. Blijkens een ongedateerde aantekening moest in artikel 15 het woord ‘of ’ vervangen worden door ‘en’.
84  De ordonnantie van 1717 was een renovatie en ampliatie op een in 1703 gepubliceerde, en voor zover bekend 
niet bewaard gebleven, keur en ordonnantie, waarin een leertijd van drie jaar mogelijk al opgenomen was. NHA, 
Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 452-452v.
85  NHA, SA 354, 1 september 1717, 11-12, artikel 16. Hij mocht natuurlijk ook vertrek ken als de meester dit 
toestond.
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tekenen van de leerlingen, aangevuld met het aangeven van een eventuele verandering van 
meester, bij de geauthoriseerdens van het gilde.
 Opvallend voor Amsterdam en Haarlem is de verhoudingsgewijs korte duur van de leer-
tijd. Ook Antwerpen kende maar een maximale leertijd van vier jaar. De reglementen in 
Lyon daarentegen voorzagen vanaf 1667 in een leer- en gezellentijd van elk vijf jaar, in totaal 
dus tien jaar.86 In Londen gold een leertijd van zeven jaar, alvorens men als knecht mocht 
werken.87

 Haarlem kende korte tijd een meesterproef – in 1603 ingesteld om de kwaliteit van de 
opleiding van de leerjongens te bevorderen – maar deze was getuige de ordonnantie van 
1661 inmiddels vervangen door een proef voor de leerjongen. De meesterproef werd nadien 
in het geheel niet meer genoemd. Van de werkbaas werd in 1717 in Haarlem alleen nog 
maar geëist dat hij zijn leertijd had voldaan en lid was van het gilde.88 Door het ontbreken 
van een meesterproef in Amsterdam en Haarlem was er ook geen sprake van een gezellen-
tijd waarin knechten zich konden voorbereiden op het meesterschap. Dit houdt ook in dat 
er met betrekking tot beide steden feitelijk niet gesproken kan worden over een meester-
wever. Het enige waar de knecht daarom naar kon streven was het bereiken van een positie 
als werkbaas of onderbaas.

2.4  De knechten in de zijdeweverij

Na afloop van de leertijd en na ontvangst van de leerbrief mocht men als knecht door een 
koopman, fabrikeur of werkbaas aangenomen worden. De knechten kwamen elke werk-
dag naar de weverij zo blijkt uit de al eerder genoemde Amsterdamse contracten. Volgens 
Haarlemse bronnen zou dit een typisch Amsterdamse gewoonte zijn geweest. In hun reactie 
op het verzet van de Haarlemse zijdewevers tegen de afschaffing van het gebruik van eigen 
gereedschappen en de daarmee gepaard gaande inkomstenderving, schetsten de smalreders 
in 1671 het volgende beeld van de situatie in Amsterdam.89 De hoge kosten van het gereed-
schap zouden ertoe hebben geleid dat de wevers in Amsterdam gedwongen waren om bui-
tenshuis bij onderbazen te werken, die het opzicht over acht, tien, twaalf of meer getouwen 
hadden. De wevers waren daardoor genoodzaakt om naast de eigen huishuur ook getouw-
huur te betalen aan de onderbaas. De smalreders konden zich niet voorstellen dat men een 
dergelijke situatie ook in Haarlem zou willen hebben, waar de wevers nog thuis bij vrouw en 
kinderen werkten en waar zij door de smalreders van de benodigde gereedschappen werden 
voorzien. Zij gaven de wevers als vooruitzicht dat zij anders ‘als knegts en halve slaven van 
d’onderbazen [zouden] worden’. Of er in de praktijk zoveel verschil bestond tussen de Am-
sterdamse buitenshuis werkende wevers en de Haarlemse thuiswerkers is nog maar de vraag 
aangezien beiden, zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal blijken, in hoge mate afhankelijk 
waren van de koopman of de fabrikeur. 

86  Savary des Bruslons, Dictonnaire de Commerce, II, 1348, ‘Regle mens des Manufactures des Draps d’or, d’argent 
et de soye’. Go dart,  L’Ouvrier en soie, 101, 142-143. Op 2 februari 1686 werd voor de knechten een meesterproef 
ingesteld. Tot 1686 gold alleen voor de leerling een proef en was het voor de knecht voldoende om zijn leerbrief 
te laten zien en aan te tonen dat hij vijf jaar bij een meester had gewerkt.
87  Rothstein, Silk Designs, 21.
88  NHA, SA 354, 1 september 1717, 6, artikel 7.
89  NHA, Ingekomen stukken 1675-1689 (rood 466). Sinds de publicatie van de ordonnantie van 16 september 
1670, waren smalreders verplicht om de harnassen van hun wevers te kopen, SA 265. Zie ook paragraaf 5.3.
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Uit de losse gereedschappen die in notariële akten werden vermeld, blijkt dat de fabrikeurs 
hun gereedschappen ook in Amsterdam aan wevers in bruikleen gaven. Zo vermeldde de in-
ventaris van de fabrikeur Jan Witte wel ‘31 figuur cammen, 19 trekwerkskammen, 42 [stuks] 
¾ breet effen cammen, 28 harnassen cimpels cammen en zijn toebehoren’, maar geen getou-
wen.90 

Er zijn uit de periode voor 1663, het jaar waarin voor het eerst de commissarissen van de 
zijdemanufacturen werden benoemd, eigenlijk geen contracten bekend waarin knechten 
werden aangenomen. Een uitzondering wordt gevormd door een aantal akten uit juni 1650 
waarin vijftien kaffawerkers en twee meesterknechten door drie kooplieden werden gecon-
tracteerd om in een nog op te richten zijdeweverij in Stockholm te gaan werken.91 De koop-
lieden waren Isaac Bernaerts, Sebas tiaan Schelckens en Jacob van Uytenhoven, die samen 
een compagnie vormden.92 Als eerste werd een contract gesloten met de kaffawerker Reijn-
dert Monij, die ondermeer moest helpen bij het in orde maken van de werkplaats en het op-
stellen van het getouw waarop hij zou gaan weven. Hij werd voor een jaar aangenomen, met 
een optie voor nog eens vier jaar. Gedurende deze tijd zou hem altijd werk worden gegeven; 
bij gebrek aan werk ontving hij een vergoeding van dertig stuivers per dag.93

 De contracten die met de twee meesterknechten werden gesloten, geven een duidelijk 
beeld van de werkzaamheden in de zijdeweverij.94 De taken van de twee meesterknechten, 
de kaffawerkers Prosper Besequi en Joan Meusnier, waren in het contract nauwkeurig om-
schreven. Allereerst zouden zij in Amsterdam op zoek gaan naar bekwame en ervaren werk-
lieden ‘in alderleij soorten van felpen, pourdesoijen, brocaden, caffaen ende andere syde 
stoffen’. In Stockholm kregen zij de directie over de uit Amsterdam meegenomen getouwen 
en namen zij het opzicht over de werklieden op zich. Elk van hen was verantwoordelijk voor 
zes getouwen.95 Het was hun taak te zorgen voor het sorteren en verven van de zijde, voor 
het scheren van de ketting en de pool alsmede voor het winden van de zijde op de spoelen. 
De uitgifte van de zijde aan de wevers en de ontvangst van de stoffen en restanten zijde 
moest zorgvuldig geregistreerd en bijgehouden worden. Ze droegen zij er zorg voor dat de 

90  SAA, NA 4627, not. J. Backer, 35-55, 4 oktober 1702, 41. Colenbrander, ‘The Roeters Family’, 149-150. Ten 
tijde van zijn overlijden was Jan Witte geassocieerd met de zijdelakenfabrikeur Jan Brandt.
91  Colenbrander, ‘Zo lang de weefkonst bloeijt’, 35-37. De Amsterdamse koopman Jacob van Uytenhoven had 
van koningin Christina van Zweden een octrooi verkregen voor het opzetten van een zijde- en lakenververij, een 
zijdeweverij en een lint- en passementweverij.
92  Deze hadden op 14 september 1649 een compagniecontract gesloten, waarna Bernaerts en Schelckens de 
helft van hun 2/3 aandeel al op 24 juni 1650 hadden overgedaan aan Laurens de Geer. S. van Bra kel, ‘Een tiental 
vennootschapsacten uit de 17e eeuw’, in: Bijdragen en Mededelingen Historisch Genoot schap, 37 (1916), 182-230, 
aldaar 204-224.
93  SAA, NA 2135, akte 97, not. N. van Born, 17 juni 1650. De andere kaffawerkers die tussen 17 en 25 juni werden 
aange nomen zijn: Josias Martin (toegevoegd aan akte 97), Anthonij Richardt (akte 98), Rene Wisebonne en zoon 
Hendrick (akte 99), Esijas Le Moor (akte 100), Juriaen Hautre (akte 101), Francois Le Coeur (akte 102), Dionis 
Goupi (akte 103), Jan Mureau (akte 104), Daniel Prevo (akte 107), Pierre Paquer jau (akte 108), Claes Soeck (akte 
109), Josias Chretien (akte 113), Michiel Cottier (akte 114). Philips ter Hoe werd twee maanden later, op 22 au-
gustus, aange nomen (176). Enkele kaffa werkers werd de akte in het Frans voorgelezen omdat zij het Neder lands 
niet of nauwe lijks be grepen.
94  SAA, NA 2135, akte 94 en 95, not. N. van Born, 16 juni 1650. Ze werden voor een jaar aangenomen.
95  Dit is exclusief het getouw van Guy de Borsenne, die meesterknecht is van zijn eigen getouw maar waarover 
zij wel het toezicht hadden. In de contracten van Besequi en Meusnier wordt vermeld dat zij hem aangenomen 
hebben. Er is geen contract met hem bekend. In Colenbrander, ‘Zo lang de weefkonst bloeijt’, 37, wordt ten on-
rechte de indruk gewekt alsof er slechts sprake is van zes getouwen, omdat er geen rekening mee is gehouden dat 
de contractanten elk zes getouwen onder hun beheer hadden.
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stoffen zeer goed, deugdelijk en zo voordelig mogelijk werden geweven. Het behoorde even-
eens tot hun taak om in Zweden jongens tot knechten te ‘dresseren’, op te leiden.
 Welke vergoeding stond hier tegenover? Per jaar ontvingen zij elk driehonderd gulden 
hollands geld ofwel vijftig gulden per getouw. Dit bedrag werd hen ook betaald voor elk 
getouw dat zij meer opstelden, ongeacht of hier veel of weinig op werd geweven, tenzij er 
sprake was van een tekort aan werkvolk. In dat geval werd er alleen betaald voor de tijd dat 
er op het betreffende getouw was gewerkt. Daarnaast ontvingen zij voor het scheren van de 
ketting en de pool één stuiver per el geweven stof en ook het windloon van de zijde werd 
door de kooplieden vergoed, evenals de kosten voor het gommen van de stoffen. Zij betaal-
den hiervoor ‘soodanich salaris als alhier ter stede [Amsterdam] ordinarie daer voor wert 
gegeven’.96 De vervaardiging van de spoelen waarop de zijde werd gewonden, kwam daaren-
tegen ten laste van de meesterknechten.
 Er werd blijkens het contract van uitgegaan dat Besequi en Meusnier een vergoeding 
kregen voor hun instructie aan de jongens of leerlingen en dit geld mochten zij houden. 
Daarnaast ontvingen beide meesterknechten anderhalve stuiver voor elke el die de ‘nieu ge-
dresseerden knecht off leerling’ weefde, nadat hij zes maanden op een getouw had gewerkt. 
Blijkbaar was zes maanden dus voldoende om de eerste basisbeginselen van het ambacht 
onder de knie te krijgen, om vervolgens in staat te zijn om stoffen te weven die verkocht 
konden worden. Er moet hierbij gedacht worden aan een eenvoudig te weven stof als armo-
zijn of  poudesoy. De kooplieden voorzagen een grote belangstelling voor de winkel en het 
werkhuis en de opbrengsten hiervan zouden tussen Besequi en Meusnier en de gezamen-
lijke knechten worden verdeeld.97 
 De knecht Rene Wisbon en zijn zoon Hendrick werden onder dezelfde voorwaarden ge-
contracteerd als de andere kaffawerkers, met dien verstande dat zij, evenals Guy de Borsen-
ne, hun eigen getouw meenamen. Zij ‘beheerden’ deze getouwen zelf en stonden niet onder 
een der meesterknechten, waardoor zij elk vijftig gulden per jaar per getouw ontvingen.98 
Voor het overige waren de verdiensten hetzelfde. Alle kaffawevers werden per Brabantse el 
(69,4 cm) betaald volgens een door de meesterknechten opgestelde loonlijst voor stoffen 
zoals deze op dat moment in Amsterdam aan ‘caffawerckers ende arbeijts lieden in Sijde 
Stoffen’ werden betaald (zie bijlage 2).99 Genoemd werden zijdegrofgrein, armozijn, kaffa, 
brokaat, gebloemd satijn en fulp in allerlei kwaliteiten. Er werd een uitzondering gemaakt 
voor de ‘toijletten, goude ofte silvere lakenen’ waarvan het loon steeds in overleg met de 
kooplieden vastgesteld moest worden.100

 Prosper Besequi en Jean Meusnier waren de technische leiders van de weverij, de werk- 
of onderbazen. Zij gaven de knechten de opdracht tot het weven van de zijden stoffen, en 
ontvingen op hun beurt hun instructies van de kooplieden, die uiteindelijk bepaalden wat er 
werd geweven. De onderneming lijkt geen succes te zijn geweest, ondanks de grote opdrach-
ten die Jacob van Uytenhoven van koningin Christina van Zweden ontving. Kooplieden in 

96  Of er naast de getouwen ook een gombank mee naar Stockholm werd genomen, wordt in de akte niet ver-
meld.
97  Besequi en Meusnier ontvingen eenderde deel; onder de knech ten werd het resterende tweederde deel ver-
deeld.
98  SAA, NA 2135, akte 99, not. N. van Born, 17 juni 1650. Bij gebrek aan werk ontvingen ze wel de vergoeding 
van dertig stuivers per dag voor ‘dachhuijr’. De vader tekende ‘pour moi et pour mon fils comme pere et tuteur’.
99  SAA, NA 2135, akte 122, not. N. van Born, 1 juli 1650.
100  SAA, NA 2135, akte 97, not. N. van Born, 17 juni 1650. Dit moet in verband gestaan hebben met de hoeveel-
heid metaaldraad dat in deze stoffen werd ingeweven.
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Stockholm klaagden niet alleen dat de zijden stoffen duurder waren, maar ook dat ze slech-
ter van kwaliteit waren dan de buitenlandse stoffen, waardoor niemand ze wou kopen.101

Het waren niet alleen wevers, knechten en leerlingen die in de weverij aan het werk waren. 
En hoewel de dagelijkse gang van zaken in een zijdeweverij op basis van archiefmateriaal 
niet exact te reconstrueren is, is er wel een algemene indruk te geven van de werkzaamheden 
die daar – naast het weven – op enig moment plaats konden vinden.

2.5  De overige werkers in de zijdeweverij

In het begin van dit hoofdstuk is al beschreven hoe de kaffawerker Matthieu de Praet in zijn 
eigen weverij de ketting liet scheren. Dit was het werk van de scheerster.102 Nu was niet ie-
dereen in het bezit van een scheermolen en fabrikeurs gaven daarom naast gereedschappen 
ook geschoren kettingen aan hun wevers. In Amsterdam zou de kettingmakerij zich, aldus 
Van Nierop, daarom tot een afzonderlijk kleinbedrijf hebben ontwikkeld.103 Zij baseerde 
zich hierbij op het feit dat niet in alle inventarissen een scheermolen stond vermeld. Daarbij 
verwees zij ondermeer naar de aangekondigde verkoop van vier scheermolens uit 1738.104 
Het is nog onduidelijk of deze ontwikkeling inderdaad heeft plaats gevonden, omdat er tot 
dusver geen nieuwe gegevens over een dergelijk kleinbedrijf zijn gevonden. Er was voor 
fabrikeurs en wevers zonder scheermolen wellicht nog een andere mogelijkheid om gescho-
ren kettingen te krijgen, zo blijkt uit de overeenkomst uit 1727 van Jacob van Walree met de 
Amsterdamse fabrikeurs Pieter en Jacob Roeters waar hij als dienaar in dienst was. Hierin 
werd hem ondermeer toegestaan om – naast de vijfhonderd gulden die hij per jaar voor zijn 
werkzaamheden ontving – de verdiensten van het scheren van de kettingen te behouden.105 
Er vanuit gaande dat de gebroeders Roeters hier niet voor hoefde te betalen, moet dit bete-
kend hebben dat hij voor derden kettingen schoor. 
 Vervolgens werd het getouw gesteld, dat wil zeggen dat de ketting door kam en riet werd 
geregen en, in geval van een trekgetouw ook nog door de hevels van het patroonharnas. Dit 
werk werd aanvankelijk door de wever zelf of door zijn knecht gedaan, later ook door zoge-
naamde stellers of stelsters.106 Het is dit proces dat werd bedoeld als in leerlingencontracten 

101  Agnes Geijer, A History of Textile Art, Stockholm 1979, 167.
102  NHA, SA 354, Renovatie en Ampliatie op de Keure ende Ordonnantie van de Smal-redery [...], Haarlem 1717, 
13, artikel 18. ‘Niemant, tot de Smal-rederye behorende, sal vermogen een Scheerster aen te nemen of te werck te 
stellen, ten sy die deselve met het gemaekte Accoort by de Geauthoriseerdens heeft laten aentekenen, […]’.
103  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1931), 119-120. 
104  Amsterdamse Courant, 11 december 1738. ‘Te koop 4 extra hegte en sterke Zyde Scheer-Molens, met hunne 
Ramen, Banken en verdere toebehooren. Iemant een of meerder daer van benodigt zynde, adresseere zig by Is. 
van Malsem, in de derde Wetering Dwarsstraet in No. 52 daer dezelve te zien zyn.’ Tevens verwees zij naar het 
archief van het Walenweeshuis, waar een weesjongen bij een ‘faiseur de chaînes’ werd besteed, een verwijzing die 
bij onderzoek in het genoemde archief (nog) niet is teruggevonden.
105  SAA, NA 6527, 245, not. H. de Wilde, 26 mei 1727. Jacob van Walree was onlangs getrouwd, waardoor er een 
nieuw contract opgemaakt moest worden omdat hij niet langer bij Pieter en Jacob Roeters woonde. ‘Ten 5de Jacob 
van Walree sal tot sijn beneficie hebben het scheeren soo en op dien voet als dat by Isaac van Dichelen is gedaan 
geworden, en ingevalle de moolens staande deesen contracte moghten worden vermeerdert of vermindert soo sal 
soodanige vermeerderingh of verminderingh syn en blyven ten baate off schade van hem Jacob van Walree. Er 
waren op dat moment vijf scheermolens in bedrijf. Eenzelfde regeling was in 1680 ook met Carel Witte getroffen, 
waarbij hij voor eigen rekening de stoffen van ‘andere luijden’ mocht gommen, mits de eigen firma er geen nadeel 
van ondervond, zie ook paragraaf 4.4.1. SAA, NA 4060, 172, not. P. Schrick, 3 mei 1680.
106  NHA, SA 354, 13, artikel 19. In dit artikel wordt gesproken over de stelder (steller) of stelster; het stellen van 
het getouw kon dus zowel door mannen als door vrouwen gedaan worden.
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werd vermeld dat de leerling zou leren het getouw te stellen, zoals in het geval van Jan le 
Febure in 1597. 
 Het meest tijdrovende werk was het inlezen van het patroon in de sempelkoorden. Voor 
stoffen met een ingewikkeld patroon kon het zogenaamde lezen van het patroon vijf tot zes 
weken in beslag nemen.107 In 1672 werd voor dit werk in Haarlem een wachttijd van drie 
tot vier weken genoemd.108 Nadat een patroontekenaar een ontwerp had gemaakt en hij dit 
op ruitjespapier had overgebracht, werd dit in de sempel ‘gelezen’, waarbij met behulp van 
touwtjes werd aangegeven welke sempelkoorden tegelijkertijd opgetrokken moesten wor-
den.109 Nadat op deze manier het gehele patroon op de sempelkoorden was overgebracht 
door de patroonleester, werden de touwtjes door de letsenmaakster vervangen door letsen. 
(zie bijlage 1, fig. 6) Om nu te weten wanneer er in gebrocheerde stoffen van kleur veranderd 
moest worden, kon de lets gemarkeerd worden door er een draadje zijde van de gewenste 
kleur aan te bevestigen.110 In Haarlem werd in dit verband gesproken over het lezen of  ‘par-
tyen’ van de sempel.111 Uit de keur van 1717 blijkt dat de patroonleester en letsenmaakster 
per dag werden ingehuurd, evenals degenen die de harnassen en de kammen gereed maak-
ten.112 Het resultaat van al deze handelingen? Een getouw dat gereed was om op te weven.
 Alvorens de wever echt kon beginnen was door de zijdewindsters de benodigde zijde op  
inslagspoelen gewonden, die vervolgens in schuitjes werden geplaatst.113 Afhankelijk van 
het type weefsel werden door de wever een of meer schuitjes door de sprong, de opening 
tussen twee lagen kettingdraden, geworpen. Voor het inweven van losse motieven werd een 
brocheerspoel gebruikt.114 Het zijdewinden gebeurde meestal buitenshuis, ten huize van de 
zijdewindsters.115 Maar de vrouwen binnen de familie van de wever konden dit werk na-
tuurlijk ook doen. Zo woonde en werkte Marritje Claas als zijdewindster bij haar broer, de 
trekwerker Jan Claasz Buskie in de Elandstraat te Amsterdam, toen zij op verdenking van 
bedelen werd opgepakt.116

 Bij het weven op een trekstoel had de wever een hulp nodig die op het juiste moment 
aan de letsen of, in het geval van de kegelweefstoel, aan de kegels trok, de trekjongen. In de 
literatuur wordt meestal over trekjongens gesproken, maar in Haarlem konden ook meisjes 
of zelfs ‘eenig oudt Persoon’ voor dit werk ingehuurd worden.117 De keuze voor een meisje of 
een jongen stond in verband met de zwaarte en de moeilijksheidsgraad van de te weven stof, 

107  Rothstein, Silk Designs, 28.
108  NHA, Ingekomen stukken (1663-1674), rood 465, ‘Memorie van veran dering in de lonen bij de laatste or-
donnantie’. Amsterdamse wevers van zijden gebloemde stoffen verklaarden op 1 februari 1677 dat zij jaarlijks niet 
meer dan zeven tot acht weken kwijt waren met stellen – waartoe het patroon lezen behoorde – en wachten. NHA, 
Gildenarchieven 294, 1 februari 1677.
109  Sophie Desrosiers, ‘Comment furent tissées les commandes royales par la Fabrique lyonnaise au XVIIIe siè-
cle’, in Soieries de Lyon. Commandes royales au XVIIIe S. (1730-1800), Lyon 1988/89, 104-105. Zie voor een gede-
tailleerde uitleg bijlage 1.
110  G. Smith, Laboratory or School of Arts, London 1756, vol. II, 46.
111  NHA, SA 265, Lonen op de smalnering, 16 september 1670.
112  NHA, SA 354, 13, artikel 19. ‘Die iemant in Dag-huur aenneemt, om Patronen te leesen ofte partyen, Harnas-
sen te ma ken, Kammen te slaen, of iets te doen dat tot het stellen be hoord, [...]’. Deze stelders of stel sters van het 
getouw moesten bij de geaut horiseerdens worden aange meld.
113  Textiellexicon, s.v. schuitje. Wanneer gebruikt in een snellade wordt het schuitje een schietspoel genoemd.
114  Textiellexicon, s.v. brocheren.
115  Ook de zijdereders maakten gebruik van thuis werkende zijdewindsters.
116  SAA, NA 5892 C, 59-60, not. Salomon Mulerius, 9 febru a ri 1702. Zij was op weg naar de Nieuwe Kerk toen 
zij door de dienders van het Aalmoezeniershuis werd opgepakt. 
117  NHA, SA 354, 12, artikel 17.
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zo blijkt uit een loongeschil rond gebloemd satijn.118 De soort waarvoor vier stuivers per 
el werd betaald kon met ‘klyne trekkertjes of meisjes’ worden geweven. Voor het gebloemd 
satijn dat één stuiver duurder was, waren grote jongens nodig die niet alleen moeilijk te 
krijgen, maar voor de wever ook duurder waren. Doordat voor het trekken geen speciale 
scholing was vereist, was dit werk ideaal voor jongens die nog niet de leeftijd hadden bereikt 
waarop met het leren van een ambacht begonnen kon worden. Hetzelfde gold voor het zui-
veren van de stoffen, te vergelijken met het noppen van laken, na het weven. Om deze reden 
werden in Amsterdam vanaf de oprichting van het Walenweeshuis jongens voor dit werk 
‘pour tirer’ of voor het zuiveren ‘esplucher’ van de zijden stoffen bij zijdewevers in dienst 
gedaan. Blijkens een papiertje dat tegen de kaft van een van de boeken waarin de weeskin-
deren werden genoteerd, was geplakt, was het vanaf 1 december 1669 verplicht om hen op 
de kamer van de commissarissen van de zijdemanufacturen te laten aantekenen, waarbij 
nadrukkelijk werd bepaald dat de jongens ouder dan negen jaar moesten zijn.119 Zo werkte 
Guillaeme Cocquel vanaf mei 1657 tot mei 1661 bij Jacob Briot en Charles Lambert om te 
zuiveren en vanaf mei 1661 bij Jan Tomess om te trekken. Vervolgens werd hij voor vier jaar 
bij Jac. Arnoult besteed om zijdegrofgrein te leren weven.120 Godart rekende het trek ken, 
evenals het patroonlezen en het aanbrengen van de letsen tot het werk dat meest door vrou-
wen werd gedaan.121 De trekker(ster) zat naast het getouw met het patroon op schoot en 
vertelde de wever welke kleur hij moest gebruiken voor elke sprong die hij/zij door middel 
van het trekken aan de sempel opende. Dit afroepen van de kleuren gebeurde waarschijnlijk 
alleen in het begin omdat de wever na verloop van tijd de volgorde van de kleuren in het 
patroon uit zijn hoofd kende.
 Kortom, naast de wever, leerjongen en knecht konden op enig moment de volgende per-
sonen zich in de weverij bevinden: de scheerster, de steller of stelster van het getouw, de 
patroonleester, de letsenmaakster, de zijdewindsters, de trekjongens of –meisjes en de zui-
veraars. Deze taakverdeling binnen de weverij liet aan de wever niets anders over dan het 
weven van de stoffen. De Franse fabrikeur Paulet zag twee voordelen in deze arbeidsdeling. 
Enerzijds bevorderde het de perfecte uitvoering van de stoffen, anderzijds was het economi-
scher omdat wanneer de wever zelf al deze werkzaamheden uit moest voeren, hij hiervoor 
te veel tijd nodig zou hebben. Een verstandige werkbaas nam de wevers daarom alleen aan 
om te weven.122

Het spreekt vanzelf dat waar zoveel mensen met elkaar werken problemen kunnen ontstaan. 
De neerslag hiervan in de archieven gunt ons een kijkje achter de schermen. Als eerste was 
daar het gedrag van de leerjongen Arent Cornelisz toen hij in dienst was van Jean du Pire. 
Hij gedroeg zich ongehoorzaam, bleef zonder reden weg en behandelde iedereen, ook zijn 
trekjongen, die op de winkel werkte onbehoorlijk. Dit alles met het doel om door Du Pire 

118  NHA, Ingekomen stukken (1749), rood 484, 438. Het stuk is een copie van een op 10 september 1748 aan de 
burgemeesters overhandigd antwoord van de commissarissen of geauthoriseerdens over de manufacturen, op een 
rekest van enkele werklieden van 18 augustus 1748, zie 432-433.
119  SAA, Archief 201, 683 B. 
120  SAA, Ar chief 201, 683 A, 33. Na afloop van de vier jaar werd het contract op 1 januari 1666 nog eens met een 
jaar verlengd. Hij verliet in 1667 het weeshuis waar hij in 1656 op ongeveer negenjarige leeftijd was opgenomen. 
121  Godart, L’Ou vrier en soie, 69-72. Hij bespreekt hier de werkzaamheden van ‘la tireuse de cordes’, ‘la liseuse 
de des sins’ en ‘la faiseuse de lacs’. Zie ook: Daryl M. Hafter, ‘The programmed brocade loom and the “decline of 
the drawgirl”’, in: Martha Moore Trescott (ed.) Dynamos and virgins revisited: Women and technological change in 
history, London 1979, 49-66. In dit artikel beschrijft zij de Franse pogingen om een getouw te ontwikkelen waarbij 
het werk van de trekjongen of het trekmeisje overbodig zou worden. 
122  J. Paulet, L’Art du fabriquant d’étoffes de soie, Paris 1773, tome 1, xlv.
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voortijdig te worden weggestuurd, wat uiteindelijk ook is gebeurd. Blijkbaar heeft hij elders 
zijn leertijd voldaan, want hij wordt in de akte kaffawerker genoemd.123 Dat de relatie tussen 
de leerjongen of de knecht en de trekjongens en ook de zuiveraars niet altijd zonder proble-
men verliep, komt ook naar voren uit het archief van het doopsgezinde weeshuis. Het was 
zelfs zo erg dat de knechten die hen ‘als slaaven getrocken & geslaagen’ hadden een jaar extra 
in het weeshuis in het vooruitzicht werd gesteld indien de situatie niet verbeterde.124

 Een ander probleem betrof de bevoorrading van de zijdeweverij. Door het niet op tijd 
arriveren van zijde uit de zijderederij en/of zijdeververij trad stagnatie op. Dit was de reden 
waarom de broers en bouratwerkers Moises en Jeromias Ruigh, samen met enkele knechten 
die ook voor Lodewijck Jansz werkten, enige dagen zonder werk waren geweest. De bou-
ratreder Jansz was, in afwachting van de levering van een partij bouratzijde (afvalzijde), 
genoodzaakt geweest om extra zijde te kopen om op deze manier ‘sijn volck in ‘t werck 
te houden’.125 Een eeuw later verzochten diverse klanten van de zijdereder Simon Bevel te 
Haarlem, zoals Isaac Siemons, om een spoedige levering van de bestelde gerede zijde ‘want 
daar onmogelijk langer na kan wagten het werk volk soude moeten stilstaan’. 126 Deze stil-
stand zou tot gevolg hebben dat ‘de gelijkheid van handeling, die tot de perfectie des Werks 
zeer gewichtig is’, de kadans van het weven, verloren ging wat natuurlijk nadelig was voor de 
kwaliteit van het eindproduct.127 
 Naast de bevoorrading, was ook de kwaliteit van de zijde vaak een bron van ergernis. De 
oorzaak werd gevonden in de grondstof zelf, in het verven of bij de zijdewindsters die, zon-
der direct toezicht thuis werkend, de zijde met olie en andere vettigheden verzwaarden. Dit 
werd in Haarlem in 1642 verboden, omdat de stoffen die van dergelijke zijde gemaakt wer-
den bedierven.128 Amsterdam kende hetzelfde probleem, wat resulteerde in de uitvaardiging 
van een ordonnantie op het zijdereden in 1668, ter voorkoming van de ontrouw en het be-
drog dat door de zijdewindsters en dobbeleersters werd gepleegd. De dobbeleerster voegde 
twee of meer zijdegarens samen en wond deze op een klos. Eén van de maatregelen betrof 
het merken van de klossen, waardoor de windster of dobbeleerster in het geval van klachten 
gemakkelijk te achterhalen was.129 Dat dit ook zo werkte, blijkt uit een brief van Cornelis 
Richelman aan Simon Bevel.130 Ook Jacob van Oosterwijk was ontevreden over de kwali-
teit van de naar hem gezonden ‘China Tram’ (Chinese inslagzijde) omdat ze niet gehoorlijk 
gesorteerd was. Hij schreef: ‘namentlijk dat ik daarin veele bonte strengen vinde die graau 
zijn, en als die tot wit afgekookt zijn, komense bond van den verver, sulx dat het andermaal 
moet gesorteerd worden, want het kan anders niet in den Stof gewerkt werden’.131 De groot-
ste tegenslag overkwam Willem van Tongeren in 1629 met een partij Napelse organsin die 

123  SAA, NA 391, f. 16, not. Jac. Jacobs, 5 juli 1625, zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen II, 
nr. 1018. De verklaring werd afgelegd door twee kaffawerkers, Pieter Pietersz en Sip Gerritsz, die toen en nu nog 
bij Du Pire werkzaam waren. De leerjongen was drie jaar bij hem geweest.
124  SAA, Archief 812, 5, 51 (13 december 1695). Colenbrander, ‘Weefzolder’, 212.
125  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen II, nr. 554, 18 juli 1619. Lodewijck Jansz moest de zijde van 
de boratwerker Augustijn Niphus krijgen en was hiervoor ook al menigmaal bij hem aan huis geweest.
126  SAA, Archief Brants (88), 1620, Brieven uit Amsterdam, 31 augustus 1720.
127  Savary, De volmaakte koopman, Amsterdam 1683, 506. Zie voor Jacques Savary ook paragraaf 2.7.
128  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, ongepagineerd, 10 januari 1642.
129  Noordkerk, Handvesten, II, 1166, art. 8.
130  SAA, Archief Brants (88), 1620, Brieven uit Amsterdam, 12 maart 1734. Richelman is ontevreden over de 
kwaliteit van de gewonden zijde en stuurt daarom de lege pijpen retour met de opmerking “dat UE aan de nom-
mers wel sien sal wie dat soo gewonde heeft”.
131  SAA, Archief Brants (88), 1620, Brieven uit Amsterdam, 26 augustus 1721.
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hij in dat jaar van de makelaar Guilliame du Pier had gekocht.132 Eerst waren er problemen 
bij het verven omdat de strengen ongelijk van lengte waren, vervolgens had hij grote moeite 
om de zijde gewonden te krijgen omdat ze ‘onder de hant so verfloste en verteerde, dat se 
onwindbaar was’. Het is echter heel wel mogelijk dat dit ook met de kwaliteit van het verven 
te maken had, zoals in paragraaf 3.4 nader aan de orde zal komen. Vervolgens duurde het 
vijf, zes ja zelfs zeven dagen alvorens de organsin tot ketting was geschoren; een klus die 
gewoonlijk in een dag werd geklaard. Eenmaal op het getouw klaagden de knechten dat er 
telkens 300 tot 400 kettingdraden braken waardoor het onmogelijk was om er een stuk kaffa 
van te weven. Voor Willem van Tongeren zat er niets anders op dan de ketting en de één tot 
anderhalve el kaffa die er tot dan toe mee geweven was van het getouw te snijden en verhaal 
te halen bij de makelaar.133 
 Slechte kwaliteit zijde betekende niet alleen tijdverlies maar ook extra kosten. De kosten 
voor het winden van de zijde in het geval van Van Tongeren verdubbelden bijna. Hij betaal-
de 30, 35 en 36 stuivers in plaats van de 16 stuivers voor zwarte zijde en de 20 stuivers voor 
gekleurde zijde die hij gewoon was te betalen. De zijdereder Hendrik Treurniet moest voor 
het winden 15 en 16 stuivers per pond betalen in plaats van 8 stuivers omdat de door Bevel 
geleverde zijde zo moeilijk af te wikkelen was geweest.134

 De betaling van de lonen vormde sowieso een heikel punt. Anders dan in Haarlem, waar 
sinds 1666 verschillende loonreglementen door de burgemeesters na overleg met de fabri-
keurs werden gepubliceerd, was er op dit gebied in Amsterdam niets geregeld. Toch zullen 
de fabrikeurs er belang aan hebben gehecht om in dit opzicht geen slechte reputatie te krij-
gen, want hoe is de navolgende actie anders te verklaren? De neerslag van de gebeurtenissen 
is terug te vinden in vijf notariële akten uit de eerste twee weken van maart 1670, waarin de 
verklaringen van verschillende zijdelakenwerkers zijn opgenomen over Frans Beuns, die in 
1677 tot de voornaamste zijdelakenfabrikeurs van Amsterdam behoorde.135 De aanleiding 
voor het afleggen van deze verklaringen was een verhaal dat de ronde deed betreffende de 
hoogte van het loon dat Beuns aan zijn wevers uitbetaalde en dat te laag zou zijn. Als eerste 
verscheen Dirk Isaaxen, 48 jaar oud, bij notaris J. de Vos; hij werkte al veertien jaar voor 
Beuns.136 Naast zijn verklaring dat Beuns de stoffen met scherpe hand tot de laatste kwart 
el toe mat en ook prompt het bedongen loon betaalde, schetste hij een beeld van de ver-
houdingen binnen de zijdeweverij. De wevers, waaronder de vermeende verspreiders van 
het gerucht Cornelis Jansz en Olivier Claasz, werkten ten huize van Frans Beuns en kon-
den het goed met elkaar vinden. Ze hoefden nooit op ketting, pool of inslag te wachten en 
Beuns had altijd wegen gevonden om hen aan het werk te houden. Hij had niet, zoals andere 
kooplieden dat kennelijk wel deden, in moeilijke tijden als pest, oorlog of koude winters 
zijn werklieden laten gaan. Nog in de negentiende eeuw werd extreme koude als oorzaak 
genoemd om de werkzaamheden stil te leggen, omdat wanneer het binnenshuis vroor de 
zijden draden sneller dan normaal braken.137 Een paar dagen later was Olivier Claasz bij de 
notaris om te laten vastleggen dat hij gedurende de twintig jaar die hij bij Beuns had gewerkt 

132  SAA, NA 592, f. 342-343, not. L. Lamberti, 11 september 1629; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en 
gildewezen II, nr. 1225.
133  Van Tongeren zal proberen om deze zijde als pool of inslag te gebruiken.
134  SAA, Archief Brants (88), 1620, Brieven uit Amsterdam, 16 februari 1720. Dit was ook de reden waarom 
Treurniet, zelf ook een zijdereder, de lege pijpen niet eerder aan Bevel had teruggestuurd.
135  SAA, RA (5061), 1813, Register van goede mannen 1677.
136  SAA, NA 2971, 113-115, not. J. de Vos, 1 maart 1670; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen 
III, nr. 1714.
137  R.H.J. Gallandat Huet, Een blik op de zijden builgaas weverij van Haarlem, Haarlem 1897, 1-17, aldaar 9-10. 
Zo hadden in de winter van 1823 de Haarlemse gaaswevers om deze reden vier maanden niet kunnen werken.
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nooit iemand over het loon had horen klagen.138 Na hem waren de zijdegrofgreinwerker 
Jacob Jacobsz en de zijdelakenwerker Gillis Lodewyck aan de beurt. Ook zij hadden geen 
klachten over het loon; laatstgenoemde voegde daar aan toe dat als hij zijn best wilde doen 
hij zijn kost goed kon verdienen.139 Jacob Jacobsz werkte op twee of drie getouwen voor 
Beuns en deed dit waarschijnlijk in zijn eigen huis.
 In alle verklaringen werd nadrukkelijk gezegd dat er niet gewacht hoefde te worden op 
het stellen van het getouw, op ketting, pool of inslag. Ook werd duidelijk dat zij in de jaren 
voor 1670 andere stoffen waren gaan weven ‘als weetende dat zulx de tyden moden ende ma-
nieren medebragten, ende de coopluijden moeten laten maaken ‘t geen zy konnen verkoop-
en’.140 Als laatste legde Jan Willinck een verklaring af over het bezoek van hemzelf en Frans’ 
zoon Hendrik Beuns aan de zijdelakenwerker Cornelis Jansz in de Egelantiersstraat, die 
verklaarde niet te weten waar het verhaal vandaan kwam.141 Hoewel het natuurlijk gissen is 
naar de motieven waarom de fabrikeur in kwestie, Frans Beuns, de zijns inziens onterechte 
geruchten uit de wereld wilde helpen, moet niet uitgesloten worden dat hij op deze manier 
goede zijdewevers niet tegen zich in het harnas wilde jagen, om zo ook in de toekomst een 
beroep op hen te kunnen blijven doen.

2.6  Loonkosten in de zijdeweverij

Beuns betaalde zijn wevers per el, waarom anders het nauwkeurig nameten van de gewe-
ven stof? Hoeveel Beuns zijn wevers betaalde is onbekend. Door het ontbreken van gede-
tailleerde loongegevens is het evenmin mogelijk om een precies beeld te krijgen van wat 
de scheerster, de steller of stelster van het getouw, de patroonleester, de letsenmaakster, de 
zijdewindsters, de trekjongens of -meisjes en de zuiveraars verdienden. Zoals eerder al is 
beschreven, was de kwaliteit van de zijde soms van invloed op de bedragen die voor de 
verwerking betaald werden. Dit gold niet alleen voor Amsterdam. Het moet ook op de in 
Haarlem betaalde lonen van invloed zijn geweest. 
 Hierboven is al het loonreglement ter sprake gekomen dat voor het eerst in 1666 in 
Haarlem ten behoeve van de zijdewevers werd gepubliceerd. De publicatie van deze en la-
tere, in theorie in onderling overleg vastgestelde loonreglementen binnen de zijdenijverheid 
is uitzonderlijk vroeg te noemen, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de discussie 
over dergelijke reglementen in Lyon pas in 1779-1780 begon.142 De oudst bekende List of 
Prices in Londen dateerde uit 1769.143 
 Uit de nadere bestudering van de Haarlemse reglementen wordt duidelijk dat er sprake is 
van een tweedeling. Sommige lonen golden voor het weven van een heel stuk van tachtig el, 
andere lonen werden per geweven el betaald. Voor stoffen waarvan de lonen per el werden 
berekend werd uitgegaan van een basisloon, dat door middel van een vergoeding voor het 
gebruik van bepaalde gereedschappen en/of materialen verhoogd kon worden. Zonder nu 
een opsomming te geven van alle vergoedingen die bovenop het basisloon gegeven konden 
worden, hoop ik in het navolgende wel een beeld te schetsen van de gecompliceerdheid van 
deze ‘samengestelde’ lonen die sinds 1666 in Haarlem aan de wevers van zijden en halfzijden 

138  SAA, NA 2971, 126-127, 8 maart 1670. Hij is 44 jaar oud.
139  SAA, NA 2971, 132-133 en 134, 9 maart 1670. Jacob Jacobsz is 58 jaar, Gillis Lodewyck is 27 jaar oud.
140  SAA, NA 2971, 132.
141  SAA, NA 2971, 137-138, 11 maart 1670. Dit gesprek had op 12 januari plaatsgevonden.
142  Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris 1970, 589.
143  Rothstein, Silk Designs, 25.
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stoffen werden betaald. Want hoewel de fabrikeurs verplicht waren om zich aan de loonre-
glementen te houden, wijzen de conflicten uit de jaren ’70 erop dat er, zeker in tijden van al 
dan niet vermeende economische achteruitgang, wel degelijk de hand mee werd gelicht.144

Als eerste werd uit de loonreglementen zoals deze tussen 1666 en 1749 werden gepubliceerd 
duidelijk dat de hoogte van het loon afhankelijk was van het type getouw waarop werd ge-
weven en van de stof die daarop werd vervaardigd.145 Zo lag het loon voor stoffen die op een 
sempelstoel werden geweven gemiddeld twee stuivers per el hoger dan voor stoffen die van 
een kegelweefstoel af kwamen. 
 Vanaf 1676 is het weven met een ‘Steeck-spoeltje’ en een ‘Plet-spoel’ reden om twee res-
pectievelijk vijf stuivers extra per el te verdienen. De toevoeging dat deze bedragen boven 
op het loon komen van de stoffen die zonder ‘Steecken ende Plet’ geweven worden, geeft aan 
dat het om brocheerspoelen gaat, waarvan de ene met zijde en de andere, de pletspoel, met 
goud- of zilverdraad is gewonden. Plet is een smal, dun strookje metaaldraad dat ontstaat 
wanneer goud- of zilverdraad wordt geplet. Dit geplette metaaldraad wordt hetzij in deze 
vorm, hetzij om een zijden kern gewonden, ingeweven. Dat het hier goud- of zilverdraad 
betreft, wordt bevestigd door het loonreglement van 1697, waar voor het eerst sprake is van 
een gedetailleerde vergoeding voor het inweven van goud- en zilverdraad.146 De loonkosten 
voor het gebruik van pletscheuten werd berekend aan de hand van de verhouding tussen 
grond- en pletscheuten, tussen de inslagen met zijde en de inslagen met geplet goud- of 
zilverdraad. Was deze verhouding van 1:1 (om en om) dan werd er vijf stuivers betaald; 
een verhouding van 4:1 ofwel vier scheuten grond tegen een pletscheut kostte de fabrikeur 
slechts twee stuivers en acht penningen per el extra. 
 Het reglement van 1697 wijkt af van de voorgaande reglementen omdat het niet alleen 
een grotere en verfijndere specificatie van de verschillende stoffen te zien geeft, maar ook 
een daarmee samenhangende diversiteit in de vergoedingen. Een tendens die zich in de 
loonreglementen van 1717 en 1749 nog verder voortzette. Dit heeft tot gevolg dat er wel 
meer gegevens voor handen zijn over weeftechnische aspecten, maar plaatst ons tegelijker-
tijd voor raadsels omdat de betekenis van de gebruikte terminologie voor een deel nog on-
duidelijk is.
 Nieuw in de achttiende eeuw was bijvoorbeeld de verwijzing naar het totaal aantal 
scheuten of inslagen in een vol stuk gebloemd zijden stof.147 Er werd daarbij een onder-
scheid gemaakt tussen de scheuten die voor de grond van het weefsel nodig waren, te weten 
2600 tot 2700 per el, en de scheuten of inslagen die voor de vorming van het patroon ge-
bruikt werden. Het was de fabrikeur die deze aantallen bepaalde en niet de wever. Nieuw is 
ook de nadere preciesering van de vergoedingen voor het weven met steek- en pletspoelen 
naast die van ‘loopers of overscheuten’ en ‘steekbloemen’.148 (afb. 13) De extra kosten voor 

144  Zie hoofdstuk 3 en 5.
145  Het navolgende is gebaseerd op de loonreglementen uit 1666 (SA 259), 1670 (SA 265), 1671 (SA 269), 1676 
(SA 281), 1685 (SA 296), 1697 (SA 307), 1717 (SA 354) en 1749 (SA 403).
146  NHA, SA 307, 5. ‘Alle Wercken, daer Gout of silver ingeschooren wort, sal van 50 Draen en daer onder, bo-
ven de gestelde Arbeyts-loon, per El betaelt worden een ½ stuyver’. De verdeling is verder als volgt: tot 50-100 
draden 1 stuiver, 100-200 draden anderhalve stuiver, 200-300 draden twee stuivers en voor elke 100 draden extra 
een halve stuiver meer per el. Het woord ‘ingeschooren’ in het citaat moet gelezen worden als ingeschoten, omdat 
het vanwege de kostbaarheid van het materiaal zelden voorkomt dat er goud- of zilverdraad in de ketting werd 
geschoren. SA 403, 30.
147  NHA, SA 354 (1717), 25-26; 403 (1749), 29-30.
148  Lopers en overscheuten kwamen voor het eerst in 1717 voor; steekbloemen alleen in 1749. 
Er werd bepaald dat voor een gebrocheerde bloem (steekbloem) die breder is dan 35 ‘douzyn’ een 
halve stuiver meer betaald moet worden, zie hoofdstuk 6 voor de betekenis van ‘douzyn’.
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het werken met een steekspoel werd nu gerelateerd aan het aantal keren dat deze werd ge-
bruikt, namelijk 1300 tot 1900 maal per el per spoel. Hoe ingewikkelder het patroon, hoe 
groter het aantal steekspoelen dat nodig was, hoe hoger de loonkosten. Het gebruik van de 
brocheer- of steekspoel beperkte zich tot het oppervlak van het motief van de versiering. De 
loper of overscheut daarentegen liep van zelfkant tot zelfkant en wordt tegenwoordig het 
lancé-inslagstelsel genoemd.149 
 Het mag hiermee duidelijk zijn dat in Haarlem tot ver in de achttiende eeuw een basis-
loon gold met extra’s die naar mate de stoffen technisch ingewikkelder werden behoorlijk 
konden oplopen. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt dat de weefsnelheid voor bij-
voorbeeld effen armozijn stukken hoger lag dan voor een zwaar gebrocheerd, met goud- en 
zilverdraad ingeweven stuk zijden stof. 
 In hoeverre de wevers de bedragen waar ze recht op hadden ook daadwerkelijk uitbe-
taald kregen is natuurlijk de vraag. Hoe groter de diversiteit in vergoedingen, hoe groter 
ook de kans op meningsverschillen tussen de koopman/fabrikeur en de werkbaas of wever 
betreffende de betaling. Daarbij komt dat knechten sowieso maar een deel van de in de 
reglementen genoemde bedragen kregen. In 1676 was voor het eerst opgenomen dat aan 
knechten voor voetwerk driekwart en voor trekwerk vijfzesde deel van de genoemde lonen 
werd uitbetaald.150

 Hoe lag dit in Amsterdam? Ondanks dat gegevens op dit gebied over Amsterdam tot 
dusver ontbreken, ligt het voor de hand om aan te nemen dat in deze stad eveneens ‘samen-

149  Textiellexicon, s.v. lancé-effect. Het lancé-inslagstelsel is een toegevoegd inslagstelsel.De draden flotteren zo-
wel aan de goede kant als aan de verkeerde kant van het weefsel en worden afhankelijk van hun lengte en beoogde 
effect, niet of slechts op enkele plaatsen gebonden.
150  NHA, SA 281 (1676), art. 28.

Afbeelding 13 ■ Twee pagina’s uit de keur van het smalredersgilde, 1717. Noord-Hollands Archief, Haarlem.
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gestelde’ lonen werden betaald.151 Een belangrijke aanwijzing hiervoor zijn de in paragraaf 
2.4 genoemde contracten met kaffawevers die in Stockholm gingen werken uit 1650, waarin 
opgenomen was dat de lonen van ‘toijletten, goude ofte silvere lakenen’ steeds in overleg met 
de kooplieden vastgesteld moest worden. De lonen van deze stoffen waren dus variabel.

Wat voor de loonkosten geldt, is ook van toepassing op de overige financiële transacties die 
in het bedrijf van een wever of fabrikeur plaats vonden. Er zijn weinig gegevens over be-
kend. In notariële akten wordt wel melding gemaakt van de prijs van ruwe en geverfde zijde 
maar dat gebeurt hetzij omdat er klachten zijn over het gewicht en/of de kwaliteit van de zij-
de, hetzij omdat de waarde van de zijde in een boedelinventaris van een zijdelakenfabrikeur 
is opgenomen, zoals in het geval van de fluweel- en felpweverij van Mathijs van der Burght 
in Amsterdam. Het gelukkig toeval wil echter dat aan de boedelscheiding van zijn nalaten-
schap een financiële verantwoording is toegevoegd waardoor het mogelijk bleek om de be-
talingen van een fabrikeur ten behoeve van de werkers in zijn bedrijf te reconstrueren.
 Ten tijde van zijn overlijden op 26 januari 1682 werkten negentien wevers voor Van der 
Burght.152 Uit zijn inventaris blijkt dat hij voornamelijk zwart fluweel en felp vervaardigde 
of liet vervaardigen.153 In de winkel bevond zich behalve de stoffen een grote hoeveelheid 
zijde uit Bologna in verschillende kwaliteiten en Chinese zijde. Naast drie ‘sijgetouwe’ wer-
den drie scheermolens, een gombank en enig weefgereedschap, genoemd. Tevens bleek dat 
buitenshuis bij de wevers in totaal drieëndertig getouwen stonden. Zowel het aantal getou-
wen als het gewicht van de pool-, ketting- en inslagzijde ten huize van de wevers werd in de 
inventaris opgenomen.154 Er waren acht wevers met één getouw, drie wevers met twee ge-
touwen, vijf wevers met drie getouwen en een, Volckert Pietersz, met vier getouwen.155 Op 
de getouwen bij de wevers bevonden zich negenentwintig meest oude kammen met het bij-
behorende riet. Ten huize van Van der Burght werden nog eens negenendertig fluweelkam-
men en twee nieuwe fluweelkammen met een riet aangetroffen.156 Dit wijst erop dat Van der 
Burght niet alleen de zijde, maar ook de gereedschappen aan de wevers leverde en dat hij 
in staat moet zijn geweest om aan meer dan de in de inventaris genoemde wevers werk uit 
te geven.
 Het duurde zeven jaar alvorens op 23 maart 1689 de definitieve boedelscheiding tot 
stand kwam.157 Er was een financiële verantwoording aan toegevoegd met daarin onder-
meer de betalingen die de winkelknecht Jacobus Rix de eerste zes weken na het overlijden 

151  In de List of Prices uit 1769 in Londen werden dergelijke kosten eveneens uitgesplitst, zie Natalie K.A. 
Rothstein, ‘Taste and technique, the work of an 18th century silk designer’, in: Bulletin du CIETA 70 (1992), 147-
154, aldaar 148. ‘If fashion demanded an extra flushing weft in the ground the journeymen expected to be paid 
for it and so on.’
152  Hij werd op 31 januari vanuit de Voorburgwal in de Oude Kerk begraven, DTB 1047/297.
153  SAA, NA 2662, 697-728, not. C. Hogeboom, 5 febru ari 1682. Daarnaast noemt de inventaris ook nog een 
kleine hoe veelheid ‘moor, poudesoij, zijde kaper greijn, satijn en geblomt satijn’, 709.  
154  SAA, NA 2662, 724-725. De totale waarde bedroeg ƒ 4122,-. Bij Jacobus Neeff stond ook nog een getouw met 
‘sijn binne gereetschap’, 727.
155  De andere fluweel- en felpwevers zijn: Pieter Symonsz, Jan de Mars, Steven Valck, Christi aen Backer, Gijsbert 
Stevensz, Gilles Claesz, Hendrick Pie tersz, Flip Neeff en zoon, Pieter Valck, Frans Willemsz, Claes Lambert, An-
thonij de Raeijbaeij, Tobias Maes, Frederick Pie tersz, Aert Joost en Gerardus Booven en Jacobus Neeff.
156  SAA, NA 2662, 711 en 726.
157  SAA, NA 3300, akte 86, not. H. Outgers, 23 maart 1689. Hieruit blijkt ondermeer dat de voorraad zijde, de 
voorraad felpen en fluwelen alsmede de waarde van de zijde en de stoffen op de getouwen op ƒ 37764.20.4 waren 
getaxeerd. Een provisionele scheiding van de winkelwaren had op 17 maart 1682 voor notaris Theodorus Rohart 
plaats gevonden.
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van Van der Burght ten behoeve van de weverij had gedaan.158 Hieruit komt naar voren dat 
eenmaal per week aan een steeds wisselend aantal wevers een bedrag variërend van 3 tot 25 
gulden werd betaald.159 Wanneer een heel stuk fluweel of felp werd afgerekend stond achter 
de naam van de wever de lengte en de prijs per el vermeld, alsmede het totaalbedrag. Dit 
bedrag was niet altijd gelijk aan de som die werd uitbetaald. Zo ontving Jillis Clasen op 28 
februari 1682 een bedrag van 31 gulden en 15 stuivers van Rix. Hij had een stuk van vieren-
veertig el à 19 stuivers per el geweven met een totale waarde van 41 gulden en 16 stuivers. 
Van dit bedrag was de 10 gulden en 1 stuiver die hij eerder op 7 februari had ontvangen af-
getrokken. Hieruit moet de conclusie worden getrokken dat de wevers voorschotten kregen. 
Een enkele keer werd daarom specifiek vermeld dat het bedrag  ‘op rekening’ werd betaald. 
Deze rekening moest vereffend zijn wanneer een wever of knecht voor een ander ging wer-
ken, aldus artikel drie van de ordonnantie van de zijdemanufacturen.160 
 Naast de fluweelwevers werden ook regelmatig betalingen aan diverse zijdewindsters 
en een zijdewinder verricht.161 Dit was niet ongebruikelijk omdat in Amsterdam de kos-
ten voor het winden van de zijde voor rekening kwam van de koopman of de fabrikeur. Zo 
was in het contract met de meesterknechten Besequi en Meusnier uit 1650 al bepaald dat 
het windloon van de zijde door de kooplieden werd vergoed. Het behouden van deze door 
de fabrikeurs betaalde vergoeding was in 1671 ondermeer de inzet bij een loonconflict in 
Haarlem, toen daar werd bepaald dat het klosloon voortaan voor rekening van de wever 
kwam.162 De zijdewindsters werden per pond gewonden zijde betaald. De bedragen schom-
melden tussen de 14 en 24 stuivers voor het winden van gemiddeld één tot twee pond zijde, 
een verschil dat mede veroorzaakt zal zijn door de kwaliteit van de te winden zijde.163

 Eén van de fluweelwevers, Joost Booven had twee zusters of dochters die een taak had-
den als  ‘werck meijsies’ en samen 2 gulden en 4 stuivers verdienden. Een van hen, Elisabeth, 
was de scheerster, die 1 gulden en 6 stuivers ontving, ‘het ander meijsie booven’ verdiende 
18 stuivers. Ze werkten ten huize van Van der Burght en werden elke week gelijk met de we-
vers uitbetaald met steeds de vermelding dat het zes dagen werk betrof.164

 Waren de uitgaven van Jacobus Rix voornamelijk gericht op de wevers en de zijdewind-
sters; de betalingen van de weduwe Emmerentia de Lange hadden betrekking op een andere 
kant van het bedrijf. Zo betaalde zij op 6 juli 1682 de kassier van de ‘Zijverwers Hall’ – de 

158  Dat Jacobus Rix de winkelknecht is, blijkt uit het erop volgende overzicht van de uitgaven van de weduwe 
Emmerentia de Lange. Hier is de post opgenomen: ‘hiervoore by de winkel knegh uijtgegeve’; het bedrag komt 
overeen met de som van de uitgaven van Rix.
159  De genoemde wevers zijn dezelfde als die in de inventaris werden genoemd. De groep die wordt uitbetaald 
is niet elke week dezelfde.
160  Noordkerk, Handvesten, II, 1164. Godart, L’Ouvrier en soie, 187. Het loon kon pas nadat een stuk was ver-
vaardigd definitief worden vastgesteld, waardoor de wevers in loondienst genoodzaakt waren om een voorschot 
te vragen aan de koopman.
161  Genoemd worden: Aeltie Davits, Lisabeth Hendrickx, Job Helingh, Emetie Elias, Grietie van Aken, Jannetie 
Pieters, Cornelis en vrouw, Catou de Langen, Jilles Clasen en vrouw, Susanna van Entingh, Marritie Claes, Jan-
netie Giljaems, Hester Thomas, Annetie Jochems, Jannetie de Groot, Marritie la Heij. In vier gevallen waren de 
zijdewindsters waarschijnlijk familie van voor Van der Burght werkende wevers. Het betrof dan de echtgenote: 
‘Fredrick Pieterses vrouw’ en ‘Jilles Clasen en vrouw sijwinster’, de dochter: ‘Hendrick Pieterses doghter’ of de 
zuster: ‘Joost en zuster sijwinster’.
162  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465.
163  Er worden ook betalingen verricht aan de zijdewindsters met de vermelding ‘windloon’, zonder vermelding 
van het gewicht van de zijde. Waarschijnlijk betreft het hier ook een voorschot op het loon.
164  Joost Booven zelf ontving naast zijn weefloon 30 gulden voor het zuiveren van enige stukken fluweel, alsmede 
12 stuivers voor een paar snijroeden.
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Zijdehal – voor het verfloon over 1681.165 Nu werd in de Zijdehal de geverfde zijde alleen 
gekeurd, het daadwerkelijke verven gebeurde in de zijdeververij, waardoor met het verfloon 
de keuringskosten van de geverfde zijde bedoeld zal zijn geweest.
Enkele dagen later werd aan de knecht van het ‘Zijd lakengilt’ een bedrag van 4 gulden en 1 
stuiver betaald. Eind december betaalde zij nogmaals dit bedrag en vermeldde erbij dat dit 
de getouwen van haar man betrof. Door de formulering van deze tweede post wordt duide-
lijk dat het hier betalingen betrof aan de knecht van de commissarissen van de zijdemanu-
facturen. Vanaf  september 1663 moest elke zes maanden 3 stuivers getouwgeld aan de com-
missarissen van de zijdemanufacturen worden betaald over de getouwen waarop in deze 
periode was gewerkt.166 Hieruit volgt dan dat in 1682 op zeventwintig getouwen fluweel en 
felp was geweven, omdat over dit aantal getouwgeld werd betaald. 
 Het bedrijf van Mathijs van der Burght werd na zijn dood voortgezet door zijn weduwe 
en  zoon Maximiliaen van der Burght, die in het register van goede mannen van 1683 en 
1688 als fabrikeur van ‘allerleij coleur fluweele en felpen’ stond vermeld.167

Tot dusver is geprobeerd om aan de hand van archiefmateriaal een beeld te schetsen van de 
bedrijfsorganisatie en de arbeidsverhoudingen binnen de zijdeweverij. Aan de orde kwa-
men de verschillende werkers, van de zijdewindsters en trekjongens tot de meesterknechten 
of werkbazen die namens de kooplieden en fabrikeurs toezicht hielden op alles wat er in en 
rond de weverij gebeurde. Zij waren degenen die direct bij de vervaardiging van de zijden 
en halfzijden stoffen waren betrokken. Maar wie zijn nu die kooplieden en fabrikeurs, zoals 
de reeds genoemde Frans Beuns, Mathijs en Maximiliaen van der Burght, David en Adriaen 
Rutgers, die verantwoordelijk waren voor het in gang houden van deze werkplaatsen? 

2.7  Kooplieden-ondernemers en zijdelakenfabrikeurs

De eerste aanzet tot de bestudering van de ondernemers en hun bedrijven binnen de Amster-
damse zijdenijverheid is door Leonie van Nierop gegeven. Zij onderscheidde twee groepen 
producenten: de kooplieden-ondernemers en de kaffatiers of fabrikeurs.168 Het kapitaalin-
tensieve karakter van de zijdenijverheid en de onzekerheid inzake de afzet en de schom-
melende prijzen waardoor een scherpe kostenberekening noodzakelijk was, vormden voor 
Van Nierop de verklaring voor de komst van de koopman-ondernemer als leider van het 
bedrijf. De koopman-ondernemer kocht de grondstoffen in, liet deze buitenshuis door een 
wever tot zijden stoffen verwerken en zorgde voor de verkoop van het eindproduct. Hij, 
volgens Van Nierop meestal een zijdelakenkoper, voorzag de wever ook van de benodigde 
patronen. De wever, eigenaar van de getouwen met hun gereedschappen, had in zijn werk-
plaats de technische en economische leiding in handen. Hoewel zelfstandig, was hij voor 
zijn inkomen afhankelijk van de koopman-ondernemer. Van Nierop was verder van mening 

165  Het verfloon bedroeg ƒ 1083.13. Gevoegd bij twee posten op de rekening van Jacobus Rix betreffende de afbe-
taling van twee balen zijde, mag aangenomen worden dat Van der Burght zelf ruwe zijde kocht en deze vervolgens 
liet reden en verven. Over 1682 bedroeg het verfloon ƒ 72.15.
166  Noordkerk, Handvesten, II, 1164-1165, 15 september 1663. Aan de ordonnantie van 19 april 1663 werd een 
artikel toegevoegd waarin de betaling van 3 stuivers per zes maanden voor elk getouw werd geregeld. Eenderde 
van dit bedrag was voor rekening van de werkbaas of knecht. Twee jaar later, op 12 november 1665, kwam het 
getouwgeld volledig voor rekening van de kooplieden.
167  SAA, RA (5061), 1814 en 1815.
168  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 160-165.
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dat in de positie van de koopman-ondernemer geleidelijk een verandering optrad, zonder 
dat hij daarbij de voornaamste plaats binnen het productieproces verloor. Deze verandering 
werd veroorzaakt door de toenemende verscheidenheid in de soorten stoffen en zou van de 
koopman, bij de uitbreiding van de nijverheid, meer warenkennis, technische bekwaamheid 
en ontwikkeling van het gevoel voor kleur en lijn verlangen dan hij bezat. Tevens moest de 
technische leider van het bedrijf beter op de hoogte zijn van de veranderingen in mode en 
smaak dan de wever (de oorspronkelijke technische leider) gewoonlijk zijn kon. Hierdoor 
ontstond naast de koopman-ondernemer een nieuwe groep producenten in de zijdeweverij: 
de kaffatiers of fabrikeurs als leiders van het bedrijf . Zij onderscheidden zich van de koop-
man-ondernemer doordat zij een werkplaats hadden waardoor een aantal werkzaamheden 
in hun eigen huis kon plaats vinden. Dit betekende bijvoorbeeld dat op een eigen scheer-
molen de ketting werd geschoren, waarna deze aan de wever werd gegeven of dat gereed 
gekomen stoffen ten huize van de fabrikeur werden gegomd. Ook kon in zijn werkplaats een 
aantal getouwen staan waarop werd geweven. Wanneer deze nieuwe verhoudingen voor het 
eerst werden gesignaleerd, kon Van Nierop niet precies aangeven, alleen dat zij al vóór 1630 
in Amsterdam voor kwamen. 

Alvorens hier verder op in te gaan, eerst nog een opmerking ten aanzien van het door Van 
Nierop aangevoerde argument voor de komst van de kaffatier of fabrikeur. Het is mijns 
inziens hoogst onwaarschijnlijk dat de zijdelakenkopers, volgens Van Nierop immers de 
grootste groep kooplieden-ondernemers, hun bedrijven bij een toename van nieuwe soor-
ten stoffen met succes hadden kunnen voortzetten zonder oog te hebben gehad voor de 
techniek en voor de ontwikkelingen in dessins of zonder voldoende warenkennis te hebben 
bezeten. Deze kennis was voor hen, ook zonder dat ze bij de fabricage van zijden stoffen 
waren betrokken, evengoed noodzakelijk om aan de wensen van de klanten te voldoen. Het 
zal toch ook niet voor niets zijn geweest dat de zijdelakenkopers als een afzonderlijke groep 
naast de zijdelakenfabrikeurs in het register van goede mannen waren opgenomen om in 
voorkomende gevallen uitspraken te doen rond kwesties over bijvoorbeeld de kwaliteit van 
zijden stoffen.169

Hoe lag de situatie in Antwerpen, de stad waar immers een aanzienlijk aantal van de door 
Van Nierop beschreven ondernemers hadden gewoond en gewerkt? Zijn er overeenkom-
sten met Amsterdam en Haarlem aan te wijzen? Thijs beschreef in zijn studies over de Ant-
werpse zijdenijverheid twee groepen wevers: zij die voor eigen rekening werkten en wevers 
die op bestelling weefden. Ten tijde van de publicatie van de eerste ordonnantie van de 
satijnwevers in 1533 werkte het merendeel van de zijdewevers uitsluitend op bestelling van 
kooplieden-ondernemers. Deze kooplieden-ondernemers leverden de grondstoffen, vaak 
ook een geschoren ketting en indien nodig de patronen, maar hadden zelf geen getouwen 
in huis staan. Voor de meester-wevers was het daarom voldoende wanneer zij één of meer 
getouwen met het daartoe behorende gereedschap bezaten.170 Gedurende de zestiende eeuw 
groeide het aantal zelfstandige, voor eigen rekening werkende meester-wevers, door Thijs 
wevers-kooplieden genoemd, die zelf hun grondstoffen kochten en voor de verkoop van 
hun producten zorgden.171 In 1576 werd deze tweedeling tussen de meester-wevers als volgt 
omschreven: ‘Alle de sydelakenwevers die binnen de voers. lande (Brabant) weven of mae-

169  SAA, RA (5061), 1813-1819.
170  Thijs, Zijdenijverheid, 77-80. Ibidem, ‘Werkwinkel’, 236.
171  Thijs, Zijdenijverheid, 86-87, 89-90. Ibidem, ‘Werkwin kel’, 237-238.
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cken eenigerhande sydelaken hetsy voer hem selven om te vercoopen oft voer ander coop-
lieden’.172 Uit de door Thijs beschreven conflicten met de kooplieden-ondernemers blijkt dat 
er meer en minder geslaagde wevers-kooplieden bestonden, waarbij de kapitaalkrachtigste 
wevers over een groot aantal getouwen konden beschikken. Zij zijn te vergelijken met de 
door Van Nierop genoemde kaffatiers en fabrikeurs.173 
Er waren dus drie groepen mensen die in Antwerpen betrokken waren bij de vervaardiging 
van zijden stoffen: de kooplieden-ondernemers, de wevers-kooplieden en de wevers die 
voor rekening van derden weefden. Dezelfde driedeling is terug te vinden in Amsterdam, 
zodat geconcludeerd moet worden dat de reeds in Antwerpen bestaande verhoudingen mee 
naar het Noorden zijn gekomen. In Amsterdam was dus geen sprake van een ontwikkeling, 
zoals deze door Van Nierop is geschetst. Dit betekent niet dat de verhoudingen binnen de 
Amsterdamse, en ook de Haarlemse zijdenijverheid niet aan veranderingen onderhevig wa-
ren. Dit is het duidelijkst waarneembaar in Haarlem, waar het gilde zich ontwikkelde tot een 
organisatie die qua structuur aansloot bij die van Amsterdam en andere steden in Europa en 
waarin de belangrijkste kooplieden en zijdelakenfabrikeurs het bestuur vormden. 
 De drie categorieën: koopman-ondernemer, wever-koopman – kaffatier of fabrikeur – 
en meester-wever in loondienst waren niet uniek voor Antwerpen, Amsterdam of Haarlem. 
Zij bestonden ook in Frankrijk, in een stad als Lyon waar ze door Clouzot als volgt werden 
omschreven: ‘marchands faisant travailler et n’ayant pas d’atelier, fabricant faisant travailler 
et possédant un atelier, maître travaillant à façon’.174 In 1667 werden de ‘marchands’ in Lyon 
in de ‘Communauté’, in het gilde opgenomen, zonder dat er binnen het gilde enig onder-
scheid werd gemaakt tussen de kooplieden (marchands) en de meester-wevers (maîtres).175 
Zij vormden, aldus Godart, twee categoriën binnen een en dezelfde groep, waartussen men 
zich naar believen heen en weer kon bewegen. Tegelijk werden zij, de (aankomende) koop-
lieden, nu wel verplicht om de tienjarige opleiding tot wever te volgen om zo de kwaliteit 
van de stoffen te kunnen garanderen.176 In de praktijk viel dit, zeker in de achttiende eeuw, 
wel mee. Na hun leerlingentijd waar velen zowel op het schachtengetouw als op het trekge-
touw leerden weven en die meestal korter duurde dan de voorgeschreven vijf jaar, kwamen 
ze in dienst van de koopman-ondernemer om daar hun opleiding te vervolgen.177 
 De weeftechnische opleiding van de aspirant-koopman was uniek voor Frankrijk. Zij 
heeft  ook kort in Antwerpen gegolden, waar in hetzelfde jaar 1667 werd besloten dat koop-
lieden-ondernemers voortaan de leerjaren in het ambacht moesten volbrengen en afsluitend 
de meesterproef moesten afleggen.178 Twee jaar later werd dit echter weer ingetrokken.
 De verhoudingen binnen het gilde in Lyon waren in 1712 compleet veranderd ten op-
zichte van de situatie in 1667. Er was nu sprake van een officiële onderverdeling in drie klas-
sen of rangen die bestond uit de koopman-ondernemer, de wever-koopman en de wever in 

172  Thijs, Zijdenijverheid, 77, noot 8.
173  Thijs, Zijdenijverheid, 94-95. De wevers-kooplieden noemden zichzelf graag kaffatier, aldus Thijs.
174  Henry Clouzot, Le métier de la soie en France (1466-1815), Paris z.j. [1914], 59. Godart, L’Ouvrier en soie, 
89-91.
175  Godart, L’Ouvrier en soie, 90.
176  Reglements. Statuts concernant le Commerce Art en Fabrique des Draps d’or, d’argent et de soie, et autres Etoffes 
mélangées qui le font dans la Ville et Faubourgs de Lyon, et dans tout le Pays de Lyonnais, Lyon 1667, art. 65.
177  Garden, Lyon et les Lyonnais, 288-289. 
178  Thijs, Zijdenijverheid, 80, 82-83. De kooplieden-ondernemers waren vanaf 1621 verplicht lid van het am-
bacht van de zijdewevers. 
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loondienst. Een onderverdeling die in het reglement van 1737 wel werd opgeheven, maar 
zeven jaar later in 1744 weer in ere werd hersteld.179 
 Een dergelijk officieel onderscheid in klassen heeft eigenlijk alleen in Haarlem bestaan, 
waar in 1676 een voorstel om binnen het gilde de rang van fabrikeur en loonwerker in te 
voeren werd aangenomen om zodoende de gevolgen van de neringloze tijden het hoofd te 
bieden, (zie paragraaf 3.2.2).180 Uit de ordonnantie op de lonen die op 24 oktober van dat 
jaar werd gepubliceerd blijkt dat het mogelijk was, mits aan bepaalde voorwaarden werd 
voldaan, om van rang te veranderen.181 In hoeverre aan dit onderscheid streng de hand is ge-
houden is nog maar de vraag. De ordonnantie op de lonen uit 1697 vermeldt de betreffende 
artikelen niet meer.182 Wat ook opvalt is dat de kooplieden-ondernemers nergens expliciet 
genoemd worden. Pas in de ordonnantie van 1717 is er sprake van de fabrikeur of koopman 
die stoffen fabriceert of laat fabriceren.183 De strenge scheiding tussen de drie groepen, zoals 
deze vanaf 1712 in Lyon gold, heeft in Haarlem geen navolging gekregen. Hetzelfde geldt 
voor Amsterdam waar in de ordonnantie op de zijdemanufacturen van 1663 de koopman en 
de meester, waar niet de meester-wever184 maar de wever-koopman of fabrikeur mee werd 
bedoeld, als een en dezelfde groep beschouwd worden tegenover de werkbazen en de knech-

ten. Het basisonderscheid tussen 
beide groepen werd in 1676 duide-
lijk door de Haarlemse zijdewevers 
verwoord: de fabrikeur [en koop-
man] gaf werk uit en de loonwerker 
ontving het.185 Er is binnen de Hol-
landse zijdenijverheid daarom geen 
streng onderscheid tussen koop-
lieden-ondernemers en fabrikeurs 
aan te wijzen. In de archiefstukken 
worden ze afwisselend koopman, 
fabrikeur of ook koopman en zijde-
lakenfabrikeur genoemd. (afb. 14)

Wat waren nu de werkzaamheden 
van de koopman-ondernemer of 
de fabrikeur? In zijn artikel over de 
Lyonese zijdelakenfabrikeurs in de 
achttiende eeuw beschreef Carlo 
Poni ze als volgt: ‘The professional 

179  Godart, L’Ouvrier en soie, 90-92. Zie ook Garden, Lyon et les Lyonnais, 572-582. Voor de wevers-kooplieden, 
de maîtres marchands gold dat zij in hun weverij slechts op vier getouwen mochten weven, wat in 1731 terugge-
bracht werd tot twee getouwen.
180  NHA, Gildenarchieven 295. ‘Consideratien van de Mannen van de Looy Camer en de gemeene fabriqueurs. 
Over het Verval ende Middelen van Herstelling in onze Neringe en fabrique’, 12 september 1676. 
181  NHA, SA 281, artikel 19-23.
182  NHA, SA 307.
183  NHA, SA 354, 4.
184  Zoals aan het eind van paragraaf 2.3 al is aangegeven kan er door het ontbreken van een meesterproef in 
Amsterdam én in Haarlem – dat wel een gilde kende – feitelijk niet gesproken worden over meester-wevers. Met 
de aanduiding meesters moeten dus anderen bedoeld zijn.
185  NHA, Gildenarchieven 295, ‘Antwoort op zeeker geschrift geintituleert consideratien van de Mannen vande 
Looijkamer en de gemeene fabriqueurs. […]’. 

Afbeelding 14 ■ Michiel van Musscher, David, Agneta en Catharina de 
Neufville, 1696. Amsterdams Historisch Museum. Foto: Marco Sweering/
Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen.
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training of the fabricant merchant could not be limited to weaving. He had to take care of 
correspondence with foreign merchants; obtain orders from them; encourage them to visit 
the warehouses of Lyons; induce them to send “par anticipations ses commissions pour 
avoir les loisirs de les effectuer”; entice them with the prospect of large profits so as to per-
suade them to prefer “notre manufacture aux étrangères”; take advantage of the moment at 
which the exchange rate was favorable to foreign correspondents and ask them to pay their 
debts “adoucissant par un moyen si simple le prix d’une marchandise.” It was only this type 
of  knowledge that could ensure “une consommation plus considerable pour l’avenir”. But 
these special skills could only be achieved working alongside the fabricants in their ware-
houses as apprentices.’186 Hij was ook de man die de beslissingen nam als het ging om ‘la 
qualité des soyes, la beauté de la dorure, la delicatesse du dessein, la sage distribution des nu-
ances, le bon goût’.187 Kortom allemaal zaken waarvan Van Nierop van mening was dat het 
de koopman-ondernemer aan kennis ontbrak. Haar beeld van de koopman-ondernemer 
die steeds minder inzicht heeft in het productieproces leeft nog steeds voort in de literatuur, 
zoals in een artikel van Deceulaer uit 2006 waarin hij stelt dat het de Hollandse fabrikeurs 
van zijden stoffen aan informatie ontbrak omtrent de wensen van de consumenten, wat in 
de achttiende eeuw ertoe leidde dat zij steeds minder in staat waren om op nieuwe buiten-
landse producten adequaat te reageren.188

 Dat deze stelling niet opgaat blijkt uit de correspondentie in het kopieboek van uitgegane 
brieven van de firma Isaak en Pieter de Neufville uit de periode 1731-1743.189 Hieruit komt 
naar voren dat zij goed op de hoogte waren van de wensen van hun afnemers en er ook hun 
productie op afstemden. Zo werd het fluweel dat bestemd was voor Engeland licht van ge-
wicht en met een korte pool geweven in tegenstelling tot het fluweel dat naar het Duitse rijk 
werd verzonden dat zwaar en met een hoge pool moest wezen.190 Tevens schroomden zij 
niet om aan hun afnemer Johan Jobst Furstenau in Lübeck te schrijven dat het stuk gros de 
Tours dat zij hem verkocht hadden, naar het voorbeeld van een Frans staal was geweven.191 
Dit laatste was niet ongewoon en werd in 1675 genoemd als een van de mogelijkheden die 
de koopman-ondernemer tot zijn beschikking had bij de vervaardiging van nieuwe stoffen. 
In dat jaar verscheen in Parijs het door Jacques Savary geschreven Le parfait negociant, een 
boek dat acht jaar later ook in een Nederlandse vertaling onder de titel De volmaakte koop-
man in Amsterdam werd gepubliceerd.192 In dit koopmanshandboek worden alle aspecten 
van de binnen- en buitenlandse handel en de fabricage van textiel, en dan met name van 
de zijden en halfzijden stoffen, beschreven. Aan de orde komen ondermeer: de leerling-
koopman en wat hij over stoffen moet weten; hoe stoffen te verkopen en in de winkel neer te 
leggen; hoe bedrog van leerlingen, winkelknechten, zijdewindsters, zijdewevers en anderen 

186  Carlo Poni, ‘Fashion as flexible production: the strategies of the Lyons silk merchants in the eighteenth 
century’, in: Charles F. Sabel and Jonathan Zeitlin (eds), World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in 
Western Industrialization, Cambridge 1997, 37-74 , aldaar 49-50.
187  Poni, Lyon silk merchants, 49. Al deze zaken konden niet geleerd worden ‘ny en travaillant sur le métier ny 
restant dans la boutique d’un ouvrier à façon’.
188  Harald Deceulaer, ‘Between Medieval Continuities and Early Modern Change: Proto-industrialization and 
Consumption in the Southern Low Countries (1300-800)’, in: Textile History 37 (2006), 123-148, aldaar 138. Het-
zelfde gold voor de fabrikanten van bedrukte katoen en aardewerk. Het feit dat de handel in exportgoederen voor-
namelijk in handen was van kooplieden die niet bij de productie betrokken waren, zou hiervan de oorzaak zijn.
189  SAA, Archief Brants (88), 1159 en 1160.
190  SAA, Archief Brants (88), 1159, 6 november 1731.
191  SAA, Archief Brants (88), 1159, 21 mei 1735.
192  Savary, De volmaakte koopman. Het boek is opgedragen aan Dirck Mels, Theodoro de Roy, Joan Coymans 
en Gilbert de Flines.
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te ontdekken en tegen te gaan; hoe (grond)stoffen in te kopen.193 Zo beschrijft Savary dat op 
gekleurde stoffen, ‘waar van de mode van jaar tot jaar komt te veranderen’ veel te verdienen 
valt, maar waarschuwt hij tegelijktertijd om er niet teveel van in te kopen, omdat de winst 
teniet gedaan wordt als er teveel restanten overblijven.194 
 Savary gaat ook uitvoerig in op de keuze die de koopman-ondernemer heeft bij de ver-
vaardiging van stoffen, te weten: de keuze om bestaande stoffen uit binnen- of buitenland 
te imiteren óf nieuwe stoffen te ‘inventeren’.195 Het maakt daarbij niet uit of een stof gefi-
gureerd dan wel effen is. Beiden werden nageweven, zoals het hiervoor genoemde Franse, 
effen gros de Tours. In zijn wat hij ‘observaties’ noemt, brengt hij twee aspecten naar voren 
die, naast de aanwezigheid van de juiste grondstoffen, voor het succesvol imiteren van stof-
fen belangrijk zijn: wevers die afkomstig zijn uit de plaatsen waar het origineel vandaan 
komt en hun gereedschappen.196 En het zijn juist deze twee zaken die ons nu misschien wat 
vreemd voorkomen die, wanneer het rond 1750 slecht gaat met de zijdenijverheid, een be-
langrijke rol spelen in de discussie omtrent de te nemen maatregelen (zie paragraaf 3.5).
 Voor de volledigheid dienen hier ook de Engelse mercer en de Franse mercier genoemd 
te worden die misschien het best te vergelijken zijn met de eerder door Van Nierop genoem-
de zijdelakenkopers. In Londen waren het de mercers die opdrachten gaven aan de meester-
wever die op zijn beurt zijn meesterknecht instrueerde.197 De mercers investeerden niet in 
de bedrijven van de zijdewevers, zij verhandelden alleen de stoffen en stonden zodoende 
buiten de eigenlijke zijdenijverheid. Hetzelfde gold voor de merciers in Parijs die naast de 
zijden stoffen uit Lyon en andere Franse steden, vaak ook geïmporteerde stoffen verhandel-
den.198

 Er is tot nu toe nog weinig onderzoek gedaan naar de zijdelakenkopers in Amsterdam 
en Haarlem en naar de rol die zij binnen de zijdenijverheid gespeeld hebben. Er heeft in 
Amsterdam een zijdelakenkopersgilde bestaan en er zijn enkele inventarissen van zijdela-
kenkopers bekend. Zo blijkt uit de inventaris van Adriaan van Bon199 dat hij alleen handel 
dreef, terwijl Michiel Tielens in de Warmoesstraat daarnaast ook nog zijden stoffen liet ver-
vaardigen. Uit de inventaris die na zijn dood in 1679 werd opgemaakt blijkt dat naast stof-
fen, zoals fluweel, felp en kaffa, wel ketting- en inslagzijde, alsmede wat goud- en zilverdraad 
werd aangetroffen, maar geen getouwen, scheermolens of gombanken.200 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de bedrijfsorganisatie en arbeidsverhou-
dingen in Amsterdam en Haarlem overeenkwamen met die in Antwerpen. De verklaring 
hiervoor is tweeledig. Enerzijds is het logisch dat in een omgeving waar de zijdeweverij en 
de zijdenijverheid zo goed als onbekend was, uitgegaan werd van bestaande structuren en 

193  Daarnaast komen er ook praktische zaken aan de orde, zoals maten, gewichten, banken, wissels en het bij-
houden van journaal-, inkoop-, verkoop-, kassa- en schuldboeken.
194  Savary, De volmaakte koopman, 71. 
195  Savary, De volmaakte koopman, 496-505. De titel van het hoofdstuk luidt: ‘Van de Manufactuuren: wat men, 
zoo in de geenen die alreeds in swang gaan, als in die welke men erst inventeeren of namaaken wil, eer men de 
zelven onderneemt, t’observeeren heeft.’
196  Savary, De volmaakte koopman, 500.
197  Rothstein, Silk Designs, 22. 
198  Carolyn Sargentson, Merchants and Luxury Markets. The Marchands Merciers of Eighteenth-Century Paris, 
Londen 1996, 98-103, aldaar 99.
199  SAA, NA 1685, 28 november 1644. De inventarisatie nam 10 dagen in beslag; er werden 1465 stoffen aange-
troffen, 22 paar manskousen en een partij goud- en zilverdraad.
200  SAA, NA 2262, f. 1265-1277/1297, not. A. Lock, 5 december 1679. Tien stukken felp lagen bij Adam Redoch 
om gegomd te worden en veertien wevers hadden zijde in hun bezit. Zie ook Elias, Vroedschap, II, 559.
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verhoudingen zoals deze in de plaats van herkomst golden. Anderzijds moet opgemerkt 
worden dat een dergelijke organisatie ook in andere steden met een zijdenijverheid, zo-
als Lyon werd aangetroffen. Het is daarbij wel opvallend dat de zijdewevers in Amsterdam 
nooit en in Haarlem vrijwel meteen in een gilde ondergebracht werden, wat naar het zich 
laat aanzien weinig invloed had op de praktijk van alledag. De wever weefde alleen op een 
schachtengetouw of met behulp van een trekjongen op een trekgetouw. Het klaar maken van 
het getouw deed hij óf zelf óf het werd voor hem gedaan en, afhankelijk van de grootte van 
de weverij, werkte hij samen met andere wevers, knechten en leerlingen die daar dagelijks 
aanwezig waren. Daarnaast waren er zijdewindsters, doubleersters, scheersters, patroon-
leesters, letsenmaaksters, trekjongens of –meisjes en zuiveraars die variërend van dagelijks 
tot slechts een korte periode in de zijdeweverij werkten. Zij waren daardoor direct bij de 
vervaardiging van de zijden en halfzijden stoffen betrokken. Dit gold in mindere mate voor 
ondersteunende beroepen als getouwmaker, riet- en kammenmaker, goud- en zilverdraad-
trekker. 
 De algehele leiding lag in veel gevallen in handen van de zijdelakenfabrikeur die de we-
vers van de benodigde zijde en patronen voorzag en die de stof, nadat het van het getouw 
kwam en een behandeling had ondergaan waardoor het steviger en/of glansender werd, 
verkocht.
 De stoffen die in Amsterdam en Haarlem werden geweven, waren voor een groot deel 
bestemd voor de export. Dit had tot gevolg dat er een bepaalde kwaliteit geëist werd, die 
ervoor moest zorgen dat de afzet op de internationale markten niet in gevaar kwam. De ma-
nier waarop dit in beide steden gebeurde, was verschillend. Hetzelfde gold voor de manier 
waarop zij de nieuwe nijverheid op stedelijk niveau reguleerden en is ook terug te vinden in 
hun relatie met de Staten van Holland en West-Friesland, de Staten-Generaal en stadhouder 
Willem IV.
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De Hollandse zijdenijverheid 
en de overheid

De relatie tussen nijverheid en overheid was complex en speelde zich af op verschillende 
niveaus: van stedelijke overheid tot Staten-Generaal. Kenmerkend voor een dergelijke re-
latie was dat enerzijds van de overheid werd verwacht dat zij de nijverheid ondersteunde 
en beschermde en anderzijds dat de nijverheid er alles aan deed om de beste producten te 
vervaardigen. Het spreekt voor zich dat de wijze waarop de overheid gevolg kon geven aan 
deze wens tot ondersteuning sterk afhing van het niveau waarop de beslissingen werden ge-
nomen. Zo kan van een stadsbestuur worden verwacht dat zij veel meer rekening hield met 
de lokale behoeftes dan de provinciale of landelijke overheid die ook andere belangen in het 
oog moesten houden. De afwegingen die aan de besluitvorming ten grondslag lagen waren 
derhalve dus zeer divers. Een onderwerp dat alle drie de bestuursniveaus op enig moment 
in haar greep hield, was de bescherming van de inlandse nijverheid ten opzichte van de con-
currentie uit het buitenland. Werden voor het midden van de zeventiende eeuw hier weinig 
klachten over gehoord, dit veranderde in de tweede helft van de eeuw, met name vanaf de ja-
ren zestig. De Vries en Van der Woude schrijven in dit verband over een vast repertoire van 
klachten die werden geuit naar aanleiding van de afscherming of afsluiting van buitenlandse 
markten en de hoge loonniveaus als gevolg van de hoge belastingdruk in de Republiek.1 De 
door hen genoemde verzoeken om beschermende invoerheffingen of afschaffing, dan wel 
verlaging van uitvoerheffingen werden ook vanuit de zijdenijverheid bij de overheid inge-
diend. Opvallend daarbij is, dat slechts in één geval vanuit de Staten-Generaal, later gevolgd 
door de Staten van Holland en West-Friesland, maatregelen werden genomen die de kwa-
liteit van de producten, namelijk van de zijdeververij, moesten waarborgen. In de praktijk 
lag de kwaliteitsbewaking natuurlijk meer op het terrein van de stedelijke overheden en van 
de gilden. 
 Naast de Staten-Generaal en de Staten van Holland, hebben ook de stedelijke overheden 
van Amsterdam en Haarlem een rol gespeeld bij de opbouw en de instandhouding van de 
zijdenijverheid in hun stad. De mate waarin zij dit deden verschilde echter enorm. Wat bei-
de steden evenwel gemeen hebben is dat zij gedurende de zeventiende eeuw ondersteuning 
hebben verleend aan beginnende ondernemers. Binnen de gehele textielnijverheid nam de 
steun aan in de zijdenijverheid werkzame ondernemers slechts een bescheiden plaats in, ge-
tuige Davids’ overzicht van de door de stedelijke overheden verleende financiële steun.2 Dit 
aspect zal hier daarom niet verder aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de octrooien die 
voor de vervaardiging van bepaalde weefsels bij de Staten van Holland of de Staten-Gene-
raal werden ingediend.3 Het waren er zeer weinig en het merendeel werd afgewezen. In dit 
hoofdstuk zal worden nagegaan welke plaats de steden Amsterdam en Haarlem, de Staten 
van Holland en West-Friesland, de Staten-Generaal en stadhouder Willem IV hebben inge-

1  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 396.
2  Davids, ‘Beginning Entrepreneurs and Municipal Governments’, 179-183.
3  G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, Den Haag 1940.

3
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nomen wanneer het ging om de regelgeving ten aanzien van de stimulering en bescherming 
van de Hollandse zijdelakenfabricage. 

3.1  Het stadsbestuur van Amsterdam

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft zich waar het regelgeving voor de lokale zijdenijver-
heid betrof weinig met de zijdeweverij beziggehouden. Hetzelfde gold voor de zijderederij. 
Afgezien van een vestigingsverbod voor smeden, geelgieters en dergelijke voor de Bloem-
straat, de Bloem- en Rozengracht uit 16154 en een voorstel tot het van stadswege aanleggen 
van een voorraad zijde ter stimulering van de zijderederij uit 16045, duurde het tot 1663 al-
vorens door het Amsterdamse stadsbestuur voorschriften in de vorm van een ordonnantie 
betreffende de zijdemanufacturen werden uitgevaardigd. 
 Een analyse van de door Noordkerk genoemde ordonnanties die sinds 1648 ten behoeve 
van de zijdenijverheid werden gepubliceerd, leerde dat het hier voornamelijk ging om aan-
passingen voor de in dat jaar gepubliceerde ordonnantie op de zijdeververij, op afstand 
gevolgd door de zijderederij, het stadszijdewindhuis en de zijdeweverij.6 Slechts één ordon-
nantie had betrekking op de zijderederij, de bedrijfstak waar de ruwe zijde tot garens voor 
de zijde-  en passementweverij alsook tot naai- en borduurzijde werd verwerkt. Ze werd vijf 
jaar na de ordonnantie van de zijdeweverij, waarop hieronder nader zal worden ingegaan, 
op 15 februari 1668 gepubliceerd. Het toezicht op de naleving van de regels voor de zijder-
ederij was in de handen gelegd van zes superintendenten die op het Begijnhof, naast de En-
gelse kerk vergaderden.7 De aanleiding voor de publicatie werd gevormd door de wens om 
aan de onregelmatigheden die door het werkvolk werden gepleegd een halt toe te roepen.8 
Om deze reden zal het besluit tot de uitvaardiging van deze ordonnantie in de besoignes 
van  de burgemeesters ook als volgt zijn opgenomen: ‘concept keure vant’ sywinden gear-
resteert’.9 Het waren vooral de ongeschoolde zijdewindsters, die de zijde op klossen, babij-
nen en pijpen wonden, en de dobbeleersters, die de zijden garens op een dobbeleerbank 
of dobbeleerswiel samen voegden voordat ze werden getwijnd, die de zijde van verschil-
lende opdrachtgevers vermengden, met diverse middelen verzwaarden en zelfs ontvreemd-
den.10 Aangezien zij per gewicht van de gewonden of gedoubleerde zijde werden betaald, 

4  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen II, nr. 210.
5  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen I, nr. 1054 en1055. Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 153-
154.
6  Noordkerk, Handvesten, 1152-1170. Van de 28 door hem genoemde ordonnanties, dateert er één uit 1721, 
van de overige hebben 18, inclusief de ordonnanties van 1626 en 1648, betrekking op de zijdeververij en de Zijde-
hal. De Amsterdamse zijdeververij komt in paragraaf 3.4 uitgebreid aan de orde.
7  Noordkerk, Handvesten, 1166-1167. SAA, Keurboek O (5020), f. 170-172v. De ordonnantie bestond uit acht-
tien artikelen, waarvan twee artikelen gewijd waren aan de leerlingen en drie aan het verzuim van werkvolk en 
leerlingen. De eerste superintendenten werden op 7 maart 1668 benoemd: Isack Eenhout, Isack van der Heijden, 
Jacob Staer, Jacob Tijler, Abram Wijmer en Joost Eijse, f. 172v. Elk jaar werd de helft vervangen. De voordrachten 
en benoemingen van de superintendenten van de zijderederij zijn vanaf 1729 bewaard gebleven, SAA, Archief 
Burgemeesters (5028), inv.nrs 520-528 (1724-1792). 
8  Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerken-
staat, schoolen, schutteryen, gilden en regeering, Amsterdam 1764, II, 487. Hij formuleerde de reden aldus: ‘[…] 
voornaamlyk, tot voorkominge van ontrouw en bedrog der Zydewindsters en Dobbeleersters’. 
9  SAA, RA (5061), 729, 48 (31 januari 1668). Op 8 november 1667 was het besluit gevallen om een rekest van 
de zijdereders ter beoordeling aan een commissie te geven, zie 47, waarin zij hoogstwaarschijnlijk om een ordon-
nantie voor de zijderederij verzochten.
10  Zie voor een beschrijving van de verschillende werkzaamheden in de zijderederij: Hofenk de Graaff, Geschie-
denis textieltechniek, 162-166,176-178.
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maskeerde de gewonnen gewichtstoename dat een deel van de zijde was achtergehouden 
om doorverkocht te worden. Een mooi overzicht van de verschillende mogelijkheden tot 
frauderen werd door Jacques Savary in zijn De volmaakte koopman opgenomen. Het betrof 
weliswaar een beschrijving van de situatie in Tours en Lyon in Frankrijk, maar aangenomen 
moet worden dat hetzelfde ook in Amsterdam en Haarlem voor kwam. Savary maakte een 
onderscheid tussen enerzijds het gebruik van olie en andere vettigheden om daardoor de 
zijde sneller te kunnen spoelen en anderzijds de middelen die de ontvreemding van de zijde 
moesten maskeren. Voor dit laatste noemde hij eierdooiers, suiker, melk, pis en verpulverd 
‘zilverschuim’, naast de vermenging van de zijde met oude lompen en vodden en de verzwa-
ring van de houten pijpen door onderdompeling in een bak met water.11 Deze misstanden 
konden ontstaan omdat het thuiswerk betrof en zeker de zijdewindsters veelal zonder direct 
toezicht van de zijdereder werkten. Daarom hield de zijdereder ook een nauwkeurige boek-
houding bij van de uitgegeven en terugontvangen zijde. Uit de formulering  van de ordon-
nantie kan worden opgemaakt dat het doubleren van de zijde eveneens voornamelijk thuis 
gebeurde en niet altijd, zoals in Antwerpen, ten huize van de zijdereder.12 
 Om diefstal tegen te gaan werd het verboden om partijen ruwe zijde die minder dan acht 
pond wogen naar de Bank van Lening te brengen om te belenen; tevens werd het verplicht 
gesteld om de pijpen, waaromheen de zijde werd gewonden, te merken.13 Aan de verkoop 
en het belenen van ruwe zijde werden in 1685 nog strengere eisen gesteld, die tien jaar later 
nog eens werden aangescherpt.14 
 Al met al had de ordonnantie voornamelijk tot doel om benadeling van de zijdereders 
door werknemers binnen en buiten de werkplaats tegen te gaan. Mogelijk was dit ook een 
beoogd neveneffect, hoewel niet expliciet geuit, van de zijdereders toen zij zich eind 1682 bij 
de burgemeesters beklaagden over het gebrek aan zijdewindsters in Amsterdam en daarom 
een verzoek indienden tot de inrichting van een werkplaats voor het zijdewinden.15 Dit re-
sulteerde in de oprichting van het Zijdewindhuis dat tot 1829 heeft bestaan en waar kin-
deren van de gealimenteerden van de beide Huiszittenhuizen werden geplaatst. Hier werd 
onder het toezicht van vrouwen door meisjes tussen de acht en zestien jaar op de zolders 
boven de Militiezaal op het Singel zijde gewonden.16 Het Zijdewindhuis werd door zes re-
genten bestuurd, allen bekwame zijdereders van wie de namen ook terug te vinden zijn bij 
de benoemingen tot superintendenten van de zijderederij. De dagelijkse leiding lag in han-
den van een meesterknecht.

11  Savary, De volmaakte koopman, 508-509, 511-512. De windsters moesten er ook op letten dat zij de groffe en 
fijne zijde die zich in een streng bevonden op afzonderlijke pijpen wonden.
12  Thijs, Zijdenijverheid, 17.
13  Noordkerk, Handvesten, 1166, art. 7, 8. ‘[…] so sal yeder Koopman, Meester of Vrouw gehouden wesen des 
selfs teeckenen op de Pijpen te stellen, ende boven dien het bysonder nomber van de Windster, die hy ofte sy de 
selve te winden geeft, waar by de Windster of Dobbeleerster haar naem ofte merk mede daer op sal stellen, sonder 
dat eenich ander merck of teecken daer op sal staen, […]’.
14  Noordkerk, Handvesten, 515 en 1170, 29 januari 1685 en 31 januari 1695. De hoeveelheid zijde die door de 
bank van lening beleend mocht worden, werd in 1685 verhoogd naar honderd pond. Voor openbare verkopingen 
gold nu dat de zijde eerst door de superintendenten van de zijderederij moest worden geïnspecteerd.
15  SAA, Archief Vroedschap (5025) 35, 23 december 1682. De zijdereders waren genoodzaakt om de zijde bui-
ten Amsterdam te laten winden. De klacht ging vergezeld van een concept-reglement, zie SAA, Archief Vroed-
schap (5025), 107 f. 209-210v.
16  Mr. W.F.H. Oldewelt, ‘Het zijdewindhuis van Amsterdam (1682-1829)’, in: Amsterdamsche archiefvondsten, 
Amsterdam 1942, 70-76. Wagenaar, Amsterdam II, 319-321. In het begin werd op drie zolders gewerkt. Deze wa-
ren door schotten in winkels verdeeld, waar zestien tot zeventien meisjes onder toezicht van een vrouw de zijde 
wonden. Er zouden soms meer dan vijfhonderd meisjes tegelijk hebben gewerkt. Een daartoe aangestelde school-
meester leerde de meisjes lezen en schrijven. 
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De ongeoorloofde gewichtstoename van de zijde in de zijderederij, hoe deze ook tot stand 
kwam, had in deze fase geen invloed op het uiteindelijke eindproduct, de stoffen. De ver-
zwarende stoffen werden namelijk tijdens het verfproces verwijderd, maar werden door an-
dere vervangen die wel een schadelijk effect op de weefsels konden hebben.17 Verzwaring 
had een gewichtstoename van de zijde tot gevolg, wat de aanleiding moet zijn geweest om 
in de grote ordonnantie op de zijdeververij van 1648 een verbod op de verkoop van zijden 
stoffen per gewicht op te nemen. Ze moesten voortaan per el of lengtemaat worden ver-
kocht, waardoor het gebruik van ongeoorloofd verzwaarde zijde in de weverij zou worden 
teruggedrongen.18 
 De zijdewindsters werkten niet alleen voor de zijdereders maar ook voor fabrikeurs en 
zijdewevers, omdat de strengen zijde na het verven opnieuw op klossen of babijnen moesten 
worden gewonden. Het was vooral nu van groot belang dat de zijde niet met producten, zo-
als het door Savary genoemde vet, varkenssmeer, boter en olie, werd verzwaard om de zijde 
zodoende sneller te kunnen verwerken.19 Aangezien dit bedrog niet onder de ordonnantie 
van de zijderederij viel, werd op verzoek van de fabrikeurs van zijdemanufacturen op 16 
maart 1690 door de heren van het gerecht hiertegen een verbod uitgevaardigd.20 Er ston-
den strenge boetes op. Bij een eerste overtreding gold een geldboete van dertig gulden die 
meteen moest worden betaald, anders werd men voor drie maanden in het Rasp- of Spin-
huis geplaatst. Een tweede overtreding leidde tot een openbare geseling en een opsluiting 
voor twee jaar. Als beweegreden voor het verbod werd aangevoerd dat de stoffen die ervan 
werden gemaakt, door  deze verzwaring werden bedorven. Hetzelfde argument werd bijna 
vijftig jaar eerder ook al in Haarlem geuit, waar het gebruik van olie en andere vettigheden 
voor de bewerking van zijden garens al in 1642 was verboden.21 Het is jammer dat het rekest 
van de Amsterdamse fabrikeurs niet bewaard is gebleven, omdat daaruit misschien naar vo-
ren was gekomen waarom het zo lang heeft geduurd voordat een verzoek voor een dergelijk 
verbod werd ingediend. Het is immers ondenkbaar dat dergelijke misstanden, die inherent 
waren aan de zijdenijverheid, niet al veel eerder in Amsterdam voorkwamen.
 Hoe lag dit bij de zijdeweverij? Vijf jaar eerder dan de publicatie van de ordonnantie 
van de zijderederij van 1668 werd door de heren van het gerecht een reglement opgesteld 
ten dienste van de opdrachtgevers en de werknemers van de zijdemanufacturen. De aan-
leiding werd gevormd door de toename en de bloei van de fabricage en handel van allerlei 
zijdemanufacturen in Amsterdam. Met de ordonnantie van 19 april 1663 werd voorzien 
in de leemte die bestond ten aanzien van enige regelgeving tussen koopman, werkbazen 
en knechten om zo de genoemde fabricage en handel in stand te houden en te bevorderen, 
aldus de inleiding.22 Zij gold voor alle handelaren en werkluiden van ‘de manufacturen, als 

17  Het moet niet uitgesloten worden dat eventueel achtergebleven vetresten van invloed waren op de mate 
waarin de zijde egaal kon worden geverfd; mondelinge mededeling van J.H. Hofenk de Graaff.
18  Noordkerk, Handvesten, 1153, art. 7. ‘Item, omme te voorzien tegen de fraude, die door ’t inwercken van de 
verswaerde Sijde in de Sijde-stoffen komt te geschieden, wort een igelick mits desen expresselijck ge-interdiceert 
ende verboden eenige Sijde-stoffen, ’t zy alhier gefabriceert zijnde ofte van buyten over-komende, anders als by 
de elle ende lange maet uyt te slijten of te verkoopen, ende niet by de pont ofte gewichte; op pene van t’elckens te 
vervallen in een amende van 300 gulden.’
19  Savary, De volmaakte koopman, 513.
20  Noordkerk, Handvesten, 1169-1170.
21  NHA, Gildenarchieven 290, 10 januari 1642. ‘Verbodt dat niemant eenige zijde met olij off andersints sal 
mogen vet maecken veel min de zelve alsoo bewercken.” Het was niet toegestaan om dergelijke zijde voor ketting, 
inslag of pool te gebruiken.’
22  SAA, Keurboek O (5020), f. 32v-34. Noordkerk, Handvesten, 1163-1164. Wagenaar, Amsterdam, II, 487-
488.
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van Goude en Silvere lakenen, Satijnen, Tabijnen, Dammasten, broccaden, Caffaes, Fluelen, 
Felpen, Poudesoyen, floretten, Greijnen, Armosijnen, etc. en alles wat daer onder behoort 
en getrocken kan werden, de Zijde-Verwerije (sic) concerneerende,’t geene met de groote 
spoel gemaekt werdt’.23

 Het toezicht op de naleving lag in handen van acht ervaren fabrikanten en handelaren, 
die tevens tot taak hadden om te bemiddelen bij conflicten tussen fabrikeurs en wevers en 
zonodig tot een uitspraak te komen. De eersten die als ‘superintendenten van de fabrique & 
handel der manufacturen’ werden benoemd waren Michiel Tielens, Cornelis Luijcken, Sij-
brand de Flines, Daniel Kick, David de Potter, Jaques Provoost, Gillis Jacobsz Schiltpad en 
Denijs Wijnants.24 Zij, de commissarissen van de zijdemanufacturen zoals ze altijd werden 
genoemd, vergaderden in een kamer op het stadhuis.25

 Nadere bestudering van deze ordonnantie die eerst slechts tien, later elf artikelen om-
vatte, toont dat de nadruk werd gelegd op het vastleggen van de arbeidsverhoudingen en 
niet expliciet op de kwaliteitsbewaking van de producten zelf, alhoewel het wel de taak was 
van de commissarissen van de zijdemanufacturen om ervoor te zorgen dat de stoffen, ieder 
in z’n soort, op de best mogelijke manier werden gemaakt.26 Natuurlijk werd van de werk-
luiden wel verlangd dat ze goed werk leverden, maar daar was alleen een organisatorisch 
kader voor aangegeven. Er werden alleen voorwaarden geschapen die een vlot verloop van 
de overhandiging van grondstoffen en patronen moesten waarborgen door middel van het 
aangeven van een tijdslimiet waarbinnen door de wever gewaarschuwd moest worden dat 
ketting, pool of inslag opraakte.27 Bij de hernieuwde publicatie van de ordonnantie zeven 
maanden later op 15 november 1663, werd ondermeer opgenomen dat de kooplieden goede 
zijde aan hun wevers moesten leveren, zodat zij de stoffen binnen de tijd en naar behoren 
konden weven.28 In vergelijking: de ordonnantie die in 1667 in Lyon werd gepubliceerd be-
stond uit 67 artikelen, waarvan veertien betrekking hadden op de kwaliteitseisen die aan de 
stoffen werden gesteld.29 De eisen voor de verschillende met name genoemde weefsels be-
troffen ondermeer het gebruik en de kwaliteit van de zijden garens, het aantal kettingdraden 
en de stofbreedte.
 De publicatie van de ordonnantie, gevoegd bij de keur voor de zijdewindsters uit 1690 
geeft geen aanleiding om te spreken van een overregulering van de zijdeweverij in de ze-
ventiende eeuw. Afgaand op het aantekenboek van de rekesten waarbij om een keur werd 

23  SAA, Keurboek O (5020), f. 32v. Zijdeverwerij is een verschrijving, bedoeld wordt zijdeweverij.
24  SAA, Keurboek O (5020), f. 34-34v, 24 april 1663. Elk jaar werd de helft vervangen. De voordrachten en 
benoemingen van de commissarisen van de zijdemanufacturen zijn vanaf 1727 bewaard gebleven, SAA, Archief 
Burgemeesters (5028), 520-529 (1724-1795). De laatste benoeming dateerde uit 1795.
25  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1931), 43, noot 3. Sjoerd Faber, Jacobine Huisken, Friso Lammertse, Van Hee-
ren, die hunn’ stoel en kussen niet beschaemen. Het stadsbestuur van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 
1987, 24-25, 68-69, 73.
26  Noordkerk, Handvesten, 1164, art. 10. ‘De Commissarissen of Geauthoriseerdens die de opsicht over de 
voorsz. Manufacturen by de Heeren Burgermeesteren sal werden aenbevolen sullen oock sorge dragen, dat de 
respective Syde Stoffen op de beste en bequaemste maniere na haer aert en natuer werden gemaeckt.’
27  Noordkerk, Handvesten, 1164, art. 7. Voor ketting en pool gold een waarschuwingstermijn van veertien da-
gen, voor inslag acht dagen. Omgekeerd gold ook dat de fabrikeur de wever niet langer dan drie of vier dagen op 
ketting of inslag mocht laten wachten.
28  Noordkerk, Handvesten, 1164-1165, art. 10. De andere wijzigingen betroffen de betaling van een inschrijf-
geld voor een leerling door hemzelf en de werkbaas, art. 9, alsmede de toevoeging van een nieuw artikel, waarin 
de betaling van drie stuivers getouwgeld voor elke zes maanden dat erop gewerkt was, werd geregeld. Met ingang 
van 12 november 1665 kwam dit bedrag geheel voor rekening van de fabrikeur of de koopman, Handvesten, 
1165-1666.
29  Godart, L’Ouvrier en soie, 83-84. In de grote ordonnanties van 1737 (208 artikelen) en 1744 (183 artikelen) 
handelden 51 respectievelijk 29 artikelen over de technische aspecten van de stoffen.
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verzocht, gold hetzelfde voor de eerste helft van de achttiende eeuw30. Er zouden slechts 
drie rekesten zijn ingediend, in 1739, 1740 en 1745, waarvan alleen de laatste werd gehono-
reerd.31 Dit betrof een verzoek van de commissarissen om stoffen met verzwaarde zijde te 
mogen weven, dat op 3 november 1745 in de vroedschap werd besproken.32 Uit het verslag 
van deze bespreking wordt duidelijk dat de commissarissen van de zijdemanufacturen om 
vrijstelling van de eed met betrekking tot de verzwaarde zijde hadden verzocht die met de 
publicatie van de keur op de zijdeververij van 1648 was ingesteld. Met het afleggen van de 
eed beloofden zij om geen zijde tegen de keur te zullen verzwaren of laten verzwaren, geen 
verzwaarde zijde van elders in te voeren of te verhandelen, noch door hun werklieden te la-
ten verwerken.33 De eed gold niet alleen voor de grossiers en winkeliers in zijde, maar ook 
voor de fabrikeurs en handelaren in zijden manufacturen en laatstgenoemden wilden hier-
van ontheven worden.34 Voor een nadere toelichting werd verwezen naar het rekest, terwijl 
het verzoek zelf door het stadsbestuur werd omschreven ‘als in vele opzichten zeer impor-
tant en van verren uitzicht voor de fabricque der Zyden Manufacturen en Zyde-Verwerijen 
binnen dese Stad.’35 Uiteindelijk werd op 31 januari 1746 een wijziging aangebracht in arti-
kel twee van de keur op de Zijdehal van 19 juli 1659 met betrekking tot het verzwaren van 
zwarte zijde tijdens het verven.36 Over een ontheffing van de eed werd niet gesproken.
 Naast het aantekenboek van de rekesten zijn ook de besluiten van de burgemeesters en 
schepenen dienaangaande bewaard gebleven. Hieruit blijkt niet alleen dat op 26 januari 
1667 een verzoek van de commissarissen van de zijdemanufacturen is afgeslagen, maar te-
vens dat een rekest in januari 1740 in beraad werd gehouden en een jaar later werd gese-
poneerd.37 Aangezien de rekesten zelf pas vanaf 1713 bewaard zijn gebleven, moet naar de 
inhoud van het verzoek waarover in 1667 negatief werd besloten, worden gegist. Voor wat 
betreft de besluiten uit 1740 en 1741 is er een probleem. Er zijn twee ongedateerde rekesten 
met een bijna identieke tekst, waarvan op grond van de inhoud blijkt dat ze een jaar na el-
kaar zijn ingediend, waarbij over het eerst ingediende rekest door tijdgebrek geen beslissing 
kon worden genomen.38 Dit rekest zal daarom eind 1739, begin januari 1740 zijn overhan-
digd.
 In de inleiding schetsten de commissarissen van de zijdemanufacturen een beeld van 
de problemen waarmee zij dagelijks te maken hadden en waar zij bij gebrek aan voldoende 
regelgeving niet adequaat op konden reageren.39 De ordonnanties uit 1663, 1665 en 1690 
waren daarvoor ontoereikend. Op zich waren de klachten niet nieuw. Genoemd werden het 
bederven en vervreemden van de zijde, nalatigheid bij het laten intekenen van leerlingen 
waardoor onbekwame, ongeschoolde werkers aan het werk werden gezet, problemen bij het 

30  SAA, RA (5061), 727 en 728 (1694-1756).
31  SAA, RA (5061), 728, f. 21v (17 september 1739), f. 22v (23 augustus 1740) en f. 27 (1745).
32  SAA, RA (5061), 732, f. 37 (26 januari 1746) ‘3. Comm. der sijde manufactuure dees Stadt versoekende het 
maaken van stoffen met swaar sijde. Toegestaan.’
33  Noordkerk, Handvesten, 1155-1156. Zie paragraaf 3.4 voor de reglementering van de zijdeververij door de 
Staten-Generaal en de stad Amsterdam, alsmede het probleem van de verzwaarde zijde.
34  SAA, Archief Vroedschap (5025), 57, 218-219 (3 november 1745).
35  Tekst van het rekest werd niet in het rechterlijk archief teruggevonden.
36  SAA, Keurboek T (5020), f. 16-16v. Zie ook Noordkerk, Handvesten, 1687.
37  SAA, RA (5061), 729 (1655-1735), f. 42; 732 (1736-1768), f. 10v (27 januari 1740) en f. 12v (27 januari 1741). 
De besoignes over de jaren tussen 1677 en 1703 ontbreken. 
38  SAA, RA (5061), 685, nr. 47; 693, nr 51. Nummer 47 is het tweede ingediende rekest, zonder bijgevoegd 
project en met de notitie dat het is geseponeerd. Uit de rekesten blijkt ook dat de superintendenten van de zijde-
rederij een verzoek om een vernieuwde ordonnantie hadden ingediend dat eveneens werd afgewezen, 686, nr. 83 
(ongedateerd).
39  SAA, RA (5061), 693, nr. 51.
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in en uit dienst treden van werkbazen, knechten en leerlingen, alsmede problemen bij het 
afwerken, het opzettelijk bederven of achterhouden van stoffen en gereedschappen. Als laat-
ste beklaagden de commissarissen zich erover dat hun uitspraken bij conflicten van elk ef-
fect ‘gedestitueert’ waren. Aangezien de commissarissen meenden dat het hun plicht was om 
te waken over de welstand en het behoud van ‘deeze tot noch toe geene de minste notabelste 
fabryken’ binnen Amsterdam vroegen zij om de uitvaardiging van een nieuwe ordonnantie 
en reglement ‘op het zydewinden ende fabrycq der zyde manufacturen’ om de bestaande 
misstanden tegen te kunnen gaan. Als bijlage was een project toegevoegd in de vorm van 
een concept-ordonnantie met 36 artikelen. Het was een combinatie geworden van de or-
donnanties van de zijdemanufacturen en de zijderederij, van de keur van het passement- en 
lintwerkersgilde en in een enkel geval van een artikel uit de keur van de Zijdehal.40 Inhou-
delijk waren er geen grote veranderingen ten opzichte van de eerdere ordonnonties uit 1663 
en 1665 voor de zijdeweverij en de ordonnantie uit 1668 voor de zijderederij.41 Nieuw waren 
eigenlijk alleen die artikelen die de rechtsgeldigheid van de uitspraken, en daarmee ook de 
bevoegdheden van de commissarissen van de zijdemanufacturen moesten waarborgen.42 
Dit zal ook de reden zijn geweest waarom er een negatieve beslissing is gevallen. De reeds 
bestaande, bijna tachtig jaar oude reglementen voldeden blijkbaar nog in de ogen van het 
stadsbestuur. Toch is het verwonderlijk dat het zolang heeft geduurd, voordat de behoefte 
aan een nieuwe ordonnantie werd geuit. Vooral als dit wordt vergeleken met hoe het er in 
Haarlem aan toe ging. Het is moeilijk voor te stellen dat de problemen binnen de zijdenij-
verheid met de publicatie van de eerste ordonnanties opgelost zouden zijn. Anderzijds viel 
het tijdstip waarop dit gebeurde wel in een periode, rond 1740, waarin opnieuw een discus-
sie over het verval van de eigen ‘nationale’ nijverheid op gang kwam. Een discussie die tot 
het begin van de jaren ‘50 zou voortduren. Dit gold niet alleen voor Amsterdam maar ook 
voor Haarlem, waar in een rapport uit 1738 al werd geklaagd over de slechte toestand van 
de Haarlemse manufacturen.43 
 Als het verzoek om een nieuwe ordonnantie uit 1739/40 bezien moet worden binnen 
een groter geheel, dan geldt dit misschien ook voor de ordonnantie uit 1663. Een vraag die 
mij vanaf het begin van mijn onderzoek heeft beziggehouden, betreft het tijdstip waarop het 
Amsterdamse stadsbestuur besloot om een reglement op te stellen voor de zijdeweverijen. 
Dit gebeurde immers vier jaar eerder dan de publicatie van de strenge reglementen voor de 
zijdenijverheid in Lyon, Tours en Parijs door Colbert, de controleur-général van financiën 
en handel in Frankrijk.44

 In zijn boek Dutch Primacy in World Trade pleitte Jonathan Israel er voor om de jaren 
1647-1672 als het hoogtepunt van de handelsexpansie van Amsterdam te beschouwen.45 
Een hoogtepunt dat ondermeer zijn weerklank vond in het groeiende belang van de zijdela-
kenfabricage voor de steden Amsterdam en Haarlem. Is het dan toeval dat alle grote keuren 
en ordonnanties op zowel de zijdeververij, de zijdeweverij als de zijderederij in deze periode 
zijn uitgevaardigd? Waarschijnlijk niet. Iets geheel anders is of ze hiermee daadwerkelijk een 
instrument in handen hadden om deze groei niet alleen te stabiliseren maar ook uit te bou-

40  In artikel 31 werd ook nog de keur van de draperie genoemd, in artikel 33 het Collegium Medicum.
41  Het zou  zijdewindsters worden verboden om kinderen en anderen die het zijdewinden niet behoorlijk ver-
staan te gebruiken, art. 5. Tevens werd vastgelegd dat de kooplieden een goede boekhouding moesten voeren van 
de uitgegeven zijde en de werkluiden van de ontvangen zijde, art. 27.
42  Artikel 31 tot en met 34.
43  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 472, 4 maart 1738. Zie ook paragraaf 3.5.
44  Godart, L’Ouvrier en soie, 83-84.
45  Jonathan Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford 1989, 259-269.
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wen. Het succes van de Amsterdamse zijdenijverheid in de jaren na de vrede van Nijmegen 
(1678), waarmee een eind kwam aan de oorlog met Frankrijk, werd mede geholpen door an-
dere door Lodewijk XIV gevoerde oorlogen.46 Hiervan profiteerde niet alleen de Hollandse 
maar ook de Engelse zijdenijverheid. Een ander punt is het in dit verband door De Vries en 
Van der Woude genoemde aspect van de concurrentie. De 26 ordonnanties uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, die op een grotere concurrentie zouden duiden, hadden voor 
het grootste deel immers betrekking op de zijdeververij en de Zijdehal en niet op de zijde-
weverij en -rederij.47 Daar komt nog bij dat zij niet geïnitieerd waren door de zijdeververs 
of het stadsbestuur, maar in eerste instantie een uitvloeisel waren van de plakkaten die door 
de Staten-Generaal ten behoeve van de zijdeververij werden gepubliceerd. De Vries en Van 
der Woude verklaarden de publicatie van genoemde 26 ordonnanties als een signaal voor de 
aanwezigheid van een grotere concurrentie, die tot gevolg had dat naar kostenverlaging in 
de productie werd gestreefd, wat de neiging tot kwaliteitsbederf opriep.48 Deze neiging moet 
ook voor de zijdeweverij hebben gegolden. En het is in dat licht bezien dan verwonderlijk 
dat gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw slechts vier ordonnanties zijn uit-
gevaardigd, waarin ook nog eens geen eisen werden gesteld aan de kwaliteit van de stoffen. 
Tevens waren er geen voorzieningen getroffen voor een (eind)controle op deze stoffen, zoals 
dat in Haarlem wel het geval was. 
 De conclusie moet daarom worden getrokken dat het stadsbestuur van Amsterdam zich 
weinig met de productiekant van de zijdeweverij, en ook de zijderederij, heeft bemoeid. 
Heel anders lag dit in Haarlem waar de zijdewevers al vanaf het eind van de zestiende eeuw 
in een gilde waren verenigd, waar een looikamer toezicht hield op de kwaliteit van de gewe-
ven stoffen en waar in het algemeen het stadsbestuur nauw bij de Haarlemse textielnijver-
heid was betrokken.

3.2  Het stadsbestuur van Haarlem49

In de vergadering van de vroedschap van Haarlem van 5 maart 1597 werd voor het eerst 
gesproken over fouten door wevers begaan bij het weven van ‘smallen coleuren ende dier-
gelycke stucken’. De burgemeesters kregen de opdracht om met enkele kooplieden hierover 
te spreken en een keur op te stellen.50 Drie maanden later was het opnieuw onderwerp van 
gesprek. De burgemeesters rapporteerden over de fraude in het maken van de smallen, zoals 
het weven van een onbehoorlijke breedte en lengte, de toevoeging van garen onder de zijde 
en ongelijkheid in de strepen. Na overleg met de betrokkenen bleken de meningen over een 
remedie verdeeld te zijn. De meeste werklieden opteerden voor een maatregel waarbij de 
wever zijn goed merkte en tekende met zijn eigen naam en merk. De kooplieden daarente-
gen zagen liever dat de smallen gevisiteerd zouden worden om te controleren of ze volgens 
de keur waren gemaakt. Zo ja, dan konden ze een lood krijgen. De wevers voorzagen in dit 
geval een teruggang in de nering. De smallen werden in verschillende prijsklassen gemaakt 
maar zouden slechts één lood hebben. Gevreesd werd nu dat wanneer dit lood aan een 

46  De immigratie van de hugenoten heeft hierbij geen grote rol gespeeld, zie paragraaf 1.5.
47  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 347-348.
48  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 348.
49  Een eerdere versie getiteld ‘Haarlems stadsbestuur in textiel’ is verschenen in: Clé Lesger en Leo Noordegraaf 
(red.), Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen 
en vroegmoderne tijd, Amsterdam 1999, 85-108.
50  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 80, 5 maart 1597, f. 31v-32.
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mindere kwaliteit smal werd gehecht, deze smal door het aanzien van dat lood zou worden 
opgewaardeerd. Het resultaat was een compromis waarbij tot de publicatie van een voorlo-
pige keur werd besloten, waarin het tekenen en merken was opgenomen, alsmede de note-
ring van de lengte van de stukken, maar ‘sonder voor als noch tlooden aen te nemen’.51 De 
visitatie geschiedde door de vinders van het blauw- of linnenweversgilde. Zij constateerden 
dat verschillende smalwevers te smal weefden en de vraag of het toch niet nodig zou wezen 
om de smallen te visiteren en te loden, werd in de vergadering van 2 september bevestigend 
beantwoord. Er werd besloten een nieuwe ordonnantie te maken.52 Tevens werd in een vol-
gende vergadering gesproken over het verzoek van de smalwevers om zich van het blauw-
weversgilde te mogen afscheiden.53

 De oudst bekende tekst van een keur die de fraude in het weven van smallen en noppen 
moest tegen gaan, dateert van 3 oktober 1597.54 In deze keur werden de kwaliteitseisen vast-
gelegd waaraan de stoffen moesten voldoen met betrekking tot de breedte, de samenstelling 
van smallen en noppen in verband met te verwerken garens, alsmede het gebruik van toege-
voegde materialen als goud- en zilverdraad.55 Smallen waren gestreepte stoffen, geheel van 
zijde of geheel van garen (= linnen). De breedte van de smallen varieerde van negen tot tien 
taliën (39 tot 43 cm). Noppen waren iets breder, elf taliën (48 cm) en werden niet alleen van 
linnen, maar ook van zijde geweven, waarbij vanaf 1599 de linnen noppen met zijden stre-
pen ingeweven mochten worden.56 Kortom, er waren verschillende variatiemogelijkheden 
die in de loop der tijd werden aangescherpt en uitgebreid. De controle lag in handen van 
de deken en zes mannen van het smalweversgilde die de stoffen beoordeelden en van een 
lood voorzagen. Vier maanden later werd de keur en ordonnantie van het smalweversgilde 
uitgevaardigd, waarin de personele zaken met bepalingen omtrent het lidmaatschap van het 
gilde, aantallen getouwen, knechten en leerlingen werden geregeld.57

 De vraag waarom de smalwevers zich van de linnenwevers wilden afscheiden kan niet 
met zekerheid worden beantwoord. Het gebruik van zijde of de afwijkende breedtes – de 
linnen weefsels waren veel breder – zullen mogelijk een rol hebben gespeeld. De afschei-
ding betekende evenwel niet dat een volledige breuk tussen de beide gilden tot stand werd 
gebracht. Niet alleen werd in 1599 een verzoek gedaan om samen met de linnenwevers weer 
onder één gilde te mogen vallen58; ook een dubbel lidmaatschap werd mogelijk gemaakt 
omdat ‘daer nochtans veele beijde de wercken comen doen ende hanteren willen’.59 De ver-
schillen tussen de smalwevers en linnenwevers moeten dus relatief gering zijn geweest. De 
nauwe band tussen de twee gilden blijkt ook uit een gezamenlijk verzoek aan de burgemees-
ters om te voorkomen dat knechten, die hun meester in het ene gilde verlieten om bij een 
meester van het andere gilde te gaan werken, vertrokken zonder de vorige voldaan te heb-

51  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 80, 31 mei 1597, f. 47-47v.
52  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 80, 2 september 1597, f. 63v-64.
53  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 80, 4 oktober 1597, f. 66. ‘Ende dat oock daer beneffens was geconsipi-
eert zeker nyeuwe keure voorden smalwevers gilde alsoo dezelve vanden blaeuwerckers versocht hadden geschey-
den te zyn ende een gilt op hen zelfs te hebben, […].’
54  NHA, Gildenarchieven 290, f. 1-4. De tekst werd op 11 oktober 1597 gepubliceerd. Er wordt verwezen naar 
een eerdere tekst van 9 juni 1597. Dit is mogelijk de tekst die is opgesteld naar aanleiding van de vroedschapsver-
gadering van 31 mei 1597, zie hierboven. Zie ook: Colenbrander, ‘De zijdeweverij in Haarlem’, 64-65.
55  NHA, Gildenarchieven 290, f. 2.
56  Kaptein vermeldt, onder verwijzing naar deze keur, alleen de linnen noppen. Zie Hollandse Textielnijverheid, 
230.
57  NHA, Gildenarchieven 290, 24 februari 1598, f. 5v-10v.
58  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 80, 15 februari 1599, f. 148v.
59  NHA, Gildenarchieven 290, 24 februari 1598, f. 8v. De kwestie van het dubbele lidmaatschap kwam op 18 juli 
1598, f. 4v-5 en 24 juli 1599 f. 11-11v nogmaals aan de orde.
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ben.60 Waar de grenzen blijkbaar zo vaag waren dat een dubbel lidmaatschap van een gilde 
mogelijk was en knechten schijnbaar moeiteloos van een meester van het ene gilde naar 
iemand uit het andere gilde konden gaan om te werken, is het niet verwonderlijk dat er con-
flicten ontstonden die een nadere precisering van het onderscheid tussen de producten van 
beide gilden noodzakelijk maakte. Dit gebeurde in 1612 als gevolg van een conflict tussen 
de deken en mannen van het smalweversgilde en die van de ammelakens (tafellakens) en 
servetten. De kern van het conflict werd gevormd door stoffen met ingeweven figuren zoals 
die in servetten voorkwamen. Deze werden in de looikamer van de smallen gelood. Onte-
recht, zo vond de tegenpartij. Na beide zijden gehoord te hebben besloten de burgemeesters 
het volgende: alle ammelakens, servetten en soortgelijke witwerken die tot het tafelgoed en 
dergelijke behoorden zouden voortaan worden gelood in de looikamer van de ammelakens 
en servetten. Deze bevond zich in de Walenkerk op het Begijnhof. De deken en mannen van 
het smalweversgilde daarentegen zouden alle in verschillende kleuren geweven smalwer-
ken, noppen en legaturen, voetwerken en dergelijke manufacturen loden die voor de ver-
vaardiging van kleding werden gemaakt of gebruikt.61 Zowel de toepassing van de stof als de 
kleur waren het criterium, niet de gebruikte garens. Hier wreekt zich dat verschillende gil-
den zowel linnen als katoen, wol of zijde voor de vervaardiging van hun stoffen gebruikten. 
De garens speelden alleen een rol bij de vaststelling van de kwaliteit van de diverse weefsels, 
waarbij het inweven van een bepaald garen werd voorgeschreven dan wel verboden. In de li-
teratuur is een beeld ontstaan waarbij de begrippen smal en smalnering als synoniem wordt 
gezien voor de Haarlemse zijdeweverij.62 Op deze plaats dient echter te worden benadrukt, 
dat in het oog moet worden gehouden dat de smalwevers niet uitsluitend geheel zijden of 
halfzijden stoffen weefden, maar ook stoffen van linnen en/of  katoen.63 Dit betekent dat 
wanneer in de bronnen wordt geschreven over smallen of smallekens hier niet automatisch 
zijden stoffen mee worden bedoeld, maar veeleer stoffen die tot de smalnering behoorden. 
Dit geldt met name voor de eerste zestig jaar van de zeventiende eeuw. Pas daarna zal het 
aandeel van de zijden stoffen binnen de smalnering een grote vlucht nemen.
 Het waren niet alleen problemen rond ingeweven patronen waarvoor men zich tot de 
burgemeesters wendde om tot een oplossing te komen. In veel conflicten stonden de ge-
bruikte garens centraal die het loden in een bepaalde looikamer zouden rechtvaardigen en 
waartegen men zich verzette. Drie looikamers waren hier in eerste instantie bij betrokken, te 
weten: de looikamer van de smallen, noppen en legaturen, de looikamer van de ammelakens 
en servetten en als laatste de looikamer van de saaien, fusteinen en bombazijnen ofwel de 

60  NHA, Gildenarchieven 290, 3 januari 1602, f. 15-15v.
61  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 211, 27 januari 1612, f. 205-205v. De tekst is ook opgenomen in het 
keurboek van het smalweversgilde, f. 28. De klacht was afkomstig van de deken en mannen van de ammelakens en 
servetten. Het assortiment stoffen was ten opzicht van 1597 al snel uitgebreid en bevatte meer dan alleen gestreep-
te stoffen. Op 31 mei 1605 werd de ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figuren, als Legatueren, Damasten, zoo 
voetwerck als treckwerck’ gepubliceerd, waarin de kwaliteit van verschillende linnen en 
(half)zijden stoffen van 10 taliën breed werden beschreven, Gildenarchieven 290, f. 23-26v.
62  Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 34; Floris Mulder et Daniël de Jonghe, ‘La découverte d’un 
métier à double harnais des Pays-Bas du milieu du XVIIIe siècle’, in: Bulletin du CIETA 71 (1993), 77; Colenbran-
der, ‘De zijdeweverij in Haarlem’, 71. Het is hier op zijn plaats om aan te geven dat de inhoud van het artikel van 
Van Ysselsteyn met terughoudendheid moet worden beschouwd, vanwege de smalle en onvolledige basis waarop 
het is gebaseerd.
63  SAA, NA. 662, f. 147v-148v. Op 24 augustus 1627 werd bij notaris Warnaertz in Amsterdam een contract op-
gemaakt tussen twee Haarlemse smalwerkers en een koopman in Gotenburg. De twee, Hans Boneval en Abraham 
Joosten zullen elk met ten minste drie getouwen naar Zweden vertrekken om aldaar Haarlemse manufacturen te 
maken. De koopman Albert van de Velde zal hen de grondstoffen hiertoe leveren, te weten gebleekt Oostindisch 
katoenen garen en wit slesiger garen (linnen). Zijde wordt in het geheel niet genoemd.
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Saaihal. Zo leidde het gebruik van katoen door de smalwevers tot een geschil met de looiers 
van de bombazijnen. Na overleg met enige neutrale kooplieden viel begin 1613 het besluit 
dat het de smalwevers was toegestaan om door hun weefkammen alle garens, hetzij katoen 
of anders te gebruiken die hen goed dunkte. Hetzelfde gold voor de bombazijnwevers, mits 
de stoffen maar volgens de eigen keur werden gemaakt. De stoffen werden vervolgens op de 
eigen looikamers gelood.64 Onder verwijzing naar dit besluit van 18 januari 1613 werd later 
dat jaar een soortgelijk conflict tussen beide looikamers, nu over het loden van een nieuwe 
stof, opgelost. Opnieuw was de uitkomst dat alle stoffen die voor kleding werden gebruikt, of 
terstond werden verzonden, in de looikamer van de smallen werden gelood, ‘als daar onder 
behoorende’. Moesten ze echter nog gebleekt, geruwd, geschoren, geverfd en dergelijke wor-
den dan vielen ze onder de looikamer van de bombazijnen.65 Uit het vervolg van de kwestie 
kan worden opgemaakt dat de zaak hoog heeft opgespeeld, waarbij beide partijen op hun 
standpunt zijn blijven staan. Uit de burgemeestersresoluties van 18 februari 1614 blijkt, dat 
over en weer zowel geschriften als monsterlappen bij de burgemeesters waren ingediend.66 
Zij kwamen vervolgens tot de conclusie dat er geen kansen waren om tot overeenstemming 
te komen en zagen als enige oplossing de beide ‘hallen’ of  looikamers samen te voegen. Aan 
de zeven mannen van de smalwerkers- of noppenhal werden drie personen toegevoegd om 
zo gezamenlijk de kooplieden van dienst te zijn.67 
 Afgaande op de benoemingen heeft deze fusie niet gewerkt. Sterker nog, op dezelfde dag 
dat de zeven mannen en looiers van het smallen en noppengilde werden benoemd, kwam 
een combinatie van de mannen van de looikamer van de ammelakens en servetten met die 
van de saaien, fusteinen en bombazijnen tot stand.68 De oorspronkelijke samenvoeging van 
de looikamer van de smallen en noppen met de Saaihal was blijkbaar al snel een onhoud-
bare combinatie gebleken. Het duurde echter nog vier jaar alvorens op 28 december 1618 
het besluit tot samenvoeging van de kamer van de smallen, noppen en legaturen met die van 
de saaien, fusteinen, bombazijnen en damasten door de burgemeesters officieel ongedaan 
werd  gemaakt.69 Hiermee kwam een einde aan de fusiepogingen tussen de verschillende 
looikamers. Helaas zijn de door de mannen van beide looikamers ingediende stukken, die 
mede de grondslag voor dit besluit vormden niet bewaard gebleven. Hoe dan ook, de schei-
ding gaf de burgemeesters de gelegenheid om een nieuwe benoemingsprocedure voor de 
looikamers in te stellen. Voortaan benoemden zij twaalf kooplieden of reders als ‘electeurs’ 
of ‘nominateurs’ om jaarlijks een voordracht te maken van veertien personen, die de nering 
van smallen en noppen verstonden, waaruit de deken en mannen van de looikamer werden 
gekozen.70 Wanneer de benoemingen op een rij worden gezet, blijkt dat vanaf 1618 in de re-
soluties van de burgemeesters niet meer wordt gesproken van de deken en mannen van het 

64  NHA, Gildenarchieven 290, f. 28v-29; Res. Burgemeesters (SA 850) rood 211, 18 januari 1613, f. 229v.
65  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 211, 7 november 1613, f. 254v-255; Gildenarchieven 290, f. 30-30v. 
Het betrof  “eenige nijeuwe fatsoen marber ofte coorden stucken”, 
66  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 212, 18 februari 1614, f. 6. De nieuw gekozen mannen van de Saai-
hal weigerden zelfs de eed af te leggen. 
67  Deze drie mannen werden een dag later, op 19 februari benoemd.
68  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 212, f. 19-19v. Op 6 november werden zeven personen tot deken 
en mannen ‘vande taeffelwerckers ende servietten, mitsgaders vande say fusteynen bombasynen ende doppen’ 
benoemd. Gildenarchieven 290, f. 31-32, 29 oktober 1614.
69  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 212, 28 december 1618, f. 155v-156. De kamers werden terugge-
bracht in de situatie zoals die was voor de combinatie van het voorleden jaar. Kennelijk is er in 1617 een nieuwe 
poging tot samenvoeging geweest, wat niet meer is na te gaan omdat de resoluties van dat jaar ontbreken.
70  Voor de verkiezing van de deken en mannen van de looikamer van de saaien, fusteinen e.d. werden eveneens 
zes of acht mannen als ‘electeurs’ aangesteld om een lijst van veertien personen op te stellen. Deze procedure was 
conform de keur van het langgaren. De benoemingen vinden nu niet meer in oktober maar in januari plaats.
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smalweversgilde, maar van de deken en mannen van de looikamer van de smallen en nop-
pen. Hier ligt in feite al het begin van de omslag naar de centrale positie die de looikamer 
binnen de smalweverij zal gaan innemen en niet, zoals Mulder meent, in 1631 toen de rol 
van het stadsbestuur in de looikamer verder werd uitgebreid.71

3.2.1 De looikamer in Haarlem

Op verzoek van de burgemeesters diende een aantal reders en kooplieden op 28 maart 1631 
een advies in met voorstellen die fraude moesten weren en die tot herstel van de nering 
zouden leiden. De burgemeesters gaven hierbij duidelijk aan dat zij deze informatie van 
hen nodig hadden omdat het ‘haer lieden focaesy offe hanteerijnge niet en is’.72 De inhoud 
van dit stuk is van invloed geweest op de ordonnantie van 9 mei van datzelfde jaar, waarin 
de nadruk vooral lag op maatregelen om de kwaliteit van de stoffen te handhaven en te ver-
hogen.73 Hiertoe dienden op de looikamer ondermeer monsterlappen te worden bewaard. 
Voor nieuwe stoffen zal door de mannen van de looikamer steeds in overleg met ervaren 
reders een keur worden opgesteld, want de smalnering bestond uit ‘veele nieuwicheden en 
veranderingen’. Mulder is hier van mening dat de fabrikeurs toestemming van de looikamer 
moesten hebben om nieuwe stoffen te mogen weven. Zoals elders door mij al is geschreven, 
is mijns inziens het omgekeerde het geval geweest en werd hen de tijd gegund om deze stof-
fen te ontwikkelen.74 In het advies van de reders en kooplieden werd in dit verband zelfs 
gesproken over het recht om nieuwe stoffen tijdens de visitatie voor de looiers verborgen te 
mogen houden.75

 Het aantal mannen van de looikamer werd van zeven naar twaalf uitgebreid. Er zou nu 
op twee tafels gelood kunnen worden, één tafel voor het witgoed en één voor het geverfd 
goed. Om verval in het loden te voorkomen zouden de mannen van de looikamer voort-
aan uit de voornaamste reders worden verkozen; reders die ‘gewoon syn deuchdich werck 
te maecken ende goede kennisse vande neeringe hebben’. De vraag kan gesteld worden of 
dit niet altijd al gebeurde. Het stadsbestuur had er belang bij, zoals zij dat vanaf het begin al 
aangaf, dat de stoffen op de best mogelijke manier werden geweven. Dit was niet alleen goed 
voor de reputatie van het product, zowel binnen als buiten de stad en de provincie, maar ook 
goed voor de werkgelegenheid binnen Haarlem zelf. Er werd een lijst opgesteld van zesen-
dertig personen waaruit de twaalf mannen van de looikamer werden verkozen, waarvan elk 
jaar zes werden vervangen. De deken werd voortaan elk jaar opnieuw benoemd en de nomi-
natie werd door de twaalf ‘electeurs’ volgens het oude gebruik gedaan, zoals dit in 1618 was 
ingesteld.76 Kort na 1631 werd dit aantal tot zes teruggebracht, want vanaf 1633 is er steeds 
sprake van zes electeurs, nominateurs, verkiezers of overmannen die de nominatie deden. 

71  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 98.
72  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-210, ‘Redenen en Stucken vanden Coopluiden ende Reders vanden 
Smallen Noppen ende Legaturen overgebracht den xxviij Marty a° 1631’. Zie ook: Res. Burgemeesters (SA 850) 
rood 215, 29 maart 1631, f. 186v. Er is een lijst met vierentwintig namen bewaard gebleven van personen die op 8 
maart bij de burgemeesters waren ontboden om over het loden en de lonen te overleggen, NHA, Gildenarchieven 
297.
73  NHA, Gildenarchieven 289, nr 173, 9 mei 1631. Zo zou geprobeerd moeten worden om door middel van het 
geven van het lood voor de beste kwaliteit, de kroon, voor goedkopere maar wel deugdelijk gemaakte stoffen de 
reders te stimuleren om de kwaliteit van hun producten te verhogen.
74  Colenbrander, ‘De zijdeweverij in Haarlem’, 66.
75  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-210, punt 6.
76  In geval van overlijden diende het 36-tal te worden aangevuld. NHA, Gildenarchieven 297, 6 januari 1631. 
Lijst met twaalf namen van de nominateurs van de smallen voor 1631.
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Deze zes behoorden tot de groep van zesendertig mannen; de nominatie werd gedaan uit de 
overgebleven dertig personen.77

 Mag nu op basis van deze gegevens de conclusie worden getrokken, zoals Mulder deed, 
dat de relatie tussen gilde en looikamer in Haarlem losser werd? Immers, naast de regels 
met betrekking tot het bestuur van de looikamer waren ook ‘typische’ gildebepalingen op-
genomen die het aantal leerlingen en de meesterproef tot onderwerp hadden, alsmede en-
kele bepalingen over de uitdragers of drebbers van de smalnering. Deze uitdragers, niet te 
verwarren met de handelaars in tweedehands gebruiksgoed, werden in 1654 omgevormd tot 
makelaars.78 Veel waarschijnlijker is dat hier sprake is van gewijzigde verhoudingen binnen 
het gilde als gevolg van de veranderende verhoudingen binnen deze tak van nijverheid zelf. 
Een situatie die jaren later in 1676 officieel zal worden geformaliseerd. Op zich was deze si-
tuatie niet nieuw. Ook de linnennijverheid kende een ontwikkeling, waarbij het produceren 
voor de export had geleid tot een verlies aan zelfstandigheid van de producenten, als gevolg 
van een grotere invloed van het handelskapitaal. De meester-wevers ontwikkelden zich òf 
tot kleine ondernemers en handelaren òf tot loonarbeiders.79

 De nadruk die vanaf 1631 op het goed functioneren van de looikamer wordt gelegd, be-
vestigt het beeld dat het de Haarlemse burgemeesters primair te doen was om de kwaliteit 
van de stoffen te handhaven en daarmee niet alleen de handel, maar ook de werkgelegen-
heid binnen Haarlem te beschermen. In dit licht moet ook hun reactie op de gebeurtenissen 
rond 1646 worden bekeken. Er was in de looikamer een conflict ontstaan omtrent het drie- 
en vierdraads damast, dat niet in de keur van 1605 stond vermeld, maar dat wel al twaalf of 
veertien jaar werd gemaakt en verkocht.80 Uit de stukken wordt duidelijk dat het vooral een 
strijd moet zijn geweest tussen conservatieve en innovatieve kooplieden en reders binnen de 
looikamer rond de toelating van nieuwe stoffen.
 Het meest expliciet in deze kwestie is een copie van een rekest dat in 1645 moet zijn 
ingediend.81 De burgemeesters hadden op verzoek een bijeenkomst belegd met de dertig 
mannen van de looikamer en de zes overmannen. Het doel van de vergadering was om de 
ontstane moeilijkheden met betrekking tot het weven van damasten uit de weg te ruimen en 
een onpartijdig oordeel te vellen, waardoor de welstand van de smalnering bevorderd zou 
worden. Volgens de keur mochten alleen tweedraads damasten worden vervaardigd, maar 
in de praktijk werden, net zoals in Amsterdam ook drie- en vierdraads damasten geweven. 

82 De uitslag was dat (voorlopig) alles bij het oude bleef. In het rekest werd vervolgens een 
overzicht gegeven van de gevreesde consequenties van dit besluit. De grootste angst was dat 
de weverij van deze en andere stoffen zich naar andere steden, waaronder het nabijgelegen 

77  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 98-99. Hij is van mening dat de looikamer vanaf 1631 wordt be-
stuurd door zes overmannen en 36 fabrikeurs. Dit is onjuist. Zie ook NHA, Gildenarchieven 297.
78  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 224, f. 138v en 145. Op 20 april 1654 werd het besluit genomen om 
een ordre en reglement van de makelaars (‘in plaetse van de Vuijtdragers, ende Vuijtdraeghsters’) te publiceren. 
Dit gebeurde twee dagen later, zie Gildenarchieven 290. Negen dagen later hebben de eerste uitdragers de eed 
afgelegd en werden daarmee tot het makelaarschap toegelaten. Al in 1631 hadden de reders van de smalnering 
een verzoek ingediend om de uitdragers door gezworen makelaars te vervangen, zie Ingekomen Stukken (SA 710) 
rood 462, 19 november 1631. De oudste regels voor de uitdragers dateren uit 1599, 1602 en 1604, zie Gildenar-
chieven 290.
79  Kaptein, Hollandse textielnijverheid, 206, 213-215.
80  NHA, Gildenarchieven 290, f. 23-26v. ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figuren, als Legatueren, Da-
masten, zoo voetwerck als treckwerck’, 31 mei 1605.
81  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Het stuk is 1646 gedateerd, dat moet 1647 zijn. Er wordt ver-
wezen naar het aflopen van de termijn van Laurens Nanninghs Vroom als deken van de looikamer, een functie die 
hij in 1646 bekleedde. De bijgevoegde kopie was ongeveer twee jaar eerder ingediend en dateert dus uit 1645. 
82  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. 
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Amsterdam, zou verplaatsen. Er werden diverse voorbeelden gegeven van stoffen waarbij 
dit al was gebeurd.83 De oorzaak voor de starre houding ten aanzien van vernieuwingen 
werd bij een klein aantal personen gezocht, drie of vier, die ‘soo absolutelijcken disponeren 
als off zij waeren Superintendenten ende onder nijemants gebiet offe gouverne en stonden’. 
Blijkbaar werd al eens eerder tegen deze houding geageerd, want de rekestranten wezen 
erop dat de looiers ter verdediging dikwijls een vergelijking maakten met de situatie in Lei-
den waar de nering door middel van sterke keuren in stand werd gehouden. Nadrukkelijk 
merkten zij op dat deze vergelijking geen stand kon houden omdat, in tegenstelling tot Lei-
den, de smalnering in Haarlem ‘in gestaedige veranderinge van nieuwe wercken, fatsoenen 
en coleuren’ bestond. Stoffen die vroeger in overvloed werden gemaakt waren nu vergeten.84 
Ze vervolgden met de opmerking dat men in vroeger tijden niet had kunnen voorzien welke 
manufacturen nu – in 1645 – gemaakt zouden worden, daarmee natuurlijk suggererend dat 
men niet te star aan de oude keuren moest vasthouden, omdat deze hooguit de bestaande 
situatie konden weergeven. Opnieuw werd uitvoerig ingegaan op het nut om met de mode 
mee te gaan en datgene te maken wat zij en de kooplieden konden verkopen. Gewezen werd 
op Amsterdam, dat geen gilde kende en waar dagelijks nieuwe stoffen werden gemaakt, wat 
echter niet tot een verloop maar juist tot een toename van de nering had geleid.
 Hoewel de kwestie rond het damast werd opgelost, in een ampliatie op de keur werd 
drie- en vierdraads damast dat jaar alsnog toegestaan, kwam de personele kant van de zaak 
niet tot een oplossing.85 Dit kwam mede tot uiting in een verzoek aan pensionaris Albert 
Ruyl, kort na de jaarwisseling van 1646, waarmee zijn hulp werd ingeroepen in verband 
met de aanstaande verkiezing van de nieuwe looiers.86 Het werd ingediend door, zoals zij 
zelf zeggen, een groot aantal burgers, zowel reders als kooplieden, die het ‘geweld’ hen aan-
gedaan door Francoys Messchaert en Abraham de Graet beu waren. Hen werd verweten 
dat zij met behulp van één der overmannen, Frans Symonsen vanden Boogert, een aantal 
met name genoemde personen in de looikamer benoemd probeerden te krijgen. Personen 
waarvan werd aangegeven dat zij ze als ‘verdruckers vande burgerij ende verminderaers 
vande haerlemse smalle neeringe’ beschouwden.87 Helaas werd dit niet nader omschreven; 
waarschijnlijk werden ze als te behoudend beschouwd, waardoor noodzakelijk geachtte ver-
nieuwingen werden tegen gehouden. Blijkens de uitslag moet het verzoek aan Ruyl bij de 
uiteindelijke benoeming een doorslaggevende rol hebben gespeeld, want de burgemeesters 
verkozen een ander, Laurens Nanninghse Vroom, tot deken88 en geen van de zogenaamde 
verdrukkers werd tot looier benoemd, maar wel twee personen die de vermeerdering van 
de smalnering voor stonden.89 Wat de burgemeesters ertoe heeft bewogen zo te handelen? 
Aangenomen moet worden dat zij het belang van de smalnering en niet enkel het belang 

83  De weverij van Engelse legaturen was verplaatst naar Engeland, saaie kaffa naar Leiden en Amsterdam, voet-
legaturen naar Gouda, vijfschachts doppen naar Amsterdam en een zeker Rijsels werk bestemd voor export naar 
Brazilië werd niet meer in Haarlem gemaakt. Als laatste werden de zijden legaturen genoemd, die niet met linnen 
ingeslagen mochten worden, zie ook paragraaf 5.1.
84  Voor een opsomming van deze stoffen zie paragraaf 5.2.
85  Er moet alsnog een verzoek tot wijziging van de keur zijn ingediend, gezien de ampliatie van 15 juli 1645 
waarin de vervaardiging van twee-, drie- en vierdraads damast wordt toegestaan. NHA, Gildenarchieven 290, f. 
24.
86  NHA, Gildenarchieven 297, 2 januari 1646.
87  NHA, Gildenarchieven 297, 2 januari 1646. Nominatie volgend op verzoek aan Albert Ruyl.
88  Messchaert en De Graet stonden eveneens voor de functie van deken genomineerd.
89  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 221, 5 januari 1646, f. 48v.
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van enkele personen voor ogen hadden en tevens niet bang waren voor vernieuwingen.90 
De keuze van Vroom tot deken bleek een gouden greep te zijn geweest, aldus een rekest uit 
1647. Hierin werd de bedroefde stand van de nering beschreven, die niet werd veroorzaakt 
door economische omstandigheden maar opnieuw door enkele personen in de looikamer.91 
Meteen wordt duidelijk wat hen nog steeds dwars zit, namelijk het absoluut regeren van 
enige personen die door het verbieden van nieuwe werken de nering verjoegen. Dit was 
veranderd bij het aantreden van Laurens Nanninghse Vroom tot deken. In dat jaar (1646) 
floreerde de smalnering enorm en er waren geen klachten gehoord over de looiers in ver-
band met het ‘inventeeren’ of maken van nieuwe stoffen. Bij het aantreden van een nieuwe 
ploeg was er opnieuw onrust ontstaan doordat de vervaardiging van veel nieuwe stoffen 
werd verboden.92 Dit ging in tegen datgene wat de burgemeesters de looiers gelast hadden 
te doen, namelijk dat zij ‘souden toelaten alderleij wercken te maecken daer den Coopman 
best soude connen meede gedient sijn’. Bijna alle oude werken, stoffen die volgens de keur 
waren gemaakt, werden sinds enkele maanden niet anders dan met verlies verkocht.93 De 
reders verwachtten nu dat zij genoodzaakt zouden worden om een groot deel van hun werk-
lieden te ontslaan als de looiers doorgingen met het verbieden en in beslag nemen van alle 
nieuwe stoffen.
 De burgemeesters stonden voor de keuze: enerzijds zullen zij kwaliteitshandhaving door 
middel van navolging van de keuren hebben willen nastreven – zoals zij de looiers van de 
noppen en smallen in augustus 1648 opnieuw gelastten te doen – anderzijds zullen zij de 
ontwikkeling van de smalnering niet hebben willen tegenhouden.94 
 Uit het voorafgaande kan worden opgemaakt dat via de benoemingen invloed uitge-
oefend kon worden op het beleid van de looikamer ten aanzien van nieuwe stoffen. Of de 
Haarlemse  burgemeesters hier na 1646 nog gebruik van hebben gemaakt is niet te zeggen. 
Een dergelijke kwestie is in de bronnen niet terug te vinden; tevens blijkt uit de benoemin-
gen niet dat zij afweken van de ingediende nominatie. Waarschijnlijk hebben we hier toch 
met een incident te maken gehad. Een rekest van reders uit 1650, waarin zij om toestem-
ming vroegen om allerlei stoffen, fijn en grof, breed of smal te mogen maken op de ma-
nier zoals de koopman dit wenste, werd na overleg met de overmannen en mannen van de 
looikamer vooralsnog afgeslagen.95

Precies dertig jaar na de introductie van de lijst met zesendertig namen waaruit de over-
lieden, deken en mannen van de looikamer van de smallen, noppen en legaturen werden 
verkozen, werd er opnieuw een wijziging aangebracht.96 Begin 1661 werd er over de looika-
mer overlegd, wat tot gevolg zou hebben dat de greep van het Haarlemse stadsbestuur op 

90  Herman Kaptein, ‘De Haarlemse lakennijverheid tot ca. 1575’, in: H. Rombouts (red.), Haarlem ging op wol-
len zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het Spaarne, Schoorl 1995, 52. Overwegingen 
ten aanzien van het algemeen belang zullen in de besluitvorming zeker een rol hebben gespeeld, zoals veel eerder 
in de jaren ’20 van de zestiende eeuw. De vroedschap verdedigde toen haar beleid met de woorden: ‘… men be-
hoort meer te consideren ende letten up tgemeen profyt dan up sommige particulier personen’. 
91  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Het rekest is met potlood foutief 1646 gedateerd.
92  Op grond van deze mededeling, de nieuwe deken en overmannen werden in januari benoemd, moet het 
rekest uit 1647 dateren.
93  Het verlies bedroeg 15 tot 16%.
94  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 222, 10 augustus 1648, f. 104v.
95  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 223, 22 maart 1650, f. 47v.
96  Tussentijds werd wel over dit onderwerp gesproken. Zo belegden de burgemeesters in 1654 een bijeenkomst 
om over maatregelen ten behoeve van de smalnering te overleggen. Naast een oud-burgemeester, een lid van de 
vroedschap en een secretaris zouden drie overmannen, drie mannen van de looikamer, drie koopluiden en drie 
reders eraan deelnemen. NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 224, 8 september 1654, f. 173v.
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de looikamer verder werd verstevigd door de invoering van de superintendenten. Naast de 
overlieden van de looikamer namen de burgemeesters Cornelis Koningh en Mr. Johan van 
Thilt en schepen Pieter Bol deel aan dit overleg.97 Enkele maanden later werd op 13 juli de 
keur van de looikamer van de manufacturen definitief goedgekeurd.98

 De leiding van de looikamer bleef als vanouds in handen van de zes overlieden, zes 
bekwame mannen die verstand hadden van de manufacturen van de smalnering.99 Twee 
maanden later kregen zij de taak om aan de lijst van dertig mannen nog eens dertig toe te 
voegen, waaruit de heren van het gerecht een nieuw 30-tal zouden kiezen.100 De burgemees-
ters op hun beurt benoemden twaalf mannen van deze lijst tot looier om tot 1 januari 1663 
dienst te doen. Elk jaar werden vier van hen vervangen; de mannen werden voor drie jaar 
benoemd.101 Over de aanleiding om het aantal looiers in een keer te verdubbelen wordt ner-
gens gesproken, maar het is denkbaar dat een (forse) uitbreiding van de smalnering tot een 
zodanige toename van het aantal te loden weefels heeft geleid, dat zes looiers het werk niet 
meer aankonden.
 Nieuw is de instelling van twee superintendenten over de looikamer, die uit de magis-
tratuur afkomstig waren. Deze superintendenten kwamen, in tegenstelling tot de overman-
nen, niet uit de gelederen van de smalnering voort en behoorden dus niet tot de groep van 
zesendertig mannen van de looikamer.102 Het was hun taak om samen met de overmannen 
alle voorvallende zaken en problemen aangaande de looikamer te bespreken. Daarnaast 
kwamen zij twee of drie maal per week op de looikamer om te zien wat daar gebeurde. Elk 
jaar werd één van hen vervangen. Tevens ontvingen de superintendenten, Pieter Bol en Gil-
lis Bouchelion, en de overmannen nu jaarlijks een vergoeding van zestig gulden voor hun 
werkzaamheden. De nominatie werd voortaan door de superintendenten en de overman-
nen opgesteld; samen vormden zij nu het bestuur van de looikamer. Met ingang van januari 
1662 ‘beheerden’ een deken, een assistent en tien mannen de looikamer van de Haarlemse 
manufacturen.103 
 In de keur op de looikamer van de manufacturen werden ook bepalingen opgenomen 
betreffende het aantal leerjongens, de leertijd, het aantekenen bij de looikamer, het toege-
stane aantal weefgetouwen – maximaal vijf – en dat looiers niet aanwezig mochten zijn wan-
neer hun eigen stoffen werden gelood.104 Over de lonen zou bij de eerste gelegenheid een 
besluit worden genomen. Op 14 juli werd over dit onderwerp wel een rapport ingediend, 
maar het duurde nog tot 1666 alvorens een loonreglement werd opgesteld.105 Ook in 1631 
was er sprake van dat ‘het loon soude moogen werden gebetert’, maar dit punt is in de be-
sprekingen verder niet meer aan de orde gekomen.106

97  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 7 januari 1661, f. 34.
98  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 9 juli 1661, f. 82v. Voor de tekst zie SA 245, ‘Keuren ende Or-
donnantie Op de Looy-kamer Van de Manufacturen’.
99  NHA, SA 245, artikel 1 en 2. Twee van hen zouden ten minste een of twee maal per week, samen met een of 
meer heren van de magistratuur en geassisteerd door enkele mannen van de nering op de looikamer de manufac-
turen keuren op lengte, breedte, deugd en fijnheid, conform de aldaar aanwezige monsterlappen.
100  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 8 september 1661, f. 97. 
101  In de praktijk gebeurde dit al sinds 1637, zie Gildenarchieven 297.
102  Dit wil niet zeggen dat de overmannen niet tot burgemeester en in die hoedanigheid weer tot superintendent 
benoemd konden worden, zoals dit in de achttiende eeuw wel gebeurde.
103  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 1 januari 1662, f. 124.
104  NHA, SA 245, artikelen 12-16, 23. De Jongste was ten onrechte van mening dat de beperking van het aantal 
getouwen tot vijf pas in 1674 werd ingesteld. De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 22. 
105  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 14 juli 1661, f. 83v.
106  NHA, Gildenarchieven 297, 8 maart 1631.
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In de vergadering van 28 januari 1666 werd gesproken over de lonen die door de reders 
van de smalnering aan de arbeidslieden werden betaald.107 Niet alleen waren er onderlinge 
verschillen, ze werden ook van tijd tot tijd verlaagd. De gevreesde gevolgen waren kwali-
teitsverlies van de stoffen en armoede voor wevers, knechten en anderen waardoor zij een 
beroep zouden moeten doen op de stedelijke armenzorg. Om dit nu zoveel mogelijk te voor-
komen, werd het voorstel gedaan om de lonen op ‘eenen redelijcke ende egalen voet te bren-
gen’.108 De deken en mannen van de looikamer kregen de opdracht om bij de reders navraag 
te doen, om vervolgens met lijsten rond te gaan waarop de reder zijn naam kon zetten in-
dien hij het met dit voorstel eens was.109 Een half jaar later werd de eerste keur op de lonen 
van het smalredersgilde gepubliceerd.110

In het jaar 1661 werd door een aantal smalreders een rekest ingediend waarin zij het stads-
bestuur om de oprichting van een Bank van Lening verzochten.111 Hier zouden de ‘luijden 
van geringe conditien’, waaruit de nering grotendeels bestond, hun stoffen kunnen belenen 
wanneer zij deze niet direct konden verkopen. Deze reders konden zich geen grote voorraad 
veroorloven waardoor ze gedwongen werden de stoffen voor een te laag bedrag te verkopen 
en de geleden schade op hun wevers te verhalen, die op hun beurt weer een beroep zouden 
moeten doen op de armenzorg. Een dergelijke instelling bestond al voor de lakennijverheid. 
Vier jaar later dienden superintendent Gillis Bouchelion en overman Abraham de Graet een 
concept in waarnaar de manufacturen voortaan beleend zouden worden en werden ze voor 
een jaar als commissaris van de bank benoemd.112 De Bank van Lening van manufacturen, 
noppen en smallen bevond zich in het Prinsenhof en heeft slechts kort gefunctioneerd.113 
Al in 1672 memoreerden enkele smalreders dat de bank, na een goed begin, nu was verval-
len.114

107  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, 28 januari 1666, f. 308v-309v.
108  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, 28 januari 1666, f. 309.
109  NHA, Gildenarchieven 294. Vier van dergelijke lijsten zijn bewaard gebleven, waarop de handtekeningen 
staan van 131 smalreders, inclusief die van de deken en de mannen van de looikamer. Er zijn tevens twee  lijsten 
waarop de stoffen met hun lonen staan vermeldt, ondertekend door de deken en de mannen en door veertien 
andere reders, mogelijk de opstellers van de lijst. Op de achterzijde staan de handtekeningen van de individuele 
reders.
110  NHA, SA 259, 19 juni 1666. Zie ook Res. Vroedschap (SA 838), rood 93, 12 juni 1666, f. 125.
111  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 464, 10 maart 1661. Vijftig reders hebben het rekest ondertekend. 
Zes reders tekenden niet, zie Gildenarchieven 295. In het rekest verwezen zij naar de draperie. In 1635 werd te 
Haarlem een verkoophal voor laken opgericht, waar ook krediet kon worden opgenomen, met lakens als onder-
pand. Zie Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 101-102. Zie voor een algemeen overzicht van de rol van de Ban-
ken van Lening als handelskredietbanken H.A.J. Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet. De ontwikkeling 
van de Bank van Lening in Nederland van Lombard tot Gemeentelijke Kredietbank 1260-1940, Hilversum 1994, 
136-140.
112  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, 3 januari 1665, f. 152.
113  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, f. 194, 198-198v, 267. Op 8 april 1665 verzochten de com-
missarissen van deze bank om een subsidie van 4500 gulden. Enkele dagen later, 17 april, werd hen 8000 gulden 
toegezegd. Verdere verzoeken om financiële ondersteuning moesten bij de vroedschap worden ingediend. Op 10 
oktober was het geld om beleningen te doen op en werd opnieuw 5000 gulden toegezegd. Uit een door Bouchelion 
en De Graet opgemaakt financieel overzicht van de ‘beleenhall der noppen en smallen’ van 24 januari 1667 blijkt 
dat sinds januari 1665 een bedrag van ƒ 36254.15.- is ontvangen, waarvan ƒ 28411.- aan beleningen is uitgeven. 
NHA, Gildenarchieven 295.
114  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465, ‘Memorie van verandering in de lonen bij de laatste ordon-
nantie’.
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3.2.2  Nomen est omen: van smalwevers- naar smalredersgilde

De grote nadruk die op het functioneren van de looikamer werd gelegd, zoals dat uit de 
bronnen naar voren komt, betekende niet dat het gilde geen functie meer had. Wie als smal-
wever een eigen werkplaats op wilde zetten, was gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw verplicht om lid te worden van het gilde. Ook de voorschriften omtrent de leertijd ble-
ven door de tijd heen gehandhaafd en werden nageleefd, getuige de verzoeken tot ontheffing 
van deze verplichting aan de burgemeesters. Zo verkreeg een smalwever in 1658, na overleg 
met ‘de vinders ofte de mannen vande smalneringe ofte Loijcamer’, toestemming om in het 
gilde te worden opgenomen.115 Hij had tegen de keur in niet twee jaar bij een meester, maar 
bij zijn broer het vak geleerd. Enkele jaren eerder werd op verzoek van de mannen van de 
looikamer besloten om twee nieuwe zwarte lakense doodkleden voor het gilde te laten ma-
ken.116 Dit verzoek werd door de overlieden van de looikamer aan de burgemeesters over-
gebracht. Eenderde van de inkomsten van het gebruik van deze kleden kwam ten goede aan 
de armen van de looikamer ofwel het gilde.
 Ook na de instelling van de superintendenten in 1661, bleven de deken en mannen van 
de looikamer als gildebestuur functioneren. Er kwam echter wel de klad in want toen in 
1695 en 1698 de nieuwe vinders van het smalredersgilde de eed zouden afleggen, verklaar-
den zij nadrukkelijk dat de keur niet meer in observantie was, een omissie die pas na 1701 
zou worden goedgemaakt.117 
 Alvorens over te gaan tot de laatste bestuurlijke ingreep van het stadsbestuur in de orga-
nisatie van de smalnering, is het noodzakelijk nog een enkele opmerking te maken omtrent 
het functioneren van het smalweversgilde. Wanneer het gilde niet meer is dan een uitvoe-
rend orgaan van de stedelijke overheid, moet er toch iets zijn dat het aantrekkelijk maakte 
om naar het lidmaatschap te streven. Er bestond natuurlijk de gildeplicht, waarbij men al-
leen een werkplaats mocht beginnen, indien men lid van het gilde en poorter was. Maar de 
financiële ondersteuning die een gilde in moeilijke tijden kon bieden, moet mede een be-
langrijke reden geweest zijn om lid van een gilde te worden, getuige de grote aandacht die er 
werd besteed aan de inkomsten voor de gildekas. Een (dreigend) financieel tekort was veelal 
de aanleiding om voorstellen in te dienen om de inkomsten van het gilde te vergroten, zoals 
in 1666 gebeurde. In dat jaar werd een voorstel gedaan om de bedragen voor het loden in 
de looikamer te verhogen. In het rekest werd gesproken over achthonderd garenwevers en 
zeshonderd zijdewevers, die jaarlijks een bedrag van 13.000 gulden aan looigelden zouden 
kunnen opbrengen, dat bestemd zou zijn voor de armen van het gilde.118 Op deze manier 
werd de stedelijke armenzorg ontlast. Een ander middel werd gevonden in de invoering van 
loonreglementen die de gildebroeders op z’n minst een minimuminkomen moesten garan-

115  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 226, 22 oktober 1658, f. 26-26v.
116  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 221, 29 januari 1647, f. 188v-189v. Er waren nu vier kleden, elke 
met een verschillende prijs, die men verplicht was te gebruiken. Eenderde deel van de boete op overtreding was 
bestemd voor de ‘craemvrouwen’ van het gilde.
117  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 240, 15 februari 1695, f. 67; rood 245, 18 juli 1698, f. 57-57v.
118  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Volgens het rekest weefden de garenwevers 16.000 el per week 
en de zijdewevers 12.000 el. Dit zou betekenen dat een garen- of zijdewever per week 20 el weefde. Als deze getal-
len kloppen, wat niet meer is na te gaan, dan betreft het hier op z’n minst een gemiddelde. Voor alle stoffen geldt, 
dat hoe eenvoudiger te weven hoe meer er per dag of per week van geweven kan worden. Naarmate stoffen tech-
nisch complexer worden en daarmee ook arbeidsintensiever, loopt de lengte die binnen een bepaald tijdsbestek 
geweven kan worden (sterk) terug.
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deren.119 Een vastgesteld loon kon ervoor zorgen dat de wevers in Haarlem bleven en niet 
naar andere steden vertrokken als ze daar meer zouden kunnen verdienen.
 De invoering van het loonreglement uit 1666 bleek, zoals waarschijnlijk ook wel te ver-
wachten viel, geen definitieve oplossing te hebben geboden voor ongewenste loonverschil-
len. De verschillen in de betaling van de werklieden bleven bestaan en ze waren om twee 
redenen ongewenst. Niet alleen dwongen ‘eenige baetsoeckende personen’ de wevers om 
voor een te laag loon te werken, onder bedreiging naar een ander te gaan indien zij weiger-
den, maar ook de kwaliteit van de stoffen leed eronder. Een (te) laag loon zette de wevers 
niet aan om veel zorg aan hun werk te besteden, aldus het stadsbestuur dat in 1670 en 1671 
twee nieuwe loonreglementen publiceerde.120 
 Vijf jaar later werd opnieuw tot de publicate van een ordonnantie ten aanzien van de 
lonen overgegaan, waartoe de mannen van de looikamer en de fabrikeurs op 12 september 
1676 hun overwegingen over de situatie aan het stadsbestuur hadden overhandigd.121 Door 
de neringloze tijd, als gevolg van de oorlog met Frankrijk, werden de wevers gedwongen om 
beneden het vastgestelde loon te werken. Als basis voor een oplossing zagen zij allereerst de 
invoering van een onderscheid tussen fabrikeurs en loonwerkers, die elk hun eigen rang in 
het gilde zouden hebben. Daarnaast behelsde het voorstel ondermeer een loonsverlaging en 
de handhaving van het maximum van vijf getouwen per werkplaats voor zowel de fabrikeur 
als de loonwerker. In de volle overtuiging dat deze maatregelen zeer dienstig zouden zijn 
voor de werklieden en met de waarschuwing dat ‘… dese fabrique eens verloopen zynde 
salmen beswaerlijck ofte geheel geen raet weten om de selve wederom op te regten’, werd het 
voorstel door achtendertig fabrikeurs ondertekend.
 Een groot aantal gildebroeders was het met deze visie oneens. In een korte eerste reactie 
op dit stuk benadrukten zij dat het verval niet alle manufacturen betrof, doch slechts een 
viertal werken en zij legden de oorzaak daarvan bij de fabrikeurs.122 De fabrikeurs werd 
verweten dat zij noppen, doppen, kepergraten en kaffa hadden laten maken omdat zij zelf te 
weinig kapitaal bezaten om hun zijden werken en andere rederijen aan de gang te houden, 
terwijl er op deze vier stoffen al jaren niets te verdienen viel. Daarnaast was het volgens hen 
ongehoord om binnen het gilde een scheiding tussen fabrikeur en loonwerker aan te bren-
gen. Dat er op zich een verschil bestond tussen de twee leverde geen problemen op en was 
genoegzaam bekend. De fabrikeur gaf werk uit en de loonwerker ontving het.123

 De uiteindelijke publicatie van de ordonnantie op 24 oktober 1676124 leidde opnieuw 
tot het indienen van een bezwaarschrift van de werklieden van de smalweverij, die in hun 
vorige stuk al hadden geklaagd over de korte tijd die hen gegund was om te reageren. Hun 
bezwaar tegen het feit dat er in algemene zin werd gesproken over neringloze tijden en het 

119  Maarten Prak, ‘Ambachtsgilden vroeger en nu’, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekge-
schiedenis, 57 (1994), 10-33, aldaar 21.
120  NHA, SA 265, Lonen op de smalnering 16 september 1670; SA 269, idem 13 april 1671. Twee zaken wekten 
beroering: de vergoeding van het klosloon van de zijde en het eigendom van de gereedschappen, zie paragraaf 
5.2.
121  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213, 12 september 1676. ‘Consideratien van de Mannen vande Looy 
Camer en de gemeene fabriqueurs. Over het Verval ende Middelen van Herstelling in onze Neringe en fabrique.’
122  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213, ‘Antwoort op zeeker geschrift geintituleert consideratien van de 
Mannen vande Looijkamer en de gemeene fabriqueurs. Over het verval, ende middelen van herstelling in onse 
neringe en fabrique.’ 
123  Zij verzetten zich ook tegen het beeld dat de fabrikeurs gaven alsof zij altijd de lonen bepaalden en verwezen 
daarbij naar de ordonnanties die de burgemeesters in dezen hadden uitgevaardigd. De artikelen met betrekking 
tot de rang van fabrikeur en loonwerker zijn in de ordonnantie van 1697 niet meer opgenomen. NHA, SA 307.
124  NHA, SA 281. 
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mindere vertier en consumptie van koopmanschappen werd nog eens nader uitgewerkt.125 
Het ging hier immers enkel over de smalnering en daarop concentreerden zij zich. De smal-
nering was nog nooit zo florissant geweest als tegenwoordig en dit gold vooral voor de zij-
den werken.
 Kenmerkend voor deze periode, ten opzichte van de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, is het steeds groter wordende belang van de zijden stoffen binnen de smalnering. 
Tevens begint nu een verschuiving op te treden van het gebruik van de term smalwevers-
gilde naar het gebruik van de term smalredersgilde, wat de weerslag is van de steeds groter 
wordende invloed van de reders of fabrikeurs binnen het gilde ten koste van de kleine zelf-
standige en/of in loondienst werkende wevers en de daarmee samenhangende gewijzigde 
verhouding tussen de twee.126 Hiermee komen we bij datgene wat Davids heeft opgemerkt 
ten aanzien van de ontwikkeling van het Haarlemse smalweversgilde.127 Terecht constateer-
de hij dat kapitalistische tendenzen in het gilde geleidelijk de overhand kregen waardoor 
de bestaande structuur als het ware van binnen uit werd aangetast, maar hij gaf niet aan 
waarom dit gebeurde. De reden voor deze omslag moet mijns inziens gezocht worden in 
het toenemende belang van de zijden stoffen binnen de gehele productie van de smalnering, 
waardoor grotere kapitalen nodig waren om de weverij aan de gang te houden. Zie in dit 
verband ook het hierboven genoemde verwijt van de werklieden aan de fabrikeurs betref-
fende hun gebrek aan kapitaal. Dit verklaart dan ook waarom de Haarlemse ontwikkeling, 
hetzelfde geldt voor Amsterdam, meer aansloot bij Lyon en Antwerpen, dan bij andere tak-
ken van nijverheid binnen Haarlem zelf.128 
 Abraham van Tongerlo wees in 1605 in verband met de zijderederij, waar van de ruwe 
zijde verwerkbare zijden garens werden gemaakt, al op de grote kapitaalbehoefte van deze 
bedrijfstak. In zijn octrooi-aanvraag benadrukte hij dat slechts weinigen de zijderederij ter 
hand konden nemen vanwege de grote kapitalen die werden vereist.129 Nog in de achttiende 
eeuw behoorde zijde tot de weinige producten die met drieendertig maanden rabat werden 
verkocht, waardoor de fabrikeurs in staat werden gesteld om de zijde te verwerken, de pro-
ducten te verkopen en van de opbrengst hun schulden te voldoen.130

 De grotere nadruk op de zijde is ook terug te vinden in de naamgeving van het laatste 
college dat ten behoeve van de Haarlemse smalnering werd ingesteld: Commissarissen of 
Geauthoriseerden van de zijde en andere manufacturen, tot de smalnering behorende. 

125  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Aanmerking op de Onlangs gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen 
ende den rangh van fabricquer en Loonwercker.’ Ook hier wordt weer omstandig aan de hand van voorbeelden 
uitgelegd hoeveel de lonen zijn verminderd sedert de publicatie van het loonreglement van 1671.
126  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Aanmerking …’ Uit hun kritiek op artikel drie betreffende de keuring van de 
stoffen door de mannen van de looikamer blijkt dat de smalnering op dat moment (1676) achtendertig reders of 
fabrikeurs kende. Slechts twee van hen behoorden niet tot de mannen van de looikamer, die immers uit zesen-
dertig personen bestond.
127  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 112-117.
128  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 116.
129  Doorman, Octrooien, 114.
130  I. Le Long, De Koophandel van Amsterdam, Amsterdam 1714, 181.
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3.2.3  De laatste ronde

Op advies van de superintendenten en overluiden van de manufacturen werd op 26 juni 
1701, in navolging van andere steden, het college van ‘geauthoriseerdens’ ingesteld.131 De 
belangrijkste taak van het college, dat in eerste instantie uit zeven personen bestond, was om 
te bemiddelen in kwesties tussen fabrikeurs, werkbazen en knechten, waarmee hun rol veel 
overeenkomsten vertoonde met die van de commissarissen van de zijdemanufacturen in 
Amsterdam. Daarnaast kregen zij de opdracht om regels op te stellen voor het smalreders-
gilde, omdat er klachten waren gehoord over het ontbreken van reglementen wat nadelig 
was voor de ‘fabrijcq’. Volgens een rapport uit 1748 hebben de geauthoriseerden twee jaar 
later een concept-reglement ingediend dat op 12 mei 1703 werd goedgekeurd.132 In de inlei-
ding werd gesproken over de zorg van het stadsbestuur voor de welstand, handel en voort-
zetting van allerlei zijden manufacturen die tot de smalrederij behoorden. Tevens werd mel-
ding gemaakt van de wens dat deze stoffen op de beste manier en met goede grondstoffen 
zouden worden gemaakt. Een formulering die in 1717 in een renovatie en ampliatie op een 
in 1703 gepubliceerde, en voor zover bekend niet bewaard gebleven, keur en ordonnantie 
opnieuw werd herhaald.133 (afb. 15)

 

Blijkens de burgemeestersresoluties van 20 februari 1709 was het aantal geauthoriseerden 
flexibel en bestond er behoefte om, in navolging van de mannen van de looikamer, tot een 
vast aantal te komen. Het aantal was inmiddels tot twaalf opgelopen en werd nu op voorstel 
van de superintendenten vastgesteld op veertien personen.134 Ze vergaderden sinds 1704 
in het oude stadhuis dat ze voor dit doel hadden gehuurd.135 Twee jaar later werden hun 
bevoegdheden nog eens duidelijk op een rij gezet. De geauthoriseerden zullen geen belang-
rijke zaken behandelen zonder eerst overleg met de superintendenten en overluiden te ple-
gen, waarna de zaak voor de burgemeesters zal worden gebracht, die vervolgens een besluit 

131  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 248, 26 juni 1701, f. 104v-105.
132  NHA, Ingekomen Stukken (SA 710) rood 484, f. 452-452v.
133  NHA, SA 354, 1 september 1717.
134  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 256, 20 februari 1709, f. 10-11v. Wanneer een van de geauthori-
seerden tot overman werd benoemd, werd uit de dertig mannen van de looikamer een voordracht opgemaakt tot 
aanvulling van het 14-tal, zo blijkt uit de benoemingen. 
135  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 251, 11 oktober 1704, f. 122-122v.

Afbeelding 15 ■ Isaak Vincentz van der Vinne (1665-1745), Ontwerp vignet in rood krijt (links) en houtsnede die voor 
de gepubliceerde keuren van het smalredersgilde in de 18de eeuw gebruikt werden. Noord-Hollands Archief, Haar-
lem, collectie Kennemerland, inv.nr. 53-999006-2U.
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zullen nemen dat het meest dienstbaar is voor de stad en het voordeligst voor de fabriek of 
smalrederij.136 
 Uit het feit dat de geauthoriseerden regels opstelden in verband met de uitkering van 
het ziekengeld aan de gildebroeders blijkt dat zij de plaats van de deken en mannen van de 
looikamer als het bestuur van het smalredersgilde hadden overgenomen.137 Tot deze con-
clusie waren de regenten van het Arme Kinderhuis ook al gekomen, getuige een rapport 
van 1734 waarin zij melding maakten van het feit dat het smalweversgilde sinds 1680 geen 
recognitie meer had betaald en ‘in dien tusschentyd was gebragt onder de directie van de 
Commissarissen of Geauthoriseerden van de Manufactuuren’.138 Deze formulering heeft er 
toe geleid dat het beeld is ontstaan dat dit in het laatste kwart van de zeventiende eeuw al 
was gebeurd en niet pas in 1701.139 De geauthoriseerden dienden ook voorstellen in tot de 
vaststelling van de lonen van nieuwe stoffen, zoals de deken en mannen van de looikamer 
dat voorheen deden.140 Kortom, de positie van de deken en mannen van de looikamer bin-
nen de Haarlemse zijdenijverheid was door de geauthoriseerden overgenomen. Blijft over 
de vraag wat er met de looikamer was gebeurd. Mulder is van mening dat de looikamer werd 
opgeheven, zonder aan te geven wanneer dit geschiedde.141 In de burgermeestersresoluties 
is een dergelijk besluit niet terug te vinden en er werden nog in 1745 een deken, een assistent 
en mannen van de looikamer benoemd.142 Het was hun taak om de stoffen die nog gelood 
werden te keuren. Tevens beoordeelden zij de klachten over de ketting en de inslag van deze 
stoffen. De stoffen die buiten de looikamer vielen, en dit zal de grootste groep zijn geweest, 
werden door de geauthoriseerden beoordeeld.143 Het feit dat er nog in 1749 bepalingen 
omtrent de looikamer in de keur werden opgenomen, gecombineerd met de benoemingen 
moet er toch op duiden dat zij rond het midden van de achttiende eeuw nog enigszins func-
tioneerde, tenzij het hier inhoudsloze bepalingen en functies betrof. De looikamer van de 
smalnering was in het Pand gevestigd, gelegen aan de Grote Markt van Haarlem.144 

136  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 258, 7 februari 1711, f. 19-19v. Tevens is nu bepaald dat in geval 
van overlijden of functieverandering voor de vervanging een dubbelgetal uit de mannen van de looikamer zal 
worden opgesteld.
137  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 251, 30 november 1704, f. 146v-148.
138  Keuren en Ordonnantien der stad Haerlem, op auctorisatie en met goedkeuringe van de Edele Groot Achtbaare 
Heeren Burgemeesteren en Regeerders derzelver stad. Byeen verzameld, in order gebragt, en uytgegeeven tot het jaar 
1755, Haarlem 1755, 88-89.
139  De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 34. Hij is tevens van mening dat de zijdenijverheid onder toezicht stond 
van twee superintendenten en vier overluiden, 27. Tot dusver is uit de bronnen niet gebleken dat het aantal over-
mannen van zes naar vier is teruggebracht.
140  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 252, 9 maart 1705, f. 33-34v. In de keur van 1717 (SA 354) wordt 
in artikel 10 gesproken over het tonen van stalen van nieuwe stoffen aan de geauthoriseerdens om het loon te 
bepalen.
141  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 100.
142  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 292, 9 november 1745, f. 102v , ‘Ende uyt gelyke nominatie tot 
Looyers ofte mannen vande Looykamer’.
143  NHA, SA 354, art. 11 en 12 . Dezelfde bepalingen waren ook in de vernieuwde keur en ordonnantie van de 
smalrederij van 25 maart 1749 opgenomen. NHA, SA 403, art. 11 en 12. 
144  S. Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem, Haarlem 1628, 148. Het Pand was ook de plaats waar van 
oudsher de stoffen door de uitdragers of makelaars te koop werden aangeboden. Wanneer in 1717 de ‘Vrijwillige 
bos van eenige Ambagtsluyden, sorteerende onder het Zyde- of Smalwerkers-Gilde der stad Haarlem’ wordt op-
gericht, wordt hen een kamer in het huis van de knecht van de looikamer toegewezen dat zich in het Pand bevond. 
NHA, Keuren en Ordonnantien 4-40, art. 1. Er kan verwarring ontstaan wanneer in de nominatie gesproken 
wordt over het ernaast gelegen Prinsenhof. NHA, Burg.res. (SA 850) rood 229, 26 februari 1671, f. 38v. Op deze 
dag werd de nominatie ingeleverd van zes personen om ‘voor den aenstaende jaer te wercken inde Loijkaemer 
vande Manufacturen int princen Hof ’.
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In hetzelfde gebouw had de knecht van de looikamer ook een onderkomen, waar de in 1717 
opgerichtte vrijwillige bos van de ambachtslieden van het zijde- of smalwerkersgilde werd 
ondergebracht.145 Deze bos was toegankelijk voor elke ambachtsman van beneden de zestig 
jaar die een werkbazen- of knechtsbrief kon laten zien. 

Uitgaande van een reeds in de zestiende eeuw reglementerend en controlerend stadsbestuur, 
bleek dat zij haar greep op de Haarlemse textielnijverheid middels diverse maatregelen in 
de loop van de zeventiende eeuw verstevigde. Een factor die hierbij een rol van betekenis 
speelde, was het steeds groter wordende aandeel van de zijden en halfzijden stoffen binnen 
de smalnering ten koste van de (gemengde) weefsels van linnen, katoen en wol die vooral 
in de eerste zestig jaar van de zeventiende eeuw werden geweven. De instelling van de over-
mannen in 1618 en de groep van dertig mannen in 1631, die allen uit de smalnering voort-
kwamen, vormde de basis voor de vorming van een reservoir van bekwame reders, later 
fabrikeurs, voor de verschillende bestuursfuncties binnen de smalnering. Een reservoir dat 
tot ver in de achttiende eeuw wel steeds zou worden aangevuld, maar waaruit zowel de over-
mannen (6), als de deken en mannen van de looikamer (12) en de geauthoriseerden (14) 
werden gekozen. Met de instelling in 1661 van de superintendenten, die afkomstig waren uit 
de magistratuur, werd voortaan vanuit het stadsbestuur een belangrijke vinger aan de pols 
gehouden doordat zij enkele keren per week op de looikamer aanwezig waren om te zien wat 
daar gebeurde. Samen met de overmannen waren zij verantwoordelijk voor alles wat er bin-
nen het gilde en de looikamer gebeurde en vormden zij de verbinding met de burgemeesters 
en de vroedschap. Zij waren het ook die de zaken bij het stadsbestuur aanhangig maakten.
 Gelijktijdig met de omslag naar de zijden en halfzijden stoffen werd een steeds duidelij-
ker onderscheid zichtbaar tussen de fabrikeurs en de loonwerkers. Een onderscheid echter 
dat de loonwerkers niet graag in het reglement van 1676 geformaliseerd zagen, maar wat 
vanaf  1631 langzaam moet zijn gegroeid en waarvan het bestaan op zich niet werd ontkend. 
Hiermee sloot Haarlem aan bij de ontwikkeling van de zijdenijverheid in steden als Lyon 
en Antwerpen, waar de zijde-industrie in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer 
beheerst werd door de grote kapitaalkrachtige reders of fabrikeurs ten koste van de kleine 
zelfstandige wevers. Uiteindelijk vond dit zijn beslag in de instelling van het college van de 
commissarissen of geauthoriseerden van de zijde en andere manufacturen tot de smalne-
ring behorende. Zij vervingen de deken en mannen van de looikamer die tot 1701 ook als 
gildebestuur hadden gefunctioneerd. Het was vooral hun taak om te bemiddelen tussen de 
fabrikeurs, werkbazen en knechten, een rol waarover aan het eind van de jaren veertig van 
de achttiende eeuw de nodige conflicten zouden ontstaan.
 Concluderend kan worden gesteld dat het stadsbestuur van Haarlem gedurende de ge-
hele zeventiende en achttiende eeuw invloed op de textielnijverheid uitoefende en deze 
zelfs uitbreidde, met als belangrijkste doel deze bedrijfstak, en met name de smalnering, 
als hoofdnering voor de stad te behouden en daarmee de welstand van haar ingezetenen te 
bevorderen. 

Hoewel Amsterdam en Haarlem hemelsbreed niet ver van elkaar vandaan liggen, is er een 
wereld van verschil wanneer het gaat om de manier waarop beide steden hun eigen zijde-
nijverheid hebben gereguleerd. Men zou zelfs kunnen stellen dat zo weinig als Haarlem, 

145  NHA, Keuren en Ordonnantien 4-40 en 4-41. Res. Burgemeesters (SA 850), rood 264, 14 maart 1717, f. 52v-
53. Op deze dag werd het verzoek tot oprichting van de bos “tot soulaes en onderstand van haar mede Gildebroe-
ders”, voor het eerst besproken. Zie ook 9 april 1717, f. 67-67v en 25 april 1717, f. 74v-80.
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waar het de textiel betrof, een inbreng had in het beleid van de Staten van Holland en West-
Friesland, zo veel bemoeienis het vertoonde met de eigen textielnijverheid. Omgekeerd gold 
voor Amsterdam dat de actieve betrokkenheid bij het internationale beleid van de Staten-
Generaal en de Staten van Holland geen weerklank vond in de regelgeving van de op de bui-
tenlandse markt gerichtte productie van zijden en halfzijden stoffen. Is dit kenmerkend voor 
het onderscheid tussen een handelsstad (Amsterdam) en een nijverheidsstad  (Haarlem), of 
zou ook het product zelf een rol hebben gespeeld? Uit het voorafgaande mag duidelijk ge-
worden zijn dat in Amsterdam vanaf het begin van de Zuidnederlandse immigratie zowel 
de zijdeververij, als de zijderederij en de zijdeweverij waren gevestigd. De oprichting van het 
zijdeverversgilde in 1626 was geen eigen initiatief, noch van de stad, noch van de zijdever-
vers zelf, maar was opgedrongen door de Staten-Generaal. De zijde heeft van begin af aan 
ook in de stoffen een belangrijke rol gespeeld, zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal 
worden. Dit opnieuw in tegenstelling tot Haarlem. Op grond van de tot dusver beschikbare 
bronnen moet worden vastgesteld dat er in Amsterdam blijkbaar geen behoefte was om zich 
te organiseren; men zette de Antwerpse werkwijze voort zonder deze formeel vast te leggen. 
De publicatie van de ordonnanties die wél werden uitgevaardigd, in 1663 en 1668, viel sa-
men met de eerste handelsbelemmeringen vanuit het buitenland, en waren meer gericht op 
de verhouding tussen de koopman en de wever dan op de kwaliteit van de stoffen zelf.
 Voor wat Haarlem betreft is het tot dusver nog onduidelijk wanneer de zijderederij zich 
in deze stad heeft gevestigd.146 De zijdeververij werd pas in 1663 gereguleerd.147 De rol die 
de zijde binnen de Haarlemse textielnijverheid heeft gespeeld in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw is toch geringer geweest dan op grond van vroegere publicaties werd aange-
nomen. Daarbij is het ook opvallend dat het zijden gebloemd fluweel, het kaffa, dat veel in 
Amsterdam werd geweven, niet in de oudste Haarlemse keuren is opgenomen en het is zelfs 
nog onzeker of deze stof ooit onder deze benaming in die periode daar is vervaardigd.148 Het 
smalweversgilde stond dicht bij het gilde waaruit het was voortgekomen, maar veranderde 
gaandeweg als gevolg van een toenemend belang van de zijde, in het smalredersgilde. In 
dit opzicht groeide Haarlem naar Amsterdam toe, want of de interne organisatie, ondanks 
het onderlinge verschil in regulering, veel verschillen vertoonde is nog maar de vraag. Het 
onderscheid tussen fabrikeur en loonwerker dat in 1676 in Haarlem officieel in het regle-
ment van de looikamer werd opgenomen, bestond ook in Amsterdam en werd, hoewel niet 
expliciet, al weerspiegeld in de ordonnantie van 1663. En wanneer in 1701 in navolging van 
andere steden commissarissen of geauthoriseerden worden aangesteld, zal Amsterdam ze-
ker als voorbeeld hebben gediend. Het belangrijkste verschil tussen de twee steden ligt in de 
betrokkenheid van het stadsbestuur bij de eigen zijdenijverheid, die in Amsterdam niet en 
in Haarlem heel sterk aanwezig was.
 Dit alles weerhield beide steden er niet van om rond het midden van de achttiende eeuw, 
elk op hun eigen manier, de belangen van de zijdenijverheid voor stadhouder Willem IV te 
verdedigden, wat in paragraaf 3.5 nader besproken zal worden.149 

146  Taverne, In ’t land van belofte, 385-386. In 1677 diende Joan Joachim Becher bij het stadsbestuur van Haarlem 
een verzoek in tot oprichting van een zijderederij en –winderij, dat werd goedgekeurd en uitgevoerd, maar niet 
lang heeft bestaan. Betekende dit dat de gerede zijde voordien uit Amsterdam afkomstig was? 
147  NHA, loketkast 7.10.15, omslag XII-149, 13 februari 1663.
148  Rond het midden van de zeventiende eeuw verdwijnt de benaming kaffa als stofnaam voor zijden gefigureerd 
fluweel. Zijden gefigureerd fluweel wordt dan nog wel geweven.
149  Illustratief in dit verband is misschien ook dat Amsterdam al in 1643 en Haarlem pas in 1694 tegen de ver-
lenging van het octrooi van de VOC protesteerde omdat de meegevoerde zijden stoffen ten koste ging van de 
eigen werkgelegenheid. Veel liever zag men, zowel in 1643 als in 1694 een verhoogde invoer van ruwe zijde die 
hier verwerkt kon worden.
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3.3  De Staten van Holland en West-Friesland

Wanneer de bemoeienissen van de Staten van Holland en West-Friesland met de zijdenij-
verheid op een rij worden gezet dan blijkt dat zij, op een enkele uitzondering na, niet speci-
fiek op de zijdenijverheid waren gericht, maar eerder op de ondersteuning van de inlandse 
manufacturen in het algemeen. Deze ondersteuning gebeurde op verschillende manieren. 
Als eerste was daar, op instigatie van Leiden, de ‘enquête’ uit 1663 naar maatregelen om de 
manufacturen ofwel de weverij van allerhande stoffen te stimuleren.150 Daarnaast werd er 
meer of minder heftig gereageerd op de verhogingen van buitenlandse heffingen en andere 
importbeperkende maatregelen, waar de gebeurtenissen met betrekking tot de tarievenoor-
log met Frankrijk rond 1671 een duidelijk voorbeeld van zijn.
 Afgezien van de bespreking van een door Amsterdamse kooplieden ingediend stuk met 
betrekking tot het vervalsen van de zijde uit 1625151 en de renovatie van het desbetreffende 
plakkaat over het zijdeverven van de Staten-Generaal twee jaar later152, duurde het tot au-
gustus 1631 alvorens de zijde binnen de Staten van Holland opnieuw onderwerp van gesprek 
was. 153 Het was de eerste in een reeks meer specifieke maatregelen die door hen werden ge-
nomen. In dat jaar werd op verzoek van zijdereders de invoer van ruwe, gerede of geverfde 
zijde met drie schellingen per pond boven het convooigeld belast, met uitzondering van de 
gerede zijde die uit Italië of Azië kwam. Hiermee werd deels voldaan aan een eerder door 
enkele zijdehandelaars en zijdereders bij de vroedschap van Amsterdam ingediend rekest 
waarin zij om maatregelen verzochten waarmee de invoer van grote hoeveelheden gerede 
zijde uit Engeland en andere landen zou worden verboden, danwel zwaarder zou worden 
belast.154 Dat voor Italië, als enig Europees land een uitzondering werd gemaakt, hoeft geen 
verbazing te wekken. Hier kwam de beste kwaliteit organsinzijde vandaan, die de onmisbare 
basis vormde voor veel zijden stoffen. 
 Het feit dat ondersteunende maatregelen vooral vanaf het midden van de zeventiende 
eeuw werden gevraagd en onderzocht, houdt natuurlijk verband met de protectionistische 
maatregelen die landen als Frankrijk en Engeland namen om zo te proberen het Hollandse 
overwicht in de economische betrekkingen terug te dringen.155

 Een eerste poging om de invoer van zijden stoffen in Holland te verbieden, werd onder-
nomen als reactie op een Frans invoerverbod voor traan uit 1658. In de vergadering van 3 
december van dat jaar werd een voorstel gedaan om na te gaan welke Franse producten ver-
boden konden worden.156 De opgestelde concept-resolutie werd vervolgens in de Amster-
damse vroedschapsvergadering van 13 december 1658 besproken en goedgekeurd.157 Uit 

150  Res.St.v.Holl., 20 maart 1663.
151  Res.St.v.Holl., 3 oktober 1625, zie ook paragraaf 3.4.
152  Res.St.v.Holl., 2 oktober 1627, zie ook paragraaf 3.4.
153  Res.St.v.Holl., augustus 1631.
154  SAA, Archief Vroedschap (5025), 15, f. 208, 22 juli 1631,. Zie ook Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gil-
dewezen II, nr. 1373.
155  De Vries, Van der Woude, Nederland 1500-1815, 401-402, 477-479. Zie in dit verband ook: Victor Entho-
ven, ‘De ondergang van de Nederlandse handelssuprematie. Fiscale maatregelen en maritieme machtsmiddelen 
in de 17de eeuw’, in: Karel Davids, Marjolein ’t Hart, Henk Kleijer & Jan Lucassen (red.), De Republiek tussen zee 
en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800, Leuven-Apeldoorn 
1995, 249-271.
156  Res.St.v.Holl., 3 december 1658. In de vergadering van 29 november kwam de oprichting van een ‘Compag-
nie over den Traen-handel’ in Frankrijk voor het eerst ter tafel.
157  SAA, Archief Vroedschap (5025), 22, 13 december 1658, f. 67v-68; 96, f. 17. De conceptresolutie behelsde 
ook de publicatie van een plakkaat waarin een verbod tot het ‘inbrengen van allerley felpen ende Zijde stoffen in 
Vranckryck gemaeckt wordende, alsmede alderhande soorten van fransche Crameryen’ was opgenomen. Alvo-
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het verslag komt naar voren dat er overleg moet zijn geweest met zijdehandelaars, bedoeld 
worden zijdelakenkopers, die de burgemeesters hadden medegedeeld dat ‘de felpen ende 
andere Zyde stoffen binnen dese Landen al zoo goet wierden gemaeckt, dat veele deselve 
voor de franse prefereren’. De conclusie luidde dat de Franse stoffen wel gemist konden 
worden en dat een invoerverbod een stimulans zou zijn voor de eigen (Amsterdamse) we-
verijen.158 Dat het hier geen loos argument betrof, blijkt wel uit de verwikkelingen rond de 
ordonnantie voor de zijdeververij tien jaar eerder, waaruit naar voren kwam dat dergelijke 
stoffen al in grote hoeveelheden in Amsterdam werden geweven.159 Het is slechts bij plan-
nen gebleven; de voorstellen zijn niet tot uitvoering gebracht. In de vergaderingen van de 
Staten van Holland van 10 september en 2 december 1659 is het onderwerp ‘traan’ nog wel 
aan de orde geweest, maar er werd geen definitief besluit genomen. Stoffen en kramerijen 
werden in deze verslagen niet meer genoemd.
 Van geheel andere aard waren de besprekingen die een paar jaar later werden gevoerd, 
waar het ging om de bevordering van de Hollandse manufacturen in het algemeen. Op 27 
april 1663 werd vanuit de Staten van Holland aan alle leden het verzoek gedaan om een 
advies op te stellen met betrekking tot ‘de middelen die tot conservatie ende verbeteringhe 
vande Manufacturen’ zouden kunnen leiden. De adviezen, waarvoor met name de kooplie-
den en winkeliers gehoord zouden moeten worden, die betrokken waren bij de handel in 
vreemde manufacturen, zouden worden doorgestuurd naar de Admiraliteitscolleges, van 
wie ook een grondig rapport werd verwacht.160 Uit een door de Staten van Holland aan 
het Haarlems stadsbestuur gezonden brief blijkt dat niet alle leden aan het verzoek hadden 
voldaan om voor 1 juni 1663 hun adviezen op te sturen.161 Dit gold ook voor Amsterdam, 
waar pas op 8 juni een commissie werd ingesteld die over het verzoek van 27 april en over 
de inmiddels ontvangen schriftelijke verklaringen van verschillende ingezetenen een verslag 
zou uitbrengen.162 Veertien dagen later was het rapport gereed. Het advies betrof een verla-
ging van de heffingen bij de invoer van grondstoffen als ruwe zijde, katoen en Turks garen, 
die nodig waren voor de vervaardiging van de inlandse manufacturen. Daarnaast zou een 
verlaging van de uitgaande rechten gewenst zijn.163 Een soortgelijk, maar veel uitvoeriger, 
advies werd door Haarlem ingeleverd. Ook zij drongen aan op belastingverlagingen.164 Een 
eindrapport over deze zaak, die toch voornamelijk de lakennijverheid betrof, is nooit uitge-
bracht.165

 De discussie rond de instelling van een invoerverbod voor Franse manufacturen laaide 
weer op naar aanleiding van de protectionistische maatregelen die door Colbert in Frank-
rijk werden genomen, en die ondermeer tot de tariefverhogingen van 1664 en 1667 hadden 

rens tot uitvoering over te gaan zouden de ambassadeurs De Thon en Boreel in Parijs nog moeten proberen om 
een intrekking van het invoerverbod voor traan te bewerkstelligen. 
158  Het is onjuist om op deze basis te concluderen dat het hier alleen gebloemde of ‘gladde stoffen’ betrof, zoals 
Van Nierop deed, zie ‘Zijdenijverheid’ (1931), 50.
159  Zie paragraaf 3.4.
160  Res.St.v.Holl., 27 april 1663. De eerste aanzet was al op 20 maart gegeven. De reacties van de Admiraliteits-
colleges van Amsterdam, Rotterdam en het Noorderkwartier moesten begin juli binnen zijn. Zie ook: N.W. Post-
humus, ‘Adviezen uit het jaar 1663 betreffende den toestand en de bevordering der textielnijverheid in Holland’, 
in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 37 (1916), 1-60.
161  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465, 1 juni 1663. 
162  SAA, Archief Vroedschap (5025), 24, 8 juni 1663, f. 4v.
163  SAA, Archief Vroedschap (5025), 24, 22 juni 1663, f. 5v. Posthumus, ‘Adviezen uit het jaar 1663’, 24-25. Zie 
ook Van Dillen Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, nrs. 1508 en 1509.
164  Posthumus, ‘Adviezen uit het jaar 1663’, 14-17. De nadruk in het advies lag op de linnen garens.
165  Posthumus, ‘Adviezen uit het jaar 1663’, 3, noot 1. 
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geleid.166 Hoewel Frankrijk hierin niet alleen stond, Engeland volgde eenzelfde beleid167, lag 
de nadruk in de beraadslagingen van de Staten van Holland en West-Friesland toch voor-
namelijk op dit land. En hoewel de eerste tariefverhoging niet onopgemerkt voorbijging, 
was het vooral de tweede, veel zwaardere verhoging uit 1667 die de aanzet vormde tot jaren-
lange beraadslagingen omtrent aard en wijze waarop gepaste tegenmaatregelen genomen 
konden worden. Deze betroffen niet alleen de manufacturen, waarover het in dit hoofdstuk 
gaat, maar ook wijn, brandewijn, papier en zout.168 Nog voor de tweede verhoging van april 
1667 werd in Amsterdam al gediscussieerd over het aanwenden van retorsiemaatregelen.169 
De vroedschap voorzag echter problemen indien een zware belasting op de consumptie of 
een verhoogde impost op de Franse manufacturen zou worden gelegd.170 Zij vond het in dit 
stadium een te hard middel waaraan ook enkele bezwaren kleefden. Niet alleen zou een be-
lasting op de consumptie van de manufacturen moeilijk te controleren en te innen zijn, een 
hoger invoerrecht zou weinig uithalen ‘alsoo seer vele [manufacturen], die uyt Vrankrijk 
plegen te comen, tegenwoordich hier gefabriqueert werden’. De vroedschap zag liever een 
onbelemmerde invoer van grondstoffen waardoor men in staat zou worden gesteld om de 
producten in Amsterdam tegen een lage prijs en op een deugdelijke wijze te kunnen maken, 
waardoor ze boven de Franse kwamen te prevaleren. Uiteindelijk zou dit er zelfs toe moeten 
leiden dat de Franse pogingen om de eigen nijverheid te stimuleren, verflauwden.171

 Twee jaar later was het opnieuw onderwerp van gesprek, als reactie op de inmiddels in 
april 1667 in Frankrijk afgekondigde tweede, veel zwaardere verhoging van de tarieven. Een 
commissie moest nagaan wat er gedaan kon worden om de handwerken en manufacturen 
van de stad te ondersteunen en te bevorderen, om zo importbeperkende maatregelen in de 
vorm van verhoogde tollen en belastingen van een land als Frankrijk tegen te gaan.172 Uit 
de vroedschapsvergadering van 2 november en uit de vergadering van 7 november 1669 
van de Staten van Holland komt naar voren dat er vooral werd nagedacht over mogelijkhe-
den om de invoer en het gebruik van de Franse manufacturen, gouden en zilveren kanten 

166  Enthoven, ‘Ondergang Nederlandse handelssuprematie’, 258-261. Zie ook: Israel, Dutch Primacy, 282-291 
voor een overzicht van de gebeurtenissen in de periode 1667-1672.
167  Cau, C. e.a. (eds.), Groot Placaet-Boeck vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Hoogh 
Mogende Heeren Staten generaal der Vereenighde Nederlanden: ende van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van 
Hollandt ende West-Vrieslandt; Midtsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, Den Haag 1658-1797, 
III, 263-264. Op 26 januari 1665 publiceerden de Staten-Generaal een plakkaat tegen de invoer van Engelse ma-
nufacturen.
168  H. Brugmans, ‘De notulen en munimenten van het College van Commercie te Amsterdam, 1663-1665’, in: 
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 18 (1897), 181-330, aldaar 278-279. De allereerste aan-
zet dateerde zelfs uit 1664, toen het College van Commercie, dat slechts kort heeft bestaan, een verzoek aan de 
Amsterdamse vroedschap richtte om maatregelen te nemen tegen de invoer van wijnen, zout, papier en manufac-
turen uit Frankrijk. De reden voor dit verzoek werd als volgt omschreven: ‘Ende, gelijck geexperimenteert werdt, 
dat in Vranckrijck alle bedenckelijcke middelen werden aengevangen, die eenigsints dienstig connen wesen tot 
aenfockinge van alle neringen in ’t generael ende tot dien eynde alle waren, van dese landen comende, zeer wer-
den belast, om den toevoer daerdoor te beletten ende de fabriquen aldaer in ’t werck te stellen, […].’
169  SAA, Archief Vroedschap (5025), 25, 28 januari 1667, f. 184v-185. Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven 
en gildewezen III, nr. 1588. Dit gebeurde naar aanleiding van een vergadering van de Staten van Holland van 13 
december 1666.
170  De nadruk in dit stuk ligt op de manufacturen; Franse wijn en brandewijn komen slechts zijdelings ter 
sprake.
171  Uit het stuk komt naar voren dat de Franse heffingen vooral van invloed zijn op de wollen lakenen. Ze willen 
voorlopig niets anders dan dat wol van het veilgeld bevrijd zal worden.
172  SAA, Archief Vroedschap (5025), 26, f. 142v-143, 5 februari 1669. Tevens moest zij aangeven hoe de geld-
stroom naar deze landen als gevolg van de aanschaf van manufacturen kon worden ingedamd. Zie ook: f. 165v-
166.
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en ‘andere onnutte verquistingen hier te Lande’ tegen te gaan.173 Kort samengevat kwamen 
de aanbevelingen er op neer dat het enerzijds werd aangemoedigd om voor kleding en in-
terieur inlandse manufacturen te gebruiken, terwijl anderzijds een verbod op het dragen 
van goud- en zilverlaken, kanten, passementen, linten en andere stoffen waarin goud of 
zilver was verwerkt werd overwogen.174 Beide voorstellen kregen de goedkeuring van de 
vroedschap, waarbij ten aanzien van het tweede voorstel geprobeerd zou worden om er een 
(weelde)wet van te maken.175 In Haarlem werd eveneens positief op het voorstel voor een 
belasting op de Franse manufacturen gereageerd.176 Het is hier voor het eerst dat de aanbe-
veling wordt gedaan om inlandse manufacturen te gebruiken. Zij zal rond het midden van 
de volgende eeuw nog regelmatig worden herhaald in een poging om de eigen (zijde)nijver-
heid te ondersteunen.
 Eind 1669 was de tekst van drie concept-plakkaten, waaronder het ‘Concept Placaet van 
Hollandt, op het debiteren der Fransche Manufacturen’ gereed.177 Er zou een lijst worden 
opgesteld van de manufacturen, meest stoffen, die voor kleding, versiering of ameublemen-
ten dienden, om deze bij de invoer met 50% te kunnen belasten. Tekst en lijst werden begin 
februari van het jaar daarop in Amsterdam besproken en van uitvoerige kanttekeningen 
voorzien.178 Als eerste wilde men dat de invoerbelasting voor de gehele Republiek zou tellen 
en dat het plakkaat daarom door de Staten-Generaal zou worden gepubliceerd. De vroed-
schap zag ook graag dat de manufacturen van Doornik, Rijsel en andere plaatsen in de door 
Frankrijk bezette Spaanse Nederlanden van de lijst werden geschrapt. Er werd afgesproken 
dat onderzocht zou worden of er op de lijst producten stonden die hier niet gemaakt werden, 
of niet in voldoende hoeveelheden voor zowel de binnenlandse consumptie als de handel 
met het buitenland, of niet zo goedkoop dat ze in prijs met de Franse konden concurreren. 
Deze manufacturen, zoals taffetas lustré en verschillende soorten serges (gekeperde stoffen), 
zouden dan alsnog van de lijst moeten worden gehaald.179 Dit laatste punt was geen hals-
zaak, de raad zou hierover foutief geïnformeerd kunnen zijn en mocht vervallen indien de 
overige leden hier bezwaar tegen maakten, mits de uitzondering voor de Doornikse, Rijselse 

173  SAA, Archief Vroedschap (5025), 27, 2 november 1669, f. 12-12v. Res.St.v.Holl., 7 november 1669. Daarnaast 
werd gesproken over een belasting van Franse wijnen, brandewijn, azijn, zout en papier.
174  SAA, Res. Vroedschap (5025), 27, 2 november 1669, f. 12-12v. De aanbeveling tot het gebruik van inlandse 
manufacturen betrof de leden van de regering met hun familie. Ook de regenten van godshuizen zouden de 
mensen die zij onder hun zorg hadden in kleding gemaakt van inlandse manufacturen moeten kleden. Mannen 
zou het bovendien niet worden toegestaan om zijden of linnen kanten en dergelijke passementen te gebruiken. 
Tevens werd in overweging gegeven of het niet verboden zou moeten worden om het vergulden te verbieden. 
Voorwerpen van geslagen of gegoten goud of zilver waren van het verbod uitgesloten. Zie ook Archief Vroed-
schap (5025), 29, 11 november 1672, f. 22, waar de aanbevelingen tot het gebruiken van inlandse manufacturen 
werden herhaald.
175  SAA, Archief Vroedschap (5025), 27, 5 november 1669, f. 13v-15. Zie ook Van Dillen Bronnen bedrijfsleven 
en gildewezen III, nr. 1703. Het vergulden werd nog in beraad gehouden. In de vergadering van 11 november werd 
bepaald dat het verbod om te vergulden niet zou gelden voor producten die voor de export bestemd waren, Ar-
chief Vroedschap (5025), 27, f. 17. Het gold daarentegen wel voor alle voorwerpen die met ‘fijn geslagen gout aen 
huijsen, carossen, meublen off andre ciraden, tot gebruijk binnen ’s Lands, soude mogen verguld werden, […].’
176  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 93, 5 november 1669, f. 323-324.
177  Res.St.v.Holl., 21 december 1669. De titel van de andere twee luidde: ‘Concept Placaet van de Brandewijnen’ 
en ‘Concept Placaet op de Drachten’. Laatstgenoemde plakkaat is nooit afgekondigd.
178  SAA, Archief Vroedschap (5025), 27, 3 februari 1670, f. 22v-25. Ook de tekst van de andere plakkaten werd 
in deze vergadering besproken. In Haarlem duurde het nog tot 22 mei 1670 alvorens dit onderwerp bij de vroed-
schap ter sprake kwam, NHA, Res. Vroedschap (SA 838), f. 7-13v.
179  SAA, Archief Vroedschap (5025), 27, f. 23. Genoemd worden: ‘Taffetas Lustrées, verscheyde soorten van 
Linten, Serges ofte breede Estamines de Rheims, Serges van Chalon gestreept en ongestreept, swart en couleur, 
Serges van Sedan gestreept en ongestreept, wit, swart en couleur, Serges de Rome gemaekt tot Amiens, en veel 
curieusiteyten van Waeyers, handschoenen, en diergelycke saken.’
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en dergelijke manufacturen uit de bezette Spaanse Nederlanden maar gehandhaafd bleef.180 
De inhoud van het concept-plakkaat kwam er op neer dat door de invoering van een (hoge) 
belasting en door een limiet te stellen op het aantal personen dat zich met de verkoop van 
Franse manufacturen mocht bezig houden de verkoop sterk zou worden bemoeilijkt. Voor 
de grote steden was de limiet gesteld op zes personen, en voor de kleinere steden op drie 
personen, die elk een bedrag van duizend, respectievelijk vijfhonderd gulden per jaar zou-
den moeten betalen voor dit voorrecht.181 Zij mochten vervolgens alleen nog maar Franse 
manufacturen verkopen en moesten aan kunnen tonen dat de invoerrechten waren betaald. 
De manufacturen moesten tevens worden gelood en gemerkt. Zes maanden na de publicatie 
van het plakkaat zou de onverkochte voorraad van hen die niet tot de groep geselecteerden 
behoorden, worden verzameld en opgeslagen in een door de stedelijke overheid aangewezen 
gebouw.
 De concept-tekst bevatte een aantal punten waarop door de kooplieden en winkeliers 
van Franse manufacturen in Amsterdam door middel van een informatief verweerschrift 
werd gereageerd.182 De overwegingen die zij bij de burgemeesters indienden, werpen een 
blik op zowel de productie als de handel in stoffen in Amsterdam en de rol die de Franse 
stoffen daarbij speelden. Allereerst werd het belang van de invoer van de Franse manufac-
turen belicht. Deze was niet zodanig dat de inlandse manufacturen eronder zouden lijden, 
nee de genoemde invoer deed ze juist floreren. Het door hen aangevoerde argument is zo 
overtuigend en illustratief, dat het interessant is om deze hier in z’n geheel aan te halen. Ze 
luidde: ‘[…] om datter altijt iets veranderlijcx van gewerckte stoffen uijt Vranckrijck komt, 
t’welck int eerst wel seer dier ingecocht wert, daer door de franssen souden schijnen voor-
deel te hebben, maer terwijle sij ’t inventeren moeten betalen, ende alles hier datelijck dan 
naergemaeckt wert, selffs veel beter ende tot veel minder prijsen, dan sij konnen doen, ende 
dan de fransse stoffen daermede genoegsaem uijtkrijgen, ende haer selven verbieden; soo 
volcht ter contrarie, dat de onse daer door in cours komen tot prejuditie vande fransse selffs, 
gelijck een klaer exempel is aende drogetten, sijde geblomde stoffen, ende andre. […]’. Ech-
ter, niet alle stoffen konden hier worden nagemaakt, zoals diverse serges en het zijden taffe-
tas lustré dat in Lyon werd geweven.183 Daar kwam nog bij dat de meeste ingevoerde stoffen 
slechts voor een klein deel bestemd waren voor de eigen, binnenlandse consumptie en voor 
het grootste deel doorverkocht werden aan kooplieden uit Hamburg, Lübeck, Bremen, De-
nemarken, Zweden, Polen en Pruisen. Deze kooplieden kwamen gewoonlijk twee maal per 
jaar naar Amsterdam kwamen en zij kochten bij die gelegenheid ook Italiaanse, Engelse en 
inlandse manufacturen.184 Gevreesd werd nu dat zij door de zware belastingen afgeschrikt 

180  Cau, Groot Placaet-Boeck, III, 264-267, 2 januari 1671. Gezien de vermelding van ‘Saejen, Rysselse, Atrechtse, 
Doornikse en diergelijke, komende uyt ’t Frans gebiedt’ op de definitieve lijst van 1671 is dit niet helemaal gelukt. 
Kamerbehangsels van 6/4 tot 20/4 breed en sajette kousen die in de Franse Nederlanden gefabriceert waren, wer-
den wel van de belasting uitgesloten.
181  Ze werden door de magistratuur van de stad of plaats waar men woonde aangesteld. In het concept-plakkaat 
van december 1669 was voor Amsterdam in eerste instantie een aantal van twaalf personen opgenomen. Naast 
Amsterdam, mochten Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Rotterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Den 
Haag  zes personen aanstellen. De Staten van Holland publiceerden hiertoe een afzonderlijk plakkaat, zie Cau, 
Groot Placaet-boeck, III, 268.
182  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’, getiteld: ‘Consideratien vande Cooplieden ende 
winckeliers handelende in fransse manufacturen ende kramerijen hier ter Stede Amsterdam.’ Zij noemen het 
concept-plakkaat, waardoor het stuk in 1670 gedateerd moet worden.
183  Genoemd worden: ‘Serges des Nismes, Serges de Chalon, Serges Cordeliers & sijde Taffetas Lustré van Lions.’ 
Deze stoffen konden in Frankrijk zelf ook niet geimiteerd worden, aldus de kooplieden en winkeliers. Het zijn 
dezelfde stoffen die de vroedschap van de lijst uitgezonderd wilden zien.
184  Ze kwamen hier ook, zo blijkt iets verderop in het stuk, om de lage prijzen en het ‘crediteren’.
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zouden worden en voortaan rechtstreeks in Frankrijk zelf zouden gaan kopen.185 Een ander 
heikel punt was de beperking van het aantal personen dat zich met deze handel mocht bezig 
houden. Niet alleen zouden zij, die niet door de stedelijke overheid aangesteld werden, ge-
dwongen worden de stad te verlaten, de zes wel aangestelden konden door samen te werken 
de prijzen opdrijven, waardoor de vrije handel met voeten werd getreden. Een derde punt 
van kritiek betrof het loden en merken van de manufacturen, wat veel te lang zou duren.186 
Ook de termijn van zes maanden vonden ze te kort om de voorraden Franse manufacturen 
te kunnen verkopen, omdat velen al met grote voorraden zaten en zelfs nog nieuwe aanvoer 
verwachtten, waarmee grote kapitalen gemoeid waren. Daarnaast werd erop gewezen dat 
het bederfelijke goederen betrof, waar in de praktijk zowel de knechts als de meesters er 
nauw op moesten toezien dat de stoffen niet door motten, plakken, roest en dergelijke wer-
den bedorven. Om deze reden werd ook een gezamenlijke opslag afgewezen. Uit alles blijkt 
dat zij vooral de handhaving van de vrije handel wensten en ze verzochten daarom, tever-
geefs, dat het concept-plakkaat zou worden ingetrokken.
 Alvorens verder te gaan eerst nog enkele opmerkingen naar aanleiding van twee aspec-
ten uit het verweerschrift die eerder in 1658 en 1667 ook al werden genoemd en die in ver-
band met de stofontwerpen voor de zijdeweverij ook nog ter sprake zullen komen, en wel 
de imitatie, het naweven van stoffen en de levering tegen een lagere prijs voor dezelfde of 
zelfs een betere kwaliteit.187 Dit was niet uniek voor de Hollandse zijdeweverij. Zowel Tours 
als Lyon imiteerden in eerste instantie Italiaanse zijden stoffen, verkochten deze voor een 
lagere prijs en probeerden vervolgens de eigen productie te beschermen door de invoer 
van buitenlandse zijden stoffen te verhinderen. Al in de zestiende eeuw had Frans I zich tot 
doel gesteld om de voortbrengselen van de Italiaanse weverijen, die tot in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw de Europese markt overspoelden, te vervangen door de eigen Franse 
manufacturen. Het duurde tot het midden van de zeventiende eeuw alvorens Frankrijk de 
dominante positie op dit terrein van Italië had overgenomen, waardoor de voorzitter van de 
zijdelakenkopers van Lyon, wellicht met enige overdrijving, in 1665 aan Colbert kon schrij-
ven dat zij de Italiaanse zijden, gouden en zilveren stoffen konden naweven en zelfs overtref-
fen.188 Een eeuw later ontving de Pruisische regering een soortgelijk bericht uit Krefeld ten 
aanzien van de Hollandse concurrentie, die door hen bijna ten gronde zou zijn gericht.189

 Het duurde bijna nog een heel jaar alvorens de Staten van Holland de teksten van de 
plakkaten op 13 november 1670 naar de Staten-Generaal stuurde, waarbij duidelijk werd 
aangegeven dat het wat de manufacturen betrof om een belasting ging en niet om een in-
voerverbod.190 Dit laatste was waarschijnlijk ook ingegaan tegen eerder afgesloten tracta-
ten tussen beide landen, zoals het tractaat van commercie uit 1662. De maatregelen golden 

185  Als ze niet naar Frankrijk gaan, dan misschien direct naar Frankfurt, Hamburg, Bremen en ook Emden, het-
geen ook tijdens de Engelse oorlog (1665-1667) was gebeurd.
186  In een kist zaten verschillende soorten waren en van elke soort vaak een groot aantal stukken, zodat het tien 
tot twaalf dagen kon duren alvorens de koopman of winkelier ze eindelijk in zijn bezit zou hebben om te kunnen 
verkopen, aldus het verweerschrift.
187  Zie paragraaf 6.7.
188  Peter Thornton, Baroque and Rococo Silks, London 1965, 39, 47-48. Savary, De volmaakte koopman, 500.
189  Barbara Markowsky, Europäische Seidengewebe des 13.-18. Jahrhunderts, Kunstgewerbemuseum der Stadt 
Köln, Köln 1976, 36. Het bericht dateert uit 1767.
190  Res.St.v.Holl., 26 april en 13 november 1670. In Haarlem werd in de vroedschapsvergadering van 22 mei 
1670 met de tekst van de concept-plakkaten ingestemd, NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 94G, 22 mei 1670, 
f. 7-13v. 
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voorlopig voor één jaar.191 De inhoud van het concept-plakkaat werd in z’n geheel, met 
slechts een enkele wijziging, door de Staten-Generaal overgenomen en uiteindelijk op 2 
januari 1671 gepubliceerd.192 Op dezelfde dag maakten de burgemeesters van Amsterdam 
de inhoud ervan in de Beurs openbaar, om zo de kooplieden bijtijds te waarschuwen.193 
Hoewel er geen sprake was van een invoerverbod, dit gebeurde later pas, was dit de facto 
natuurlijk wel het geval. Een verhoging van de inkomende rechten met 50%, gecombineerd 
met een sterke beperking van het aantal verkooppunten, zou de handel op z’n minst ernstig 
belemmeren. Blijkbaar werd dit zelf ook zo gevoeld, want in de vroedschapsvergadering van 
11 november 1672 werd, doelend op het plakkaat van 1671, gesproken over het ‘Placcaet 
rakende ‘t Verbod van fransche manufacturen’.194 
 Dat het om een forse beperking moet zijn gegaan laat Haarlem zien, waar op 31 januari 
van dat jaar vierenvijftig kooplieden en winkeliers die zich bezighielden met de handel en 
verkoop van Franse manufacturen bij de burgemeesters waren ontboden om ze van de in-
houd van het plakkaat op de hoogte te stellen. Ze verzochten bij deze gelegenheid om enige 
bedenktijd, wat werd toegestaan.195 Dit was geen onredelijk verzoek, aangezien achtenveer-
tig van hen zonder werk zouden komen te zitten, indien aan de inperking tot zes Franse 
manufactuurverkopers streng de hand werd gehouden.
 De uitvoering van het plakkaat verliep moeizaam omdat, zoals in Haarlem, er geen win-
keliers gevonden werden die op de in het plakkaat genoemde condities Franse manufactu-
ren wilden verkopen. Toch lag een goede uitvoering en naleving de Staten-Generaal en de 
Staten van Holland na aan het hart, gezien de moeite die zij namen om de steden erop te at-
tenderen dat de termijn van zes maanden afliep waarna er geen Franse manufacturen meer 
ingeslagen mochten worden, of dat zij een plaats moesten aanwijzen voor de resterende, niet 
verkochtte voorraden.196 Een verzoek om deze bestaande, nu onverkoopbare voorraden vrij 
van uitvoerrechten naar het buitenland te mogen verzenden, werd in december 1671 be-
perkt toegestaan.197

 Uit een door Amsterdamse kooplieden van Doornikse en Rijselse manufacturen inge-
diend rekest blijkt dat het stadhuis de plaats moet zijn geweest waar de onverkochte voor-
raden verzameld werden.198 Het stuk is om meer redenen interessant, omdat het zowel iets 
zegt over de voorgeschiedenis als over de gevolgen van de publicatie van het plakkaat in 
januari 1671. 
 Waarschijnlijk als reactie op het concept-plakkaat waren enkele kooplieden begin 1670 
uitgenodigd om in Den Haag over de voorgestelde belasting op Doornikse en Rijselse ma-

191  Res.St.v.Holl., 11 december 1670. Enkele leden hadden er moeite mee om de belasting voor twee of meer 
jaren te laten gelden.
192  Cau, Groot Placaet-boeck, III, 264-267.
193  Het ontroerde Nederlandt, door de Wapenen des Konings van Vrankryk, etc., by Markus Willemsz. Doornik, 
Amsterdam 1674, 7-8. Met dank aan dr. P. Fuhring. 
194  SAA, Archief Vroedschap (5025), 29, f. 22 punt 2, 11 november 1672.
195  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 229, f. 35-36, 31 januari 1671.
196  Res.St.v.Holl., 6 en 7, 13 en 14 februari, 26 maart, 24 en 31 juli 1671. Volgens het verslag van 6 en 7 februari 
zijn in de Staten-Generaal veel vergaderingen gewijd aan de uitvoering en naleving van het plakkaat. Zo werd 
in de vergadering van 14 februari 1671 de termijn van zes maanden gewijzigd in ‘voor 31 juli 1671’, omdat het 
definitieve plakkaat niet overal tegelijk gepubliceerd was, waardoor verwarring zou kunnen ontstaan. Op 31 juli 
werd besloten een brief te sturen betreffende het aanwijzen van een plaats voor het verzamelen van de resterende, 
niet verkochtte, voorraden.
197  Res.St.v.Holl., 22 september en 10 december 1671. De verzending moest binnen vier maanden, voor 1 april 
1672, geschieden. Het rekest hiertoe was door de gezamenlijke kooplieden en winkeliers van Franse manufactu-
ren ingediend.
198  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, nr. 1781.
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nufacturen te spreken, alwaar ook enkele Leidse en Haarlemse fabrikeurs aanwezig waren. 
Deze fabrikeurs waren van mening dat zij in staat waren om dergelijke manufacturen zelf te 
kunnen vervaardigen, een bewering die de Amsterdamse kooplieden waagden te betwijfe-
len.199 Desondanks beloofden zij om een grote bestelling te plaatsen, mits een monsterstuk 
werd overhandigd. De fabrikeurs echter bleven achterwege, waardoor er nu een belasting 
van 50% gold voor goederen die anders misschien erbuiten waren gebleven, zoals het hier-
boven al genoemde taffetas lustré. Het gevolg was, aldus de kooplieden, dat deze handel 
door de Fransen was overgenomen omdat de Amsterdamse voorraden op het stadhuis lagen 
en er geen nieuwe aanvoer meer was. 200 Zij verzochten de burgemeesters om de opgeslagen 
goederen alsnog in hun huizen te mogen verkopen ‘op dat het verderff ende verandering van 
moode ons niet alles t’ onbruijck maake’.201

Terwijl er verder nog druk werd gewerkt om de uitvoering van het plakkaat te effectueren 
besprak de Amsterdamse vroedschap in augustus 1671, vier maanden nadat Lodewijk XIV 
op 6 april de oorlog aan de Republiek had verklaard, een voorstel van de Staten van Holland 
om de invoer van Franse manufacturen voor zes jaar te verbieden.202 Zij ging accoord met 
een verbod, in plaats van de belasting (evenals voor de wijnen), maar vond de termijn van 
zes jaar bezwaarlijk, omdat het de komst van Franse manufactuurwerkers zou belemmeren 
en mogelijk problemen op zou kunnen leveren bij het sluiten van tractaten met Frankrijk. 
Het duurde nog ruim een jaar alvorens in de Staten van Holland dit onderwerp opnieuw 
ter tafel kwam tijdens een vergadering over het invoerverbod van Engelse manufacturen, 
waar de vraag werd gesteld of de Franse manufacturen ook niet geheel verboden moesten 
worden.203 Het zou daarna nog twee jaar duren voordat een verbod daadwerkelijk werd af-
gekondigd.
 In de tussenliggende tijd werd in de Amsterdamse vroedschapsvergadering van 11 no-
vember 1672 een rapport over dit onderwerp besproken met adviezen die enerzijds de 
invoer en consumptie van buitenlandse manufacturen moest tegengaan en anderzijds de 
consumptie van inlandse manufacturen moest bevorderen.204 De verkoop van de eigen ma-
nufacturen naar het buitenland was door de oorlog met Frankrijk teruggelopen. Daarnaast 
werd een verhoging van de binnenlandse consumptie, die het verlies van de buitenlandse 
markt had kunnen compenseren, tegengehouden omdat de invoer en consumptie van ma-
nufacturen uit het buitenland niet werd tegengegaan. Nu werd er, naast een hernieuwde 
aanmoediging tot het gebruik van inlandse manufacturen voor meubels en kleding en een 
aansporing om geen ‘Europeesche manufacturen’ te kopen, aangedrongen op een invoerver-
bod van de Franse en Engelse manufacturen. Hiermee verzocht de vroedschap eigenlijk ook 

199  Dit moet ook de reden zijn geweest waarom de Amsterdamse vroedschap de Doornikse en Rijselse manu-
facturen van de belasting uitgezonderd had willen zien, zie SAA, Res. Vroedschap 27 (5025), f. 22v-25, 3 februari 
1670.
200  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, nr. 1781. ‘Welcken dienst de fabriqeurs van Leyden en 
Haarlem aen den coninck van Vranckrijck hebben gedaen ende hem gefavoriseert in sijn ooghmerck omme syne 
sceepvaart te beneficeeren, […]. […] En soo is den handel, die wy voormaals pleegen te hebben, van ons affget-
rocken en de Fransoysen toegebracht.’
201  Tevens verzochten ze om een verruiming van de belastingvrijstelling voor enkele met name genoemde ma-
nufacturen. Het rekest was ondermeer ondertekend door de zijdelakenfabrikeurs: Anthoni van Hoeck, Adriaen 
van Hoeck, David Rutgers en Abraham Rutgers.
202  SAA, Archief Vroedschap (5025), 27, f. 125, 13 augustus 1671. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewe-
zen III, nr. 1765.
203  Res.St.v.Holl., 19 mei 1672. Een dag na Lodewijk XIV verklaarde Engeland de Republiek eveneens de oorlog 
die voor hen tot in 1674 duurde. 
204  SAA, Archief Vroedschap (5025), 29, f. 21-22, 11 november 1672.
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om het terugdraaien van een besluit van de Staten van Holland dat vijf maanden eerder, en 
wel op het verzoek van Amsterdam was genomen, waarbij het plakkaat van 1671 ten aanzien 
van de consumptie van de Franse manufacturen voor de duur van de oorlog buiten werking 
werd gesteld.205 Dit moet betekend hebben dat de opgeslagen voorraden Franse manufactu-
ren in het stadhuis tijdelijk vrij verkocht mochten worden, daar de maatregelen met betrek-
king tot de invoer gehandhaafd bleven.
 De beraadslagingen in de Staten van Holland en de Amsterdamse vroedschap duurden 
tot eind 1673 alvorens eindelijk op 12 februari 1674 het plakkaat tegen de invoer en con-
sumptie van de Franse manufacturen door de Staten-Generaal werd uitgevaardigd.206 Naast 
het invoerverbod zelf werd er veel aandacht besteed aan de manier waarop de wel toege-
stane producten ingevoerd mochten worden. Deze tekst was grotendeels gebaseerd op een 
advies van de Admiraliteitscolleges dat zij al op 25 april 1671 op verzoek van de Staten-Ge-
neraal hadden opgesteld en waarin voorzorgsmaatregelen werden beschreven ten aanzien 
van de invoer van buitenlandse manufacturen.207 Het advies vormde tevens de basis voor 
twee plakkaten die in 1688 en 1703 door de Staten-Generaal werden gepubliceerd.208 Het 
invoerverbod van 1674 werd door het sluiten van de vrede van Nijmegen in 1678, waardoor 
de oorlog met Frankrijk ten einde kwam, opgeheven waarbij het tarief van 1667 waarmee 
alle commotie was begonnen, voorlopig ten gunste van de Republiek werd afgeschaft.209

Wat hebben al deze maatregelen nu opgeleverd? Uit het voorafgaande is al gebleken dat 
zowel de stedelijke, als de provinciale, als de landelijke overheid aangaven dat zij in de be-
perking of het verbod van de invoer en de consumptie van buitenlandse manufacturen een 
effectief middel zagen om de eigen nijverheid te stimuleren. Uit de steeds voortdurende 
aandacht die hieraan werd besteed, wordt ook duidelijk dat dit niet verliep op een wijze 
zoals men dat voor ogen had. De gedeputeerden van Amsterdam vatten dit in november 
1674 als volgt samen: ‘[…] getracht is de Inlandtsche Manufacturen te beneficieren, ende 
de Uytlandsche Manufacturen te verbannen, op vast presuppoost, dat alle de sortementen 
tot de consumptie ende Commercie noodich, soo goet ende soo goet koop hier te Lande 
als ergens anders gemaeckt konden werden; […]’.210 De ervaring had echter geleerd dat de 
binnenlandse nijverheid hier niet voldoende van had geprofiteerd en ook dat de trafieken 
eronder leden. Ze verzochten daarom om opheffing van het invoerverbod, zodat de handel 
weer vrij zou zijn.  

205  Res.St.v.Holl., 21 juni 1672. De maatregelen met betrekking tot de invoer bleven gehandhaafd. Dit gold niet 
alleen voor de manufacturen, maar ook voor de brandewijn. Amsterdam had om deze maatregelen gevraagd om-
dat de handel en scheepvaart door de oorlog zo goed als stil lag.
206  Cau, Groot Placaetboeck, III, 277-282. ‘Placaten van de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, tegens 
den invoer ende Consumptie van de Manufacturen, gemaeckt onder het Gebiedt van den Koningh van Vranck-
rijck, ende de Cheur ende Fursten van Keulen ende Munster, beyde gearresteert den twaelfden Februarij 1674.’ 
Res.St.v.Holl., 7, 18 en 25 en 26 oktober 1673. De Haarlemse vroedschap ging eveneens accoord met een invoer-
verbod, NHA, Res. Vroedschap. (SA 838) rood 95G, 14 en 16 oktober 1673, f. 57v-58. 
207  SAA, Archief Vroedschap (5025), 102, f. 51v-56v.
208  Cau, Groot Placaetboeck, IV, 227-231, 18 oktober 1688, ‘Placaet tegens den invoer van de Manufacturen, ge-
maeckt onder het gebiedt van den Koningh van Vranckrijck’; idem, V, 372-375, 11 mei 1703, ‘Placaat tegens den 
invoer van Manufacturen (daar onder meede begrepen Papieren, gerafineerde Suyckeren, suycker-Syroopen en 
Glas) gemaackt en gefabriceert onder het gebiedt van de Koningen van Vranckryck en Spanjen’. In 1699 werd de 
invoer van manufacturen uit de Spaanse Nederlanden verboden, idem, IV, 233-234, 29 juni 1699.
209  Israel, Dutch Primacy, 339-340.
210  Res.St.v.Holl., 24 november, 1 en 24 december 1674. Uit het verslag van de vergadering van 24 november 
blijkt dat het invoerverbod in eerste instantie slechts voor één jaar gold.
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Al in de zomer van 1674 waren in de vroedschap klachten gehoord over de schade die de 
handel had opgelopen als gevolg van het invoerverbod. Gevreesd werd dat buitenlandse 
kooplieden nu direct in Frankrijk hun inkopen zouden doen.211 Het besluit om het invoer-
verbod te handhaven, leidde ertoe dat drie jaar later door de Amsterdamse kooplieden op-
nieuw een poging werd ondernomen om tot een opheffing van het verbod te komen. De 
argumenten waren dezelfde gebleven, want niet alleen was het verbod niet ten gunste ge-
weest van de inlandse manufacturen, ook de koophandel leed eronder. In Hamburg zouden 
grote voorraden zijn aangelegd, waardoor nu vanuit deze stad de Scandinavische en Pools/
Russische markt bediend kon worden.212 Deze vrees voor Hamburg als een belangrijke con-
current voor Amsterdam was niet nieuw en werd in 1648 ook al geuit in verband met de 
zijdeververij.
 Goed beschouwd heeft het accent van de tegenwerpingen die de Staten van Holland van-
uit Amsterdam bereikten altijd meer op het terrein van de handel, dan op het terrein van de 
nijverheid gelegen. Het blijft vooralsnog onduidelijk welke effecten de maatregelen nu pre-
cies op de binnenlandse nijverheid hadden. Uit de reactie van Amsterdam mag opgemaakt 
worden dat ze niet alleen gering, maar zelfs negatief waren uitgevallen. Ook is duidelijk 
geworden dat een stad als Haarlem niet of nauwelijks protesteerde. Dit zou in de achttiende 
eeuw veranderen, wanneer samen met Amsterdam opnieuw geprobeerd wordt om de eigen 
nijverheid met behulp van overheidsmaatregelen te ondersteunen en te stimuleren.

3.4  De Staten-Generaal

Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is aangegeven hebben de Staten-Generaal zich wei-
nig met de zijdenijverheid bemoeid. Slechts één onderdeel heeft hun aandacht gehad: de 
zijdeververij. Dit resulteerde in de publicatie van drie plakkaten in 1598, 1607 en 1625. In 
de tekst van deze plakkaten werden ook een paar artikelen opgenomen met betrekking tot 
het verven van de zogenaamde harde zijde voor de kaffatiers of kaffawevers, die een beeld 
geven van de samenstelling van zekere geweven stoffen. Om te begrijpen waarover het gaat, 
is een korte technische uitleg nodig.213 Voor een goede opname van de kleurstoffen tijdens 
het verven van de zijde is het noodzakelijk om de zijdelijm of sericine te verwijderen, het 
zogenaamde ontbasten, ontgommen of ‘afsieden’. Bij het ontgommen worden de strengen 
ruwe zijde in een zeepoplossing gekookt en verliest de zijde ca. 25% aan gewicht.214 Dit ge-
wichtsverlies wordt tijdens het verfproces door het gebruik van looistoffen weer aangevuld; 
de zijde wordt verzwaard. Door het verzwaren krijgt de zijde niet alleen meer volume en 
glans, ze wordt ook sterker en voelt beter aan. 

211  SAA, Archief Vroedschap (5025), 30, 9 juli, 4 en 9 augustus 1674. Deze poging om bij de Staten van Holland 
tot opheffing ervan te komen was door toedoen van Haarlem en Leiden mislukt. In de vergadering van 9 augustus 
werd als tegemoetkoming aan beide steden voorgesteld om het begrip manufacturen in de tekst van het plakkaat 
te verhelderen. Manufacturen zijn dan stoffen van zijde, wol, vlas of hennip die voor verwerking in kleding, sie-
raad, ameublement (interieur) en dergelijke gemaakt zijn. De ‘sayette garen van wolle gesponnen” werd hiervan 
uitgzonderd omdat de wevers dit garen nodig hadden voor het ‘inlands gespin’.
212  Res.St.v.Holl., 25 maart 1677. Tevens vreesden zij voor de invoer van Franse manufacturen, voorzien van 
valse ‘Brabandtsche’ loden of merken, nu de handel tussen Frankrijk en de Spaanse Nederlanden weer was toe-
gestaan.
213  Het navolgende over de techniek van de zijdeververij is gebaseerd op: Hofenk de Graaff, Geschiedenis tex-
tieltechniek, 179-189.
214  Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 185. Een streng woog 1 pond = 16 ons. Tijdens het afkoken 
verloor de zijde 25% ofwel 4 ons aan gewicht en woog een streng daarna nog maar 12 ons.
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Indien de zijde wordt verzwaard tot op het oorsponkelijke gewicht dan wordt dit à pari 
genoemd. Het gevaar bestaat echter om de verzwaring groter te laten zijn dan het gewichts-
verlies met als gevolg dat de vezel wordt aangetast en zo gevoeliger wordt voor zonlicht, 
vochtigheid en transpiratie. Ook zal de vezel in korte tijd in sterkte achteruit gaan. Het is 
dit proces van het boven pari verzwaren van de zijde, wat vooral bij het zwart verven voor-
kwam, dat de aanleiding vormde tot het nemen van maatregelen.215

 Op 10 februari 1598 werd het eerste plakkaat gepubliceerd betreffende het ongeoor-
loofd vervalsen en verzwaren van de zijde tijdens het verven, waardoor de kwaliteit van de 
producten die ervan werden gemaakt, werd aangetast.216 Het plakkaat verbood daarom de 
zijdeverver ten strengste om de zijde boven haar eigen natuurlijke gewicht te verzwaren. 
De zijde diende eerst te worden afgekookt alvorens ze zwart of in een andere kleur werd 
geverfd. Er werd één uitzondering gemaakt; het werd de zijdeververs toegestaan om voor 
de kaffatiers, de kaffawevers niet afgekookte, ‘harde’ organsinzijde (kettingzijde) te verven, 
mits de zijde niet werd verzwaard en zij op hun beurt deze zijde niet aan derden, zoals passe-
mentwerkers, zouden doorverkopen. Bij nadere beschouwing is dit een onduidelijk verbod 
omdat verzwaring boven pari tijdens het verven van harde zijde bijna onvermijdelijk was, 
zeker waar het de kleur zwart betrof. In het plakkaat van 1625 zou daarom een bovengrens 
voor de verzwaring van harde zijde worden vastgesteld.
 Dat er toch enig gewichtsverlies moet zijn opgetreden tijdens het zwartverven van harde 
zijde blijkt uit de verklaring die Antwerpse zijdeververs in 1606 aflegden.217 De ruwe zijde 
werd om het verlies aan stevigheid tegen te gaan slechts vijf tot zeven uur in een lauwwarm 
verfbad gelegd, waarbij de zijde alsnog enigszins werd ontgomd.218 In vergelijking: het zwart 
verven van goed afgekookte zijde kon, afhankelijk van het seizoen en het weer, vele dagen 
en soms zelfs ettelijke weken in beslag nemen, aldus de zijdeververs.219

 Het gebruik van deze harde, geverfde zijde had enkele voordelen voor de kaffatier. Door 
de zijde niet te ontgommen behield deze haar sterkte en elasticiteit, wat een voordeel was bij 
het weven vanwege de grote spanning op de ketting.220 Dit gold vooral voor het weven van 
kaffa, een poolweefsel waar met twee kettingen – een voor de grond en een voor de pool – 
werd geweven (zie bijlage 1), waardoor minder snel draadbreuken ontstonden en beter en 
sneller kon worden gewerkt. Een nadeel van het gebruik van harde zijde betrof de slechtere 
opname van de kleurstoffen tijdens het verven.
 Beide aspecten zijn terug te vinden in de voorschriften met betrekking tot de toepassing 
van deze zijde in de stoffen zelf. Ze mocht alleen worden gebruikt voor de ketting en inslag 
van volle gronden kaffa’s, dat wil zeggen kaffa’s waarvan de pool het gehele grondweefsel 

215  In de praktijk werd gekleurde zijde, behalve zwart, nauwelijks boven pari verzwaard omdat de kleuren dan te 
donker werden. De grootste kans op de boven pari verzwaring lag bij het zwart verven en dit werd daarom streng 
gereglementeerd. Mondelinge mededeling van J.H. Hofenk de Graaff, januari 1999.
216  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1180-1184, plakkaten van 10 februari 1598 en 30 maart 1607. In de inleiding 
wordt gesproken over: ‘…, mitsgaders ’t geene daer van gemaeckt wordt, in ’t gebruyck niet alleenlick aen ’t ge-
wichte vermindert, maer oock binnen korten tyde, sonder gedragen te zijn, haer selven verslijt, verteert ende ver-
gaet, tot schade ende nadeel van vele Menschen.’
217  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606, f. 15-20, aldaar f. 19-20. Het gebruik van harde zijde door kaffa-
wevers gebeurde ook in Antwerpen. Er was daarom een bijeenkomst belegd door de burgemeesters waar wevers, 
zijdelakenkopers en zijdeververs hun visie op deze kwestie konden geven.
218  Genoemd wordt een gewichtsverlies van 1 à 2 ons, afhankelijk van de kwaliteit van de zijde, dat tijdens het 
verven tot het oorspronkelijke gewicht werd aangevuld. 
219  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606. Zij sloten hun verklaring af met de opmerking dat het de kaf-
fawevers niet ging om de zwaarte, maar om de lengte en de sterkte van de zijde.
220  Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 183. De vezel verloor bij het ontbasten ca. 40% van haar 
sterkte en ca. 45% van haar elasticiteit, 
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bedekte en waarbij het dus niet zichtbaar was dat de zijde die voor het grondweefsel werd 
gebruikt niet egaal was geverfd. Het gebruik van harde zijde voor de poolketting zelf, die im-
mers de pool van het weefsel vormde, was verboden; deze moest van zachte onverzwaarde 
zijde zijn. De tweede uitzondering werd gevormd door de inslag van kaffa met een satijnen 
grond waarvoor het gebruik van harde zijde was toegestaan.221 Maar voor alle kaffa’s met een 
armozijnen grond(weefsel) gold dat zowel voor de ketting als voor de inslag alleen zachte 
(afgekookte) onverzwaarde zijde gebruikt mocht worden. Hetzelfde gold voor de vervaardi-
ging van passementen, linten en franje, waarvoor daarnaast was bepaald dat het niet geoor-
loofd was om de afgekookte met de niet-afgekookte zijde te vermengen.
 Het plakkaat tegen het verzwaren van de zijde werd op 30 maart 1607 opnieuw afgekon-
digd en was eerder die maand al onderwerp van gesprek geweest in de Amsterdamse vroed-
schap, waarbij enkele geraadpleegde zijdelakenkopers slechts hadden aangedrongen op een 
goede naleving ervan.222 Jaren later ontvingen de burgemeesters van Amsterdam toch nog 
een klacht van diverse kooplieden betreffende het zijdeverven. De klacht werd doorgestuurd 
naar de Staten van Holland, die het op 3 oktober 1625 bespraken en op hun beurt besloten 
om het door te sturen naar de Staten-Generaal, met het verzoek om opnieuw een plakkaat 
uit te vaardigen.223 In het op 29 december 1625 gepubliceerde plakkaat waren de artikelen 
met betrekking tot de voor de caffatiers bestemde zijde gehandhaafd en werd het toezicht op 
de naleving van het plakkaat in handen gesteld van de reeds bestaande of nog op te richten 
zijdeverversgilden.224 De grootste verandering ten opzichte van 1607 school in het artikel 
waarin de toestemming voor het verven van niet-afgekookte organsinzijde werd aangevuld 
met de bepaling dat de zijde één keer mocht worden gegald, waarmee voor het eerst min of 
meer werd aangegeven tot hoever deze zijde boven het natuurlijke gewicht mocht worden 
verzwaard.225

 Als direct uitvloeisel van dit plakkaat werd op 21 augustus 1626 in Amsterdam het zij-
deverversgilde opgericht.226 Naast een opsomming van de rechten en plichten van de gilde-
broeders was in vrij algemene termen geformuleerd dat het de zijdeververs verboden was 
om de zijde te verzwaren, waarbij in de tekst voor het eerst duidelijk werd aangegeven, dat 
met de term ‘verzwaarde zijde’ de boven het natuurlijke gewicht, de boven pari verzwaarde 
zijde werd bedoeld.227 Dit betekent dat wanneer er in de bronnen sprake is van onverzwaar-
de geverfde zijde er gedoeld wordt op zijde die, na te zijn ontgomd, tot op het natuurlijke 
gewicht is verzwaard. Deze interpretatie wordt ondersteund door de onderzoeksresultaten 

221  Hier moet sprake zijn van een kettingsatijn, waarbij de inslag geheel door de ketting wordt bedekt. Zie Tex-
tiellexicon s.v. satijnbinding.
222  SAA, Archief Vroedschap (5025), 9, f. 257, 3 maart 1607.
223  Res.St.v.Holl., 3 oktober 1625. Twee jaar later is er sprake van dat het plakkaat opnieuw zal worden gepubli-
ceerd door de Staten-Generaal. Ook zullen de steden een brief ontvangen waarin aangedrongen wordt op het aan-
stellen van opzieners zodat ‘de Manufacturen van dese Landen door de verswaringe van de Verwe niet en werden 
verboden, ende als bedrogh vernielt’. Res.St.v.Holl., 2 oktober 1627.
224  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1184-1189, aldaar 1186, art. 4. Uit de inleiding blijkt dat de maatregelen vooral 
de onregelmatigheden bij het verven van zwarte zijde moesten voorkomen.
225  Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 185-186. Een eerste behandeling met looistoffen, waaronder 
galappelextract, veroorzaakt een gewichtstoename van ca. 25%. Doordat er geen of slechts minimaal gewichtsver-
lies optreedt tijdens het verven van harde zijde wordt deze door het gallen automatisch boven pari verzwaard.
226  Noordkerk, Handvesten, 1161-1163. SAA, Keurboek K (5020), f. 96-102v. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven 
en gildewezen, II, nr. 1074. 
227  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 1074. Artikel 8 betreffende de visitatie van de overlui-
den, begint als volgt: ‘Ende opdat alle bedroch, fraude, vervalschinge ende verswaringe van de zyde, buyten ende 
boven haer natuyrlycke gewichte  ende zoo de nature d’selve geeft voorgecomen werde, […].’
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naar gebruikte verfstoffen in zeventiende en achttiende-eeuwse zijden weefsels waarbij in 
90% van de gevallen tannine wordt aangetroffen.228 
 Gezien de tekst van het plakkaat van 1625 is het opvallend dat er geen uitzonderings-
bepalingen ten behoeve van de kaffatiers in het gildereglement waren opgenomen.229 Mis-
schien was dit ook niet nodig omdat het al jaren de gewoonte was om voor hen harde zijde 
te verven. Zo verleenden de burgemeesters op 14 maart 1626, dus nog voor de publicatie 
van de keur, de zijdeververs mondeling toestemming om voor de zijdewinkeliers harde zijde 
te verven zoals zij die ‘toegelaeten waeren te verwen voor de caffatiers ofte caffawerckers’.230 
Hiermee gingen zij in tegen het plakkaat dat de verkoop van harde zijde aan zijdewinkeliers 
verbood.231 Pieter Verlet, een oud-overman van het zijdeverversgilde, verwees hier in 1635 
naar toen hij verklaarde dat het de zijdeververs oogluikend was toegestaan om niet alleen 
voor de kaffawerkers, maar voor iedereen ‘harte ende sachte harte’ zwarte zijde te verven.232 
De ‘sachte harte’ zijde is half harde zijde, zijde waarin de sericine niet geheel is verwijderd. 
Het werd verkregen door bij het afkoken minder zeep te gebruiken, dan voor het ontgom-
men van zijde die heel zacht moest worden, het zogenaamde ‘dons’ nodig was.233 Tevens was 
het volgens Verlet in 1629 toegestaan dat er aluin, schors en dergelijke gebruikt mochten 
worden voor het zwart verven, wat nog weer eens een extra verzwaring van de zijde tot ge-
volg had.234

 Pas in de grote ordonnantie voor de zijdeververij die op 8 februari 1648 door het gerecht 
van Amsterdam werd afgekondigd, werd het de ververs voorlopig toegestaan om alleen voor 
de kaffatiers en andere zijdewevers het ‘Dons ende het Soet-hart’ te mogen verven, mits de 
zijde maar eens werd gegald.235 Het duurde nog tot 1659 alvorens dit artikel nader werd ge-
preciseerd en een verzwaring van 25% werd toegestaan voor alle ‘dons’ en harde zijde.236 
 Toch heeft het gevaar bestaan dat de uitzonderingen met betrekking tot de kaffatiers in 
de ordonnantie van 1648 ingetrokken zouden worden. Dit blijkt uit een bewaard gebleven 
rekest van “de voornaemste coopluijden negotianten ende grossiers in sijde deser stede”, 
waarin zij om handhaving ervan pleitten.237 Het rekest was een reactie op een eerder ver-

228  De aanwezigheid van tannine, een looizuur, betekent dat er is gegald en daarmee dat de zijde is verzwaard. 
Mondelinge mededeling van J.H. Hofenk de Graaff.
229  Van Dillen Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, II, nr. 1074. Het werd in artikel 13 de ‘… winckeliers offte 
zydevercopers, als oock die hen generen met caffaën te laten maecken’ wel verboden om een ververij te heb-
ben. Dit verbod werd in 1648 uitgebreid naar zijdereders, gouddraadtrekkers en passementwerkers. Noordkerk, 
Handvesten, 1153.
230  Van Dillen Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 17. 
231  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1184-1189, aldaar 1186. Het was de kaffatiers en de zijdeververs verboden om de 
geverfde harde zijde aan derden, zoals passementwerkers, te verkopen.
232  SAA, NA 695, not. J. Warnaertsz, 1 mei 1635. ‘[…] is getollereert dat die sydeverwers alhier voor een iege-
lijck mochten veruwen harte ende sachte harte swaerte syde, dat is sonder de syde aff te sieden waerdoor de syde 
beswaert wort ses, seven ende meer oncen over off boven haer rechte ende eygen natuurlijcke gewichte van sest-
hien oncen in het pont. […].’ Zie ook: Van Dillen Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 182.
233  Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 181. De hoeveelheid zeep die bij het afkoken werd gebruikt 
bepaalde de ‘hardheid’ van de zijde. Voor half harde zijde was minder zeep nodig dan voor zachte zijde. 
234  Hofenk de Graaff, Geschiedenis  textieltechniek, 186.
235  Noordkerk, Handvesten, 1152-1156, aldaar 1153, artikel 6. Van Nierop, Zijdenijverheid (1931), 28-40.
236  Noordkerk, Handvesten, 1160, 19 juli 1659, artikel 2. ‘ende alsoo in ‘t 6 Articul van de Willekeure gepubliceert 
op den 8 January [moet februari zijn] 1648 getolereert is, om by provisie te mogen verwen alle Dons ende Harde 
Sijde, sonder eenige limitatie: Dat deselve sijde van nu voortaen niet anders sal mogen werden geverft, als op 
twintig oncen, of daer ontrent, soo na doenlijck ende mogelijck sal sijn, ende na dat de natuer van de Sijde mede 
brengt.’ Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 185. Uitgaande van 16 ons in een pond betreft een verzwa-
ring tot 20 ons een toename van 25% en staat deze gelijk aan eenmaal gallen voor harde zijde. Deze verzwaring 
was in 1625 ook al door de Staten-Generaal toegestaan, Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1184-1189.
237  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Het stuk heeft brandschade en moet voor 1648 zijn geschreven.
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schenen concept-ordonnantie tegen het verzwaren van zijde.238 Over de inhoud ervan was 
slechts met vier zijdewinkeliers overleg geweest. Hier waren de rekestranten het niet mee 
eens omdat de ordonnantie vier hoofdneringen betrof, dus niet alleen de zijdewinkeliers, 
maar ook de kooplieden en zijdehandelaars die in het gros handelden, de kaffatiers en ande-
re meesters van de ‘sijde fabrijcquen’ en de zijdereders. Er werd uitvoerig ingegaan op de ar-
gumenten vóór de toelating van het verven van ‘sacht hart en dons’ voor de kaffatiers.239 Als 
eerste argument voor de handhaving van de uitzonderingen werd het ‘sacht hart’ ofwel de 
half harde zijde genoemd. Veel kaffa werd met een harde, niet afgekookte, ketting geweven 
en moest daarom, aldus het rekest, noodzakelijkerwijs met ‘sacht hart’ ingeslagen worden, 
omdat wanneer met ‘hart hart’ werd ingeslagen de inslagdraden zouden breken. De moge-
lijke tegenwerping dat er alleen met zachte, geheel afgekookte zijde ingeslagen zou moeten 
worden, werd op voorhand gepareerd met de opmerking dat een dergelijk werk niet zou 
binden en dat het ten koste zou gaan van de deugdelijkheid. Ze vervolgden met: ‘Behalven 
dat tselve mede souden strijden tegen alle oude ende noch hedendaegse gebruijcken volgens 
d’welcke over al de Caffaen opde bovengeseijde maniere gefabriqueert werden’. Dat het hier 
geen grootspraak betreft, blijkt uit een document uit Tours uit 1604, waarin verwezen werd 
naar een vijf jaar eerder door Henri IV uitgevaardigd edict. 240 Hierin werd het de zijde-
wevers van Tours toegestaan om weefsels die in Milaan en andere, meest Italiaanse steden 
werden vervaardigd te weven.241 Over deze nieuwe stoffen werd opgemerkt dat ze mooier en 
beter bruikbaar waren dan de stoffen die met afgekookte zijde werden geweven. Ze waren 
stevig en het weefsel was net zo vol en dicht als zou voor ketting en inslag wel ontgomde 
zijde zijn gebruikt, zoals dat in Tours op dat moment blijkbaar nog gebeurde. In het laatste 
geval zou het noodzakelijk zijn geweest om de stof na het weven te gommen om haar extra 
stevigheid te geven, wat ten koste zou zijn gegaan van de kwaliteit en de handelswaarde van 
het weefsel.242 Hetzelfde argument werd in 1606 ook door de Antwerpse kaffawevers ge-
bruikt om hun verzoek voor het gebruik van harde zijde kracht bij te zetten.243 Nadat de zij-
deweverij van Tours door toedoen van Colbert in 1667 een nieuw reglement had gekregen, 
was het alleen nog toegestaan om afgekookte zijde te gebruiken in plaats van de ‘[soie] crue 

238  De ordonnantie van 1648 was eveneens opgesteld in verband met een betere naleving van het plakkaat van 
29 december 1625. De indieners waren van mening dat de artikelen niet het vervalsen en verzwaren van de zijde 
tegen gingen, maar eerder de zijdeververs, het gilde en de keurmeesters bevoordeelden. Het gilde zou op dat mo-
ment slechts uit 20 tot 30 personen hebben bestaan.
239  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Opt. 18. Artl. ‘Daer verboden wert dat de verwers niet en sullen 
[…] sacht hart off dons te verwen. […].’ Het bedrog ten aanzien van verzwaarde zijde zou vooral gelden voor al-
lerlei soorten grove zijde die bij het gewicht werd verkocht, zoals naai- en borduurzijde.
240  L. Bosseboeuf, ‘Histoire de la fabrique de soieries de Tours des origines au XIXe siècle’, in: Mémoires de la 
Société Archéologique de Touraine XLI (1900), 103-528, aldaar 252-253. 
241  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 252. Deze stoffen zouden exact, ‘sans innover, altérer 
ni changer’ nageweven mogen worden. Naast Italiaanse steden als Genua, Lucca, Florence, Venetië, Napels en 
Bologna worden Chambery, Avignon en Espagne genoemd.
242  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 253. ‘[…] pièces façonnées à Milan et austres ville 
estrangères, où il ya de la soye crue par le moyen de laquelle ils nous ont fait voir que le poil en est plus plein ou 
serré que celui desdites pièces de soye cuite, qui faict que lesdictes pièces estrangères se trouvent plus belle et plus 
fermes que les autres, és quelles il convient par nécessité mettre de l’eau gommée qui apporteroit plus de diminu-
tion de bonté aux manufactures que ne peut faire ladicte soye écrue, qui s’y doibt mettre pour être vénale.’ 
Het was wel verboden om niet-afgekookte zijde te gebruiken voor stoffen als velours ‘doubles à poils’, satijn, da-
mast en taffetas, 254. Volgens Van Nierop was het een kwestie van kostenbesparing. Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ 
(1930), 155-156. Het lijkt toch meer een kwaliteitskwestie te zijn geweest. Er werd daarbij ook nadrukkelijk op 
gewezen dat op deze manier het geld in eigen land kon worden besteed en niet naar het buitenland zou weg-
vloeien.
243  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606, f. 15-20, aldaar f. 19-20.



111

3.4 ■ De Staten-Generaal

comme autrefois’.244 Uit het reglement van Lyon van hetzelfde jaar wordt duidelijk dat het 
verbod voor het gebruik van harde zijde alleen gold voor het fluweel met een gemiddelde of 
lage verkoopprijs.245 Vanaf 1667 moesten ook deze soorten geweven worden met een ketting 
en pool van organsinzijde; de inslag daarentegen moest voortaan zuivere, afgekookte zijde 
zijn en géén harde zijde. Er werden twee redenen gegeven: ten eerste verfde het slecht en ten 
tweede zorgde het ervoor dat de afgekookte zijde brak.246 
 Met betrekking tot het ‘dons’ werd door de Amsterdamse rekestranten opgemerkt dat 
deze nodig was voor het naweven van de Franse zijden stoffen. Genoemd werden poudesoy, 
gros de Tours, ras de Florence en andere stoffen die al jaren in grote hoeveelheden in Am-
sterdam werden vervaardigd. Het was onmogelijk om deze stoffen zonder ‘dons’, waarvan 
nadrukkelijk werd gezegd dat het geen verzwaarde zijde was, te weven.247 Ondanks deze 
informatie blijft het nog onduidelijk wat nu precies onder ‘dons’ werd verstaan. Het gebruik 
van afgekookte en tot het natuurlijk gewicht verzwaarde zijde was en bleef immers toege-
staan. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat hier alleen gedoeld werd op zwart ge-
verfde ‘dons’, omdat die gemakkelijk boven pari verzwaard kon worden. Dit lijkt te worden 
bevestigd door de al eerder genoemde keur uit 1659 waarin werd voorgeschreven dat alle 
soorten van ‘Hart-swart, Soet-harde en Dons-sijde’ die zwart geverfd zouden worden, eerst 
in de Zijdehal moesten worden gekeurd.248

 De rekestranten vreesden tevens dat een verbod op het gebruik van zowel het ‘sacht hart’ 
als het ‘dons’ als inslaggarens zou betekenen dat de zijdeweverijen waarin duizenden men-
sen hun brood verdienden, verplaatst zouden worden naar steden als Hamburg en Dantzig. 
Hier werden dezelfde soorten stoffen geweven maar werd het gebruik van ‘sacht hart’ en 
‘dons’ toegelaten ondanks dat het verzwaren van zijde was verboden.249 De actie had resul-
taat. In de ordonnantie van 1648 bleven de uitzonderingen voor de kaffatiers gehandhaafd. 
In de ordonnantie van 1648 was ook vastgelegd dat zijdehandelaars, grossiers en winkeliers 
een eed moesten afleggen waarin zij beloofden geen tegen de keur verzwaarde zijde te laten 
maken, (ver)kopen of verwerken.250 Tussen april 1648 en november 1652 legden 599 perso-
nen de eed af.251 
 Voor de keuring van de geverfde zijde en ter controle van de voorschriften van de ordon-
nantie uit 1648 werd twee jaar later de Zijdehal opgericht.252 Hier werd de zijde voorafgaand 

244  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 269. 
245  Reglements. Statuts concernant le Commerce Art en Fabrique des Draps d’or, d’argent et de soie, et autres Etoffes 
mélangées qui le font dans la Ville et Faubourgs de Lyon, et dans tout le Pays de Lyonnais, Lyon 1667, art. 14. ‘Il est 
permis de faire des Velours de moyen et bas prix; à savoir les moyens à deux poils et à un poil et demi, et ceux du 
plus bas prix, qu’on appelle petits Velours ordinaires, à un poil […].’
246  ‘[…]; lesquels poils et chaînes detoutes lesdites trois sortes de Velours, ne pourront être qu’organcin filé et 
tordu au moulin, et les trames de bonne et pure soie; le tout cuit et non cru, (comme autrefois) attendu que la 
soie crue avec la cuite est fausse en deux manières; la première, qu’elle est de fausse teinture, et la seconde qu’elle 
corrompt et coupe la cuite.’
247  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Het gebruik van ‘dons’ maakte de stoffen niet ondeugdelijk waar-
door de kwaliteit van de stoffen niet werd aangetast.
248  Noordkerk, Handvesten, 1159, art. 1. Hetzelfde gold voor de zijde die karmozijn werd geverfd.
249  De zijdenijverheid groeide in Hamburg en Dantzig aldus de rekestranten en ze zagen niet graag dat dit de 
aanleiding zou vormen voor een grotere bloei, ten koste van de Amsterdamse nijverheid.
250  Noordkerk, Handvesten, 1155-1156. Ook de zijdeververs moesten een eed afleggen.
251  SAA, Keurboek M (5020), f. 33-37. De grootste groep, 576 personen, legden de eed af in 1648. Onder hen 
bevonden zich 58 vrouwen.
252  Noordkerk, Handvesten, 1156-1157, 7 januari 1650. Zie ook Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1931), 35-39. De 
hal stond op de Groenburgwal, op de plaats van de Engelse Episcopale kerk, Colenbrander,’Van cocon tot zijden 
stof ’, 303. Zie ook Wagenaar, Amsterdam, II, 42-43.
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en nadat ze was geverfd, gewogen.253 De hal werd in eerste instantie waargenomen door 
twee proefmeesters en twee keurmeesters, alvorens het toezicht in 1656 in de handen werd 
gelegd van zes hoofdmannen, te weten twee zijdehandelaren, twee zijdelakenkopers en twee 
zijdeververs.254 Uit de zijdelakenkopers werden als eersten Gilbert de Flines en Anthoni van 
Hoeck als hoofdman benoemd.255 Beiden waren tegelijkertijd ook werkzaam als zijdelaken-
fabrikeur en behoorden tot families die een grote rol hebben gespeeld binnen de zijdela-
kenfabricage van Amsterdam. Met nadruk moet er op gewezen worden dat de Zijdehal niet 
de plaats was waar zijden stoffen werden gekeurd en gelood. Een dergelijke keuring heeft, 
anders dan in Haarlem, in Amsterdam nooit plaats gevonden.
 In tegenstelling tot Amsterdam duurde het in Haarlem nog tot 1663 alvorens een keur 
op de ververij werd uitgevaardigd, waarbij de ververs van zijde, saai en linnen in een gilde 
werden verenigd.256 Gezien het feit dat het plakkaat van de Staten-Generaal uit 1625 niet 
had geleid tot de oprichting van een zijdeverversgilde moet worden aangenomen dat deze 
tak van de ververij voor 1663 op zijn hoogst een bescheiden plaats innam binnen de Haar-
lemse zijdenijverheid. Het zal immers niet voor niets zijn geweest dat de Haarlemse burge-
meesters in 1646 gedwongen waren om drie zijdelakenkopers de opdracht te geven om erop 
toe te zien dat er in de stad geen verzwaarde zijde werd geverfd of verkocht.257 Daarom is 
het, mede gezien de plaats die Haarlem binnen de Hollandse zijdeweverij in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw innam, onwaarschijnlijk dat daar een vergelijkbare discussie als in 
Amsterdam heeft plaatsgevonden. Dat tot in de achttiende eeuw deze verzwaarde zijde in 
Amsterdam werd geverfd blijkt niet alleen uit de toestemming in 1746 om ‘dons’ en ‘harde’ 
zijde tot op 23, hoogstens 24 ons het pond te mogen verven, maar ook uit bewaard geble-
ven verfbriefjes.258 Zo ontvingen de broers Isaak en Pieter de Neufville, die sterk betrokken 
waren bij de fluweelweverij, begin 1739 een rekening van de zijdeverver Samuel Lintworm 
voor het verven van ‘Schoon Caffatiers dons en hart Zwart’.259 (afb. 16)

253  Noordkerk, Handvesten, 1156-1157, art. 4. Iedere zijdekoper die ruwe of ontgomde zijde wilde laten verven 
moest deze in massen opmaken en het aantal massen plus het gewicht en de naam van de zijdeverver op een 
briefje zetten en ondertekenen. De zijde, met het briefje, werd vervolgens naar de Zijdehal gebracht. Na het ver-
ven werd de zijde opnieuw naar de Zijdehal gebracht en daar gekeurd om te zien of de zijde verzwaard was. Werd 
de geverfde zijde in orde bevonden dan werd het naar de eigenaar gebracht. Deze werkwijze gold ook voor zijde 
die van buiten kwam om in Amsterdam geverfd te worden. Om fraude in het gewicht tegen te gaan werd in 1656 
nauwkeurig beschreven in welke vorm, namelijk een bos, de zijde naar de hal moest komen. De zijdereder moest 
daarom een maat haspel gebruiken om het zijdegaren tot een streng op te winden, waarbij elke streng uit evenveel 
draden bestond, waarna een gelijk aantal strengen een mas vormde. Een bos bestond uit een gelijk aantal massen. 
Noordkerk, Handvesten, 1159 en 1160 (1659).
254  Noordkerk, Handvesten, 1159, 11 januari 1656. Elk jaar werd één uit ieder tweetal vervangen. Zij ontvingen 
geen tractement voor hun werkzaamheden.
255  SAA, Keurboek M (5020), f. 260v. Uit de zijdehandelaren werden Tobias Pietersz en Michiel Hoppesack be-
noemd, uit de zijdeververs Pieter van Suijlen en Constant Senepaert. In de achtiende eeuw werd rond 1773 door 
Govert Klinkhamer, zijdelakenfabrikeur en hoofdman van de Zijdehal (1770), een gedicht geschreven op de hal. 
SAA, N 61.001.
256  NHA, Gildenarchieven 335. ‘Keure ende Ordonnantie, Vande Verwerey-neeringe binnen deser Stadt Haer-
lem.’ Het gilde kende een proef voor vier groepen ververs: de blauw- of kousenververs,  de zwartververs en de 
kleurververs van zijde en van saaie en linnen garens. Een verwijzing naar het plakkaat van 1625, zoals in Am-
sterdamse ordonnanties, ontbreekt. Tot eerste deken en vinders van het gilde werden een laken-, een blauw-, 
een zijde-, een kousen- en een garenverver benoemd, NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, f. 221v, 16 
februari 1663.
257  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 221, f. 170v, 11 december 1646. Zij deden dit onder verwijzinging 
naar het plakkaat van de Staten-Generaal van 1625.
258  SAA, Keurboek T (5020), 16-16v., 31 januari 1746. Dit was oorspronkelijk 20 ons, zie Noordkerk, Handves-
ten, 1159, 19 juli 1659, wijziging art. 2 van de Zijdehal.
259  SAA, Archief Brants (88), 1168. Het ging in totaal om 230 pond en 2 ons à 12½ stuivers ofwel ƒ 140:19:- aan 
verfloon over de laatste drie maanden van 1738.
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Het fluweel dat met deze zijde werd geweven, behoorde in dezelfde periode in Frankrijk tot 
de zogenaamde ‘petits velours’, dat in het reglement van Lyon uit 1744 voor het eerst werd 
omschreven als  ‘petits velours façon de Hollande’.260 Voor ketting en inslag mocht niet afge-
kookte, harde zijde worden gebruikt, mits de pool maar uit geheel afgekookte zijde bestond 
zoals dat in de reglementen voor alle fluwelen was voorgeschreven.261

3.5  Stadhouder Willem IV en de Hollandse zijdenijverheid

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over de overheidsbemoeienis wordt aandacht besteed aan 
de maatregelen die stadhouder Willem IV en zijn weduwe de prinses gouvernante Anna 
van Hannover in het midden van de achttiende eeuw hebben genomen om de Hollandse 
zijdenijverheid te bevorderen. Vanaf het moment dat Willem IV in mei 1747 tot stadhouder 
was uitgeroepen, was hij betrokken bij de discussie rond de economische achteruitgang van 
de Republiek en de maatregelen die getroffen moesten worden om deze tegen te gaan, zoals 
uitvoerig beschreven staat in het proefschrift van Hovy uit 1966.262 De zijdelakenfabrikeurs 
van Amsterdam en Haarlem namen ook deel aan deze discussie die goed beschouwd weinig 
voor de zijdenijverheid zou opleveren. De eerste actie die stadhouder Willem IV in deze 
ondernam, was op 2 mei 1749 het indienen van een voorstel bij de Staten van Holland en 

260  Arrets, Statuts en Règlement pour la Communauté des Maîtres Marchands, & Maîtres Ouvriers à façon en étof-
fes d’or, d’argent & de soie, […], Lyon 1744, Titre VIII De la fabrique des etoffes, artikel 8.
261  Het verbod uit 1667 op het gebruik van harde zijde voor dit type fluweel moet in de tussenliggende periode 
teruggedraaid zijn.
262  Johannes Hovy, Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie 
tot een gelimiteerd porto-franco), Groningen 1966.

Afbeelding 16 ■ Verfbriefje van Samuel Lintworm, 1738. Stadsarchief Amsterdam, Archief 88, inv.nr. 
1168. Foto auteur.
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West-Friesland ten behoeve van het herstel van de binnenlandse fabrieken in het algemeen 
en die van de zijdenijverheid in het bijzonder.263 De voorgestelde maatregelen, zo wordt wel 
duidelijk, zijn ontleend aan het rekest dat de Amsterdamse commissarissen van de zijdema-
nufacturen hem in maart 1749 hadden overhandigd.264 Zij behelsden een verzoek om zowel 
de uitvoer van gereedschappen die tot de zijderederij en –weverij behoorden, als het gebruik 
van buitenlandse stoffen te verbieden. 
 De aanleiding voor het opstellen van het rekest lag in het bezoek dat Willem IV op 6 
september 1748 aan Amsterdam had gebracht. Tijdens dit bezoek had de stadhouder een 
ontmoeting met enkele kooplieden, waarbij hij tijdens het gesprek had verklaard niet alleen 
de koophandel in het algemeen, maar ook de Hollandse ‘Zyde Fabricque’ te willen bevor-
deren.265 Deze uitspraak had de commissarissen van de zijdemanufacturen ertoe gebracht 
om de belemmeringen in kaart te brengen die overwonnen moesten worden, wilden zij ‘den 
welvaart en bloey onser Fabrique in haaren ouden luister herstelt kunnen sien.’ Als eerste 
werd de uitvoer van allerlei werkgereedschappen genoemd, waardoor ‘dien aansienelijken 
Tak onser welvaart’ naar het buitenland was verplaatst. 266 In dit verband werd ook de flu-
weelwever Carel Bredero genoemd die in 1747 met zijn gezin en enkele wevers naar Spanje 
was vertrokken.267 Tevens zouden 20 tot 24 stukken gereedschap die tot de ‘Fabricq der ge-
bloemde stoffen behoorden’ naar elders zijn verzonden. 
 Een tweede belemmering werd gevormd door het ‘dragen’ van gefigureerde gouden, zil-
veren, zijden en halfzijden stoffen, die in grote aantallen uit Engeland en Frankrijk inge-
voerd werden. Bedoeld wordt natuurlijk het dragen van kleding die van dergelijke stoffen 
gemaakt werd. De consequenties hiervan waren enorm. De commissarissen hadden bere-
kend dat 50.000 mensen die in de zijdenijverheid hun kost verdienden geen middelen van 
bestaan meer zouden hebben en zouden vertrekken. Wat volgt is een hele berekening van 
de (financiële) voordelen die een voortbestaan van de zijdenijverheid voor het land zou 
hebben; berekeningen die nu niet meer te controleren zijn.268 Want het waren niet alleen de 
fabrikeur en de wever die er de kost mee verdienden maar ook de ‘Patroon maakers, Rieten-
maakers, Kammenmaakers, Zydeverwers, Gaaren twynders, Goud-en Silverdraad-Trekkers, 
Pletters en Spinsters, Gaarenverwers, Camelotters, Stoffendrukkers, Gommers, Zydewin-
sters, Zydereeders, Zydesorteersters, Getouwmaakers, Lootgie ters, Wieldraayers, en meer 
andere soorten van Kostwinningen die buiten deesen aan de Fabricque annex zyn.’ De com-
missarissen wezen de stadhouder er verder op dat buurlanden de eigen zijdenijverheid on-
dersteunden door middel van verboden op de invoer en het dragen van buitenlandse zijden 

263  Res.St.v.Holl., 2 mei 1749.
264  Res.St.v.Holl., 2 mei 1749. Het rekest van 11 maart 1749 dat als bijlage bij het voorstel was gevoegd, was on-
dertekend door de oud-commissaris Esaije Gillot junior, Jacob Roeters en Govert Klinkhamer, die mede namens 
David Rutgers junior, Pieter Pielat, Willem van Oosterwijk, Gerrit Bruynenburg, Esaije Gillot juniorszoon en Jan van 
Halmael tekenden.
265  Res.St.v.Holl., 2 mei 1749.
266  Genoemd werden: ‘Scheermoolens met der selver toebehooren, Getouwen met der selver Laaden, Latten 
en Getreeden, Voor- en Agterboomen, Schiet- en Steekspoelen en andere kleinder Werk tui gen aan het Getouw 
behoorende, verder Spoelwielen, Wint kroonen, Dubbeleerhaspels, Kammen, Rieten, Harnassen, Looden, Tafels, 
simpels, Patroonen, koopere en houte Snyroeden tot Flueelen, Trouetten, mitsgaders Twynmoolens en andere 
Gereed schappen tot de Zydereederyen en Fabricque behoorende.’ De kopieën van een brief uit Parijs (1748) en 
een uit Elberfeld (1749) werden als bewijsstukken meegestuurd.
267  Zijn vertrek was in Amsterdam een hele kwestie geworden, zie paragraaf 4.2.1. Carel of Carolus Bredero was 
geronseld en dit ronselen van werkvolk zou verboden moeten worden aldus de zijdewevers in hun rekest uit het 
najaar van 1747. SAA, Archief Vroedschap (5025), 131, f. 129-129v.
268  Hovy, Het voorstel van 1751, 268. Hij spreekt in dit geval van simplistische redeneringen, quasie-statistieken 
en de daarop gebaseerde fantasie-berekeningen.
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stoffen die hetzij uit Europa, hetzij uit het Verre Oosten afkomstig waren. Het was een maat-
regel die zij daarom ook graag in Holland genomen zagen worden. Tot slot van het betoog 
werd prinses Anna bedankt die toegezegd had om zich te kleden in kleding die gemaakt was 
van stoffen uit de Hollandse fabriek. De punten die in het rekest aangevoerd werden, waren 
niet nieuw. Ze waren in het najaar van 1747 al door de zijdewevers en door de commissaris-
sen van de zijdemanufacturen naar voren gebracht en vervolgens op de vroedschapsverga-
dering van 12 maart 1748 besproken.269 De oproep tot het dragen van kleding van in Hol-
land geweven stoffen was eveneens niet uniek, zij werd in 1669 al voor het eerst gehoord.
 In Haarlem werd in dezelfde periode druk gediscussieerd over een nieuwe ordonnantie 
voor de smalnering, die het verval van de zijdeweverijen zou moeten keren.270 En ook hier  
richtten de wevers zich tot de burgemeesters met een rekest waarin zij hun klachten en voor-
stellen voor een verbetering van de situatie neerlegden.271 Naast het verzoek om de lonen 
weer op peil te brengen en de benoeming van vinders die, afkomstig uit de werkbazen, sa-
men met de geauthoriseerdens besluiten over de lonen zouden moeten nemen, verzochten 
ook zij om een verbod op het verzenden van gereedschappen uit Haarlem. Daarnaast stel-
den zij voor om enerzijds de invoer van vreemde stoffen, inclusief de Oostindische zijden en 
katoenen stoffen te verbieden, en anderzijds de invoer van Oostindische zijde te verhogen, 
waarna ook zij tot slot de stadhouder bedankten dat hij zich kleedde met kleding die van in-
landse stoffen waren gemaakt. Dezelfde argumenten werden nog eens uitvoerig beschreven 
in een document getiteld ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toestant en het verval 
der Haarlemse Burgerij […]’ uit 1748.272

 Het voorstel van Willem IV dat hij in mei 1749 bij de Staten van Holland en West-
Friesland had ingediend, kwam in de daaropvolgende maanden in de vergaderingen van 
de vroedschap en de burgemeesters van Amsterdam en Haarlem aan de orde.273 In Amster-
dam ging men accoord met een verbod op de gereedschappen, mits het verbod naar de hele 
Repuliek uitgebreid zou worden.274 Ten aanzien van het verbod op het dragen van buiten-
landse stoffen bleken er verschillende visies te bestaan, die indirect ook aangeven dat er geen 
eensluidend beeld bestond over de oorzaken van het verval van de zijdenijverheid. 275 Een 
van de argumenten tegen een dergelijk verbod was dat er nog een goede export van Amster-
damse weefsels bestond, die door retorsiemaatregelen in gevaar gebracht kon worden. Een 
ander zag de oorzaak van het verval in de hoge loonkosten waardoor de stoffen niet zo goed 
en zo goedkoop gemaakt konden worden als in andere landen. Een derde voorstel bestond 

269  Op de vergadering van 14 december 1747 kwam het rekest van de werklieden met klachten over het verval 
van de zijdeweverijen voor het eerst ter tafel. SAA, Archief Vroedschap (5025), 58, 120. Op 12 maart 1748 werd 
het samen met een memorie van de commissarissen van de zijdemanufacturen op dit rekest besproken, 169-175. 
Het rekest werd door 214 ‘werklieden in zijde manufactuuren’ ondertekend. SAA, Archief Vroedschap (5025), 
131, f. 129-129v. De memorie van de commissarissen, f. 133-138, was december 1747 gedateerd en ondertekend 
door Antoni Rutgers, Barent Klinkhamer, Willem van Oosterwijk, Gerrit Bruijnenburg, Willem Borchers, Esaije 
Gillot junior, Willem Reessen, Dirk Toll als commissarissen van de zijdemanufacturen. Dirk de Ram, Hendrik 
Treurniet en Jan de Bree vertegenwoordigen de superintendenten van de zijderederij.
270  De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 277-281.
271  NHA, Ingekomen stukken (710), rood 484, f. 444-445v, 1 oktober 1748.
272  NHA, Ingekomen stukken (710), rood 484, f. 452-458. ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toestant 
en het verval der Haarlemse Burgerij en Ingesetenen ten Principalen veroorsaakt door het verval der Smalre-
derij tseedert den Jaare 1703 tot heeden, beneevens de middelen die bij de hand behoorde genomen te worden 
dienende tot derselver verbeeteringh en herstellinge.’ Het stuk gaat ook uitvoerig in op de loonsverlaging voor 
sommige stoffen.
273  SAA, Archief Vroedschap (5025), 59, 110-115, 10 juni 1749; NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 296, 2 
juni 1749, f. 115-115v. en Ingekomen Stukken (SA 710) rood 484, 17 juni 1749.
274  SAA, Archief Vroedschap (5025), 59, 111.
275  SAA, Archief Vroedschap (5025), 59, 111-113.
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eruit dat in geval van een verbod de fabrikeurs grote voorraden stoffen aan zouden moeten 
leggen voor de verkoop aan winkeliers. Er bestond daarnaast ook twijfel of de fabrikeurs wel 
aan de binnen- en buitenlandse vraag konden voldoen, omdat men vernomen had dat er ge-
brek aan werkvolk was in plaats van een overschot. Als laatste had men sterke bedenkingen 
of de controle op een dergelijk verbod wel haalbaar was. Deze diversiteit in reacties leidde 
ertoe dat de  commissie die het voorstel van de stadhouder had bestudeerd, de vroedschap 
adviseerde om in Den Haag alle in hun rapport genoemde tegenwerpingen te bespreken.276 
Mocht een verbod niet haalbaar zijn dan kon in ieder geval het dragen van kleding van in-
landse stoffen aangemoedigd worden.
 In tegenstelling tot Amsterdam zag Haarlem weinig in het beletten van de uitvoer van 
gereedschappen omdat deze al zo verspreid waren dat deze maatregel weinig effect zou heb-
ben.277 Een nog duidelijker uitspraak hierover deden de superintendenten en overlieden 
van de manufacturen in een memorie aan de vroedschap, waarin zij dit voorstel ronduit be-
lachelijk noemden.278 En hier hadden de superintendenten natuurlijk een goed punt. Want 
totdat uit nader onderzoek blijkt dat Amsterdam een hoogwaardige kwaliteit snijroeden 
voor het weven van fluweel produceerde, is het onduidelijk, zo niet onbegrijpelijk waarom 
er juist uit Parijs een bestelling voor deze snijroeden werd gedaan.279 Frankrijk, inclusief 
Parijs, had immers een goed ontwikkelde zijdenijverheid, waar ook snijroeden vervaardigd 
werden. Uit een tweede, in Elberfeld geschreven brief bleek dat er eveneens vraag was naar 
patroonpapier van 10 bij 10, een produkt dat zoals uit paragraaf 6.1 blijkt eenvoudig zelf te 
vervaardigen was.280 
 Dit alles leidde desondanks tot een verbod op de uitvoer van gereedschappen die in de 
zijderederij en de zijde-, wol-, garen- en lintweverij gebruikt werden.281 Het voorgestelde 
verbod op het dragen van buitenlandse stoffen zou nader onderzocht worden om te zien of 
het wel haalbaar was. In afwachting van de uitwerking van een dergelijk verbod, stond het 
derhalve iedereen vrij om zelf te beslissen of er inlandse of buitenlandse stoffen gedragen 
werden. De stadhouder zou in ieder geval het goede voorbeeld geven doordat hijzelf en een 
ieder die tot zijn familie en hofhouding behoorde voortaan alleen zijden en wollen inlandse 
manufacturen zou dragen en gebruiken.282 Dit initiatief van Willem IV om kleding van in-
landse stoffen te dragen, bereikte ook Lyon. In 1750 gaven de ‘maîtres gardes’ van de Grande 
Fabrique een overzicht van de buitenlandse concurrentie en de wijze waarop deze de eigen 
nijverheid beschermden. ‘En Hollande les manufactures se sont perfectionnées et le Stath-

276  SAA, Archief Vroedschap (5025), 59, 114-115. Er werd nog  tegenstand verwacht uit Haarlem en andere 
steden en zelfs ook nog van de Amsterdamse fabrikeurs omdat zij niet door de commissarissen van de zijdema-
nufacturen gehoord waren inzake het rekest van 11 maart 1749.
277  NHA, Ingekomen stukken (710), rood 484, f. 601, 22 juni 1749.
278  NHA, Ingekomen stukken (710), rood 484, f. 191-192v. De tekst van de ‘Memorie van Consideratien’ die op 2 
maart 1749 aan de vroedschap werd overhandigd, is evenals de tekst op f. 186-187 ook te vinden in de secrete re-
solutiën der vroedschap, NHA, (SA 843), rood 394. ‘[…], en omtrent het versenden van Stoffagie en gereedschap-
pen dat die alomme reets soo gemeen en bekend waren dat dese precautie belaggelijk in sig selffs soude sijn.’
279  Res.St.v.Holl., 2 mei 1749. Een kopie van een brief uit Parijs (20 mei 1748) waarin ondermeer super fijne snij-
roeden, vier  kammen – twee van 1000 riet en twee van 1200 riet – twaalf kleine haken om fluweel te snijden en 
spelden werden besteld. Deze was evenals de brief uit Elberfeld als bewijsstuk bij het rekest van de Amsterdamse 
commissarissen van de zijdemanufacturen meegestuurd.
280  Res.St.v.Holl., 2 mei 1749. In deze brief (28 februari 1749) werd om twintig vel patroonpapier en 1500 ‘ma-
letten’ gevraagd.
281  Res.St.v.Holl., 26 juli 1749.
282  Hetzelfde zou gevolgd en bevorderd moeten worden door de adel, burgemeesters en regeerders, en iedereen 
die een publieke functie bekleedde, hun vrouwen en kinderen etc.
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ouder, tout en donnant l’exemple, a invité ses sujets à ne porter que des étoffes fabriquées 
dans le pays.’283

De kwestie was hiermee niet afgedaan zo blijkt uit de bijlagen bij een brief van Esaije Gil-
lot waar zowel een rekest van de commissarissen van de zijdemanufacturen van 27 okto-
ber 1752 gericht aan de prinses gouvernante Anna, als een uit 1751 daterend rekest van de 
Amsterdamse werklieden was bijgevoegd.284 Laatstgenoemde rekest was op 6 mei 1751, vijf 
maanden voor zijn overlijden, aan de stadhouder overhandigd. Opnieuw werden de hierbo-
ven genoemde argumenten herhaald en door de commissarissen aangevuld met een nieuwe 
oorzaak voor het verval van de zijdenijverheid, te weten het belastingvrij doorvoeren van 
ruwe zijde naar het buitenland. De belasting hoefde niet zo hoog te zijn dat de handel daar-
door in gevaar gebracht werd, slechts een paar procent om de producten die er in het bui-
tenland van gemaakt werden duurder te maken, zou voldoende zijn. 
 Het resultaat was mager. Er werd op 16 augustus 1753 wel een plakkaat gepubliceerd, 
maar de inhoud ervan was op voorhand gedoemd te mislukken.285 In de inleiding werd er 
al op gewezen dat het in de publicatie van 26 juli 1749 genoemde voorstel met betrekking 
tot het dragen van inlandse manufacturen niet het gewenste effect had gehad. Besloten was 
nu om iedereen met ingang van 1 mei 1754 te verplichten om voor kleding inlandse wollen 
en zijden stoffen te gebruiken. Alleen arbeiders of dagloners waren hiervan vrijgesteld. Om 
bedrog te voorkomen – dat buitenlandse voor inlandse stoffen verkocht werden – kregen 
de winkeliers de verplichting om de klanten over de herkomst van de stoffen te informeren 
en deze ook op de rekeningen te vermelden. De boete voor een eerste overtreding bedroeg 
duizend gulden. En ook dit was een maatregel waarvan, evenals in 1671 de handhaving niet 
te controleren was. Het is eigenlijk over het geheel genomen ietwat naïef om te verwachten 
dat al deze maatregelen effect zouden sorteren. Heeft men er echt in geloofd of was het meer 
een middel om de werkers in de zijdenijverheid tevreden te stellen door de indruk te wek-
ken dat er iets aan hun problemen werd gedaan en dat er naar hen geluisterd werd.

In dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende maatregelen zoals die door Amsterdam en 
Haarlem, de Staten van Holland, de Staten-Generaal en stadhouder Willem IV zijn geno-
men om de zijdenijverheid te ondersteunen. Het gaf meteen ook de gelegenheid om dieper 
op andere aspecten van de nijverheid in te gaan, zoals de zijderederij en de zijdeververij. 
Opvallend daarbij is het verschil in betrokkenheid tussen de twee stadsbesturen. Zelfs daar 
waar zij beide actie ondernemen, zoals in de periode rond 1748, is een verschillende aanpak 
aanwijsbaar. Toch blijkt bij een nauwkeurige bestudering van de keuren en ordonnanties 
zoals deze in Haarlem vanaf 1670 werden gepubliceerd, dat hier, evenals in Amsterdam, 
vooral de verhouding tussen fabrikeur, werkbazen en knechten centraal staat. Kwaliteitsei-
sen waaraan de stoffen moesten voldoen werden, met uitzondering van de stofbreedtes, niet 
opgenomen. Zij staan impliciet in de loonreglementen vermeld.
 De pogingen van de Staten van Holland en de Staten-Generaal om Frankrijk via ver-
hoogde invoerbelasting en een invoerverbod in haar productie van zijden stoffen te treffen, 
zijn op niets uitgelopen. De verwachting dat de producten van de Hollandse zijdenijverheid 
de Franse stoffen konden vervangen, werd niet bewaarheid. Deels was dit omdat zij niet aan 

283  Godart, L’Ouvrier en soie, 219.
284  NA, Stadhouderlijke Secretarie (1.01.50), 586. De brief van Gillot was op 28 oktober 1752 in Amsterdam ge-
schreven. Het rekest van de commissarissen van de zijdemanufacturen uit 1749 was eveneens bijgevoegd.
285  Res.St.v.Holl., 16 augustus 1753. Het voorstel hiertoe was een maand eerder op 6 juli ingediend.
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de vraag konden voldoen en deels omdat de buitenlandse handelaren deze stoffen niet meer 
in Amsterdam kochten, maar rechtstreeks naar Frankrijk of Hamburg gingen. 
 De belangrijkste bijdrage van de Staten-Generaal betrof de maatregelen ten aanzien van 
de kwaliteit van de geverfde zijde uit het eind van de zestiende en het eerste kwart zeven-
tiende eeuw. Het overleg met de stadhouder Willem IV resulteerde naast een verbod op de 
uitvoer van gereedschappen in niet veel meer dan een oproep om kleding van inlandse stof-
fen te dragen; een oproep die en niet uitvoerbaar en niet controleerbaar was.
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Producten van de zijdeweverij 
te Amsterdam

Na een beeld geschetst te hebben van de bedrijfsorganisatie en de reglementering ten behoe-
ve van de zijdeweverij, is het nu de beurt aan de stoffen zelf. Welke zijden en halfzijden stof-
fen werden in Amsterdam geweven? Deze vraag is op twee manieren te beantwoorden. De 
meest gebruikelijke, die zowel door kunsthistorici als economisch-sociaal historici wordt 
toegepast, is de vermelding van de weefsels in een lopende tekst over een textielonderwerp, 
waarbij een uitleg van de genoemde stofnamen geheel ontbreekt of slechts bestaat uit een 
korte tekst die uit een of ander, veelal modern handboek is overgenomen.1 Het kan ook an-
ders. Door aandacht te hebben voor de materiaal- en weeftechnische aspecten van stoffen 
kan niet alleen een beeld geschetst worden van de plaats die zij binnen de productie van een 
stad of een land hebben ingenomen, maar ook hoe zij zich onderling tot elkaar verhielden. 
Welke stoffen waren eenvoudig en goedkoop; welke waren gecompliceerd en duur. Tevens 
wordt het dan mogelijk om relaties te leggen met de werkzaamheden van de wever en de 
getouwen waarop deze stoffen werden geweven, omdat deze niet los gezien kunnen wor-
den van de weefsels. Zoals in paragraaf 2.1 en 2.2 al is aangegeven en in hoofdstuk 5 verder 
uitgewerkt zal worden, bestonden er meerdere typen getouwen, waarop verschillende groe-
pen stoffen werden gefabriceerd, waarmee een indicatie gegeven kan worden van de waarde 
die deze stoffen vertegenwoordigden. Hoewel dit vanuit textielhistorisch oogpunt zeker de 
meest interessante invalshoek is, is het niet de eenvoudigste. Het zal daarom, bij gebrek aan 
bronnen, in een aantal gevallen niet mogelijk zijn om gedetailleerd aan te kunnen geven 
welke materialen voor het weven van een bepaalde stof gebruikt moesten of mochten wor-
den. Desondanks heb ik voor deze aanpak gekozen, omdat de resultaten een beter beeld 
geven van de producten van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen dan tot dusverre 
is verkregen.
 In de voorgaande hoofdstukken zijn al een aantal weefsels genoemd, zoals kaffa, zijde-
grofgrein, poudesoy, satijn, armozijn, smallen, noppen en legaturen. Van deze acht stoffen 
is satijn het weefsel waar de meeste mensen zich waarschijnlijk direct een voorstelling van 
kunnen maken, namelijk: een glanzende en gladde (zijden) stof. Hier zou aan toegevoegd 
kunnen worden dat ze in satijnbinding is geweven, dat wil zeggen met flotterende ketting- 
of inslagdraden, want hierdoor wordt het glanzende en gladde effect in satijn bereikt.2 Maar 
omgekeerd is elke gladde, glanzende stof niet automatisch een satijn, zij kan ook het gevolg 
zijn van een bewerking die na het weven plaats vindt, zoals het kalanderen.3 Kortom de 

1  Dit is bijvoorbeeld het geval in het boek van Herman Kaptijn (1995) over de Hollandse textielnijverheid tus-
sen 1350 en 1600. Een vroeg voorbeeld is Godart (1899) die zegt zich niet met de technische kant te hebben bezig 
gehouden. Thijs (1969) is hier een uitzondering op.
2  Satijn wordt vaak geassocieerd met zijde, waarbij vergeten wordt dat wol, linnen of katoen eveneens in de 
satijnbinding geweven kan worden. Textiellexicon, s.v. satijn.
3  Het kalanderen van stoffen gebeurde in een kalander, een machine waarin een grote met stenen verzwaarde 
bak over de op houten cilinders gerolde stof heen en weer bewoog, waardoor de stof glad geperst, geglansd werd. 
In de bronnen wordt de kalander ook wel kalandermolen genoemd.

4
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aanduiding dat een weefsel glanzend of gefigureerd is, is nietszeggend omdat niet duidelijk 
wordt hoe de glans of het figuur is ontstaan. Stoffen moeten daarom weeftechnisch beschre-
ven worden. Door een dergelijke beschrijving wordt ook de verwarring ondervangen die 
ontstaat wanneer stoffen, die technisch gezien van elkaar verschillen, dezelfde naam heb-
ben, zoals de in paragraaf 4.4.2 beschreven indienne. Hetzelfde geldt voor technisch over-
eenkomstige weefsels die allemaal verschillende namen hebben. Zo kent het in platbinding 
geweven taf vele variaties met even zovele benamingen.
 Het is tegen deze achtergrond dat in dit hoofdstuk naar de Amsterdamse zijden en half-
zijden stoffen is gekeken. Het probleem hierbij is dat er tot op heden weinig fragmenten 
bewaard zijn gebleven die met zekerheid aan Haarlem of Amsterdam kunnen worden toe-
geschreven. Dit wil niet zeggen dat ze niet ergens bewaard zijn gebleven, alleen dat ze tot op 
heden nog niet als Hollands geïdentificeerd konden worden. 
 Er is voor wat de Hollandse zijden en halfzijden stoffen betreft sprake van de volgende 
situatie: enerzijds is er de informatie die uit de bronnen naar voren komt over de producen-
ten en de producten, anderzijds zijn er de daadwerkelijke producten, hier de weefsels. Beide 
worden gescheiden door een muur en het is nu de taak en de uitdaging voor de textiel- en 
kunsthistoricus, alsmede de economisch-sociaal historicus om te proberen beide zijden met 
elkaar in verband te brengen. De nadruk zal daarbij noodgedwongen op het schriftelijk 
bronnenmateriaal moeten liggen omdat wat bewaard gebleven is zo beperkt is. Heel strikt 
genomen niet meer dan acht fragmenten ‘Haerlemse Sijde smallen’ die aan een notariële 
akte uit 1678 zijn gehecht.4 Andere voorbeelden van in Haarlem geweven stoffen zijn de 
stalen in het zogenaamde Digtenboekje in het Frans Halsmuseum dat 1753 is gedateerd en 
een collectie stalen in het Rijksmuseum die afkomstig zou zijn uit de fabriek van de firma 
Heshuijsen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.5 Daarnaast bevindt zich in de col-
lectie van de maréchal duc de Richelieu in de Bibliothèque Nationale te Parijs een collectie 
stalen van Hollandse zijden stoffen uit de jaren 1736 en 1737.6 Voor al deze collecties geldt 
dat een vergelijking met in het buitenland geproduceerde zijden en halfzijden stoffen alleen 
zin heeft voor de gefigureerde stoffen, waarvan de patronen met elkaar kunnen worden ver-
geleken. Een gestreept of geblokt patroon is zo algemeen dat er andere specifieke kenmerken 
moeten zijn om naar de plaats van ontstaan te kunnen verwijzen.7

 De resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd, fluctueren tussen het aangeven dat 
iets gevonden is en een uitgewerkt verslag van de consequenties van het gevondene onder 
het motto: “Identifying questions about basic issues and leaving them momentarily unre-
solved is often better than attempting answers devoid of proof or of confirmed principles 
and facts”.8

 Het is voor een goed begrip van de tekst niet noodzakelijk om steeds aan te geven waarin 
de stoffen zich van elkaar onderscheiden. Hiervoor wordt verwezen naar de stoffenlijst in 
bijlage 7.

4  NHA, NA 468, f. 113-114, not. Pieter Baes, 18 augustus 1678.
5  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194; Rijksmuseum, inv.nr. BK-NM-8593-1 t/m 15-2.
6  Parijs, Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, Lh 45b en Lh 45d.
7  Zelfkanten zouden hierbij een rol kunnen spelen, mits er gildevoorschriften bewaard gebleven zijn waarin 
deze waren vastgelegd, wat voor Haarlem en Amsterdam al niet het geval is. Over de functie van zelfkanten in 
Italië van de 13de tot de vroege 16de eeuw zie: Lisa Monnas, ‘Loom widths and selvedges prescribed by Italian silk 
weaving statutes 1265-1512: a preliminary investigation’, in: CIETA-Bulletin 66 (1988), 35-44, aldaar 38-40.
8  David Mitchell, Milton Sonday, ‘Printed Fustians: 1490-1600’, in CIETA-Bulletin 77 (2000), 99-118, aldaar 112.
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4.1  Stoffen in Amsterdam geweven

Het nu volgende overzicht van de in Amsterdam geweven stoffen is voornamelijk gebaseerd op 
de inventarissen van zijdelakenfabrikeurs, alsmede op die van zijdelakenkopers die zelf zijden 
stoffen lieten weven. De informatie uit deze inventarissen is aangevuld met notariële akten be-
treffende individuele opdrachten tot de vervaardiging van zijden stoffen, zoals deze tijdens het 
onderzoek naar voren zijn gekomen en met verklaringen van fabrikeurs over de door hen in 
deze stad geweven stoffen.9 De inventarissen van zijdelakenkopers die niet zelf betrokken wa-
ren bij de vervaardiging van deze stoffen, zijn in dit verband minder bruikbaar omdat de her-
komst van de in de inventaris opgenomen stoffen niet altijd duidelijk is. De aldaar vermeldde 
stoffen konden zowel van buitenlandse als van ‘inlandse’ makelij zijn. Ze geven natuurlijk wel 
een mooi overzicht van wat er op dat moment in Amsterdam werd verhandeld.
 In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de organisatiestructuur van de Amsterdamse zijde-
nijverheid een voortzetting was van de structuur zoals deze in Antwerpen bestond. Het ligt 
natuurlijk voor de hand om aan te nemen dat hetzelfde ook voor de producten gold die in 
de jaren tachtig van de zestiende eeuw in die stad werden geweven: fluweel, satijn, damast, 
armozijn, zijdegrofgrein, bourat, kaffa en smallekens.10 
 Het tot dusver oudst bekende, betrouwbare contemporaine overzicht van in Amsterdam 
geweven zijden stoffen dateert uit 1650. Het betreft de loonlijst die op 1 juli van dat jaar ten 
behoeve van kaffawevers die in Stockholm zouden gaan werken was opgesteld (zie paragraaf 
2.4 en bijlage 2).11 Genoemd werden zijdegrofgrein, armozijn, kaffa, brokaat, gebloemd sa-
tijn en fulp. De mededeling in de contracten met de wevers dat het loon van to(i)let, goud- 
en zilverlaken steeds afzonderlijk zou worden vastgesteld, verklaart waarom deze stoffen 
niet in de loonlijst zijn opgenomen, terwijl ze dus wel in Amsterdam werden geweven.12 
Eén stof, poudesoy, stond niet op de loonlijst maar werd wel in de contracten genoemd en 
zou volgens het rekest met betrekking tot de zijdeververij uit 1647, evenals gros de Tours en 
ras de Florence, toen al in grote ‘abondantie’ in Amsterdam zijn (na)geweven.13 Voor zijde-
grofgrein en armozijn stonden de breedtes aangegeven, voor kaffa de kwaliteit, acht- en zes-
draads, en of de pooldraden alleen getrokken, of een combinatie van gesneden en getrokken 
waren. Alleen voor zijdegrofgrein werd een onderscheid gemaakt in verband met de inslag. 
Deze was hetzij van zijde, hetzij van floret ofwel gekamde en gesponnen afvalzijde.14

 Dertien jaar later noemde de ordonnantie van de zijdemanufacturen de volgende stof-
fen die in Amsterdam werden geweven: goud- en zilverlaken, satijn, tabijn, damast, brokaat, 
kaffa, fluweel, felp, poudesoy, floret, grein en armozijn.15 Nieuw ten opzichte van de lijst 
uit 1650 waren tabijn, damast, floret en grein. Dit wil niet zeggen dat deze stoffen niet al 
eerder werden geweven, getuige een conflict over een stuk geel en karmozijnrood damast 

9  Gezien de omvang van het notarieel archief in Amsterdam was het ondoenlijk om alle inventarissen van 
zijdelakenfabrikeurs te achterhalen.
10  Thijs, Zijdenijverheid, 7, noot 4 en 36-61.
11  SAA, NA 2135, akte 122, not. Nic. van Born, 1 juli 1650. Zie ook Colenbrander, ‘Zo lang de weefkonst bloeijt’, 
40-41.
12  SAA, NA 2135, akte 97, not. Nic. van Born, 17 juni 1650. Dit moet in verband gestaan hebben met de hoe-
veelheid metaaldraad dat in deze stoffen werd ingeweven.
13  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Zie ook paragraaf 3.4.
14  Hofenk de Graaff, Geschiedenis textieltechniek, 163-164.
15  SAA, Keurboek O (5020), f. 32v., ‘de manufacturen, als van Goude en Silvere lakenen, Satijnen, Tabijnen, 
Dammasten, broccaden, Caffaes, Fluelen, Felpen, Poudesoyen, floretten, Greijnen, Armosijnen, etc. en alles wat 
daer onder behoort en getrocken kan werden, de Zijde-Verwerije (sic) concerneerende,’t geene met de groote 
spoel gemaekt werdt’. Noordkerk, Handvesten, 1163, 19 april 1663.
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uit 1628 of de vermelding van inlands tabijn in de inventaris van de zijdelakenkoper Adri-
aen van Bon uit 1644.16 In de ordonnantie van 1663 werden geen eisen gesteld waaraan de 
stoffen moesten voldoen, zoals het gebruik van ontgomde zijde, het aantal kettingdraden 
dat een stof van een bepaalde kwaliteit moest hebben of de stofbreedte. Hierdoor ontbrak 
de noodzaak om de stoffen, die aan deze eisen zouden moeten voldoen, te benoemen. Dit 
gebeurde daarentegen wel in de Haarlemse keuren die voor 1666 werden uitgevaardigd en 
in de Franse gildereglementen. Er werd in Amsterdam alleen verlangd dat de stoffen ‘op de 
beste en bequaemste maniere na haer aert en natuer’ werden gemaakt.

Een tweede, niet notariële bron voor onze kennis omtrent de in Amsterdam geweven stoffen 
voor wat betreft de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zijn de registers van goede man-
nen uit 1683 en 1688, omdat David Rutgers in afwijking van de overige registers niet alleen 
de namen van de zijdelakenfabrikeurs en zijdelakenkopers vermeldde, maar ook welke stof-
fen zij vervaardigden.17 Hij maakte de volgende onderverdeling: 
■  fabrikeurs van felpen, fluwelen, armozijnen, poudesoyen en allerlei soorten zwarte en 

gekleurde effen stoffen.
■  fabrikeurs van allerlei gebloemde gekleurde en zwarte stoffen
■ fabrikeurs van gekleurde fluwelen en felpen

16  SAA, NA 722, f. 30, not. P. Carels, 14 december 1628, Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen II, nr. 1191; 
NA 1685, not. P. de Bary, 28 nov. 1644. Genoemd worden smal (nrs 388-397) en breed (nrs 404-413) tabijn.
17  SAA, RA (5061), 1814 (1683),1815 (1688). In de lijst van 1683 waren door hem ook de fabrikeurs van bourat-
ten en Turkse greinen opgenomen, in 1688 waren ze van de lijst verdwenen.

Afbeelding 17 ■ Adreskaart van Arnoldus Dupper. Stadsar-
chief Amsterdam, collectie Atlas Dreesmann, inv.nr. 3077.

Afbeelding 18 ■ Adreskaart van Anthoni van Helsdingen. 
Stadsarchief Amsterdam, inv.nr. N 61.01.030.
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Even algemeen, maar wel iets gevarieerder zijn de 
stoffen die op de adreskaarten van Amsterdamse 
zijdelakenfabrikeurs stonden vermeld. Stoffen als 
fluweel, felp, poudesoy, ras de Cipre, ferandijn, ar-
mozijn, gekleurde en zwarte zijden stoffen behoor-
den volgens de adreskaarten tot het assortiment van 
de zijdelakenfabrikeurs Arnoldus Dupper, Anthoni 
van Helsdingen en Pieter Ockhuysen.18 (afb. 17-19) 
Jacob en George Roeters en compagnie vervaardig-
den ‘Goude Silvere en Syde stoffen & Flueelen, en 
veelerhande mode Taffetaes, Armosyne en nieuwe 
soorten van syde waaren’.19 (afb. 39) Jacob Roeters 
junior (afb. 40), fabriceerde in 1741 allerhande gou-
den, zilveren zijden en halfzijden stoffen, alsmede 
goud- en zilverdraad, evenals Abraham van Wylick 
die naast goud- en zilverdraad ook gouden, zilve-
ren en zijden stoffen vervaardigde.20 (afb. 20) Go-
vert Looten hield zich eveneens met de vervaardi-
ging van gebloemde, met goud gebrocheerde stoffen 
bezig, naast de vervaardiging van allerlei fluwelen.21 
Ook Dirk Erkelens vervaardigde aldus zijn adres-
kaart uit 1752 allerlei soorten fluweel, gebloemde 
en effen zijden stoffen.22 (afb. 21)
 Wat vertelt deze opsomming van stoffen? In we-
zen niet veel, omdat er nu globaal wel bekend is 
welke soorten stoffen in Amsterdam werden gewe-

ven maar er, afgezien van de toevoeging gebloemd of effen, zwart of gekleurd, geen uitspra-
ken zijn te doen over hoe met name de gefigureerde stoffen eruit zagen. Zoals uit het navol-
gende nog zal blijken waren er binnen de verschillende soorten stoffen allerlei variaties in 
kwaliteit en uitvoering mogelijk die soms in de inventarissen en notariële akten naar voren 
komen. Deze extra informatie breidt onze kennis omtrent de variatie binnen de Amster-
damse productie wel uit, maar niet noodzakelijkerwijs ook ons begrip van de technische 
aspecten van de bedoelde stoffen. Kortom, er is wel een naam, maar kan er ook daadwer-
kelijk een stof in een textiel- of kostuumcollectie aan gekoppeld worden? Dit is helaas nog 
niet altijd mogelijk en vereist  daarom nader onderzoek.23 Een bijkomend probleem is dat 
de betekenis van een stofnaam niet altijd eenduidig is, waardoor er verschillen in beteke-

18  SAA, Verzameling Dreesmann, inv.nr. 3077 (Dupper) en inv.nr. 3081 (Ockhuysen); SAA, inv.nr. N 61.01.030 
(Van Helsdingen).
19  Rijksprentenkabinet, inv.nr. v.E.1669.
20  Atlas van Stolk, Rotterdam, inv.nr. 29591 (Roeters); Rijksprentenkabinet, v.E. 3426* (Van Wylick).
21  Cat. tent. Amsterdam 1876, Historische tentoonstelling van Amsterdam, 139. Op deze tentoonstelling was de 
adreskaart van Govert Looten te zien. De adreskaart werd in 1899 geveild en de tekst op de kaart, naast de naam 
van Govert Looten, luidde ‘Geblomde stoffen met Gout oock allerly Fluweelen’ en was gesigneerd P.T. Catalogue 
de vente de la succession de feu M.D. Henriques de Castro Mz, […], april en mei 1899 te Amsterdam, 226-227, nr. 
2317. De huidige verblijfplaats van de adreskaart is onbekend. 
22  Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Atlas Zeden en Gewoonten XIII-H-28.
23  Zie in dit verband een artikel van Donald King over de complexiteit van de Middeleeuwse terminologie van 
zijden stoffen. Donald King, ‘Types of Silk Cloth used in England 1200-1500’, in: A. Muthesius and M. King (ed.), 
Collected Textile Studies Donald King, London 2004, 84-92.

Afbeelding 19 ■ Adreskaart van Pieter Ockhuysen.
Stadsarchief Amsterdam, Collectie Atlas Dreesmann, 
inv.nr. 3081.
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nis optreden die voor de nodige ver-
warring zorgen. Het beste voorbeeld is 
wel een stof genaamd ‘indienne’, waar-
mee in Frankrijk een beschilderde of 
bedrukte katoenen stof werd bedoeld 
en in Amsterdam een rijke, veelal met 
goud en zilverdraad doorweven zijden 
stof met chinoiserie-patroon.
 Wanneer de voorraden stoffen niet 
als een pro memorie post op de in-
ventaris staan, geven de inventarissen 
van zijdelakenfabrikeurs in het alge-
meen weinig informatie over hoe de 
stoffen eruit zagen. Alleen wanneer 
er verschillende breedtes van dezelfde 
stof mogelijk waren dan werden deze 
vermeld omdat dit van invloed was op 
de waarde van de stof. Om deze reden 
werd ook altijd het gebruik van goud- 
en zilverdraad vermeld. Op zich is dit 
natuurlijk niet verwonderlijk. De re-
den om een inventaris op te stellen was 
primair om de waarde van de voorraad 
stoffen in de boedel vast te stellen en 

niet om, in het geval van een zijdelakenfabrikeur of een zijdenlakenkoper, een gedetail-
leerde opsomming te geven van de patronen van de aanwezige stoffen. Die deden er niet toe. 
Ook de verklaringen die door fabrikeurs werden afgelegd betreffende de vervaardiging van 
bepaalde stoffen, zoals ‘indiennes’, zijn op dit punt niet verhelderend (zie paragraaf 4.4.2). 

Afbeelding 20 ■ Adreskaart van Abraham van Wylick. Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. v.E. 3426.

Afbeelding 21 ■ Adreskaart van Dirk Erkelens. Rijksmuse-
um, Amsterdam, collectie KOG, Atlas Zeden en Gewoon-
ten, inv.nr. XIII-H-28.
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Toch zijn het deze verklaringen, aangevuld met advertenties uit de Amsterdamse Courant, 
die voor wat betreft het eind van de zeventiende en de achttiende eeuw een beeld vormen 
van het assortiment van de in Amsterdam geweven stoffen.24

 Om toch enigszins greep te krijgen op de stoffen die sinds het eind van de zestiende eeuw 
in Amsterdam werden geweven, is een verdeling naar stoffen gemaakt. De verdeling is als 
volgt: de poolweefsels kaffa en fluweel, de effen stoffen en als laatste de gefigureerde stoffen. 
Voor elke groep zal geprobeerd worden om aan te geven wanneer ze werden geweven, wat 
de technische eisen waren en hoe ze eruit zagen.

4.2  Kaffa

De stof die in de beginperiode van de Amsterdamse zijdenijverheid veelvuldig in de bron-
nen wordt genoemd is kaffa, een weefsel waarover nog weinig bekend is. Wat moeten we 
ons bij kaffa voorstellen en waar kwam het oorspronkelijk vandaan? Zoals hiervoor al is 
aangegeven, werd kaffa in Antwerpen al in de jaren tachtig van de zestiende eeuw geweven. 
Een belangrijk kenmerk van kaffa was het gebruik van de zogenaamde harde, niet ontgomde 
zijde, zoals uit de discussie rond dit onderwerp uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 
al naar voren kwam.25 Dit gold zowel voor Amsterdam als voor Antwerpen, waar het stads-
bestuur in een brief van 8 januari 1606 het gebruik van harde, niet ontgomde zijde voor kaf-
fawevers bepleitte, omdat de kaffa hierdoor stevigheid verkreeg. In deze brief benadrukten 
zij dat overal waar (boven pari) verzwaarde zijde verboden was, de harde zijde daarentegen 
toegelaten en getolereerd werd ‘ende namentlyck in Italien van daer de selve neringe ierst 
herwaerts is gecommen’.26 Tevens vermelden zij dat in hun stad Italiaanse stoffen werden 
ingevoerd en verkocht, waarin harde, niet ontgomde zijde was verwerkt.
 Kaffa was een poolweefsel zo blijkt uit de beschijving van deze stof in de ordonnantie die 
op 14 maart 1594 in Antwerpen werd gepubliceerd en uit het plakkaat van de Staten-Ge-
neraal van 1598.27 Dit betekent dat naast de kettingdraden voor het grondweefsel een extra 
kettingstelsel voor de vorming van de pool op het getouw is aangebracht.28 Hetzelfde geldt 
echter ook voor fluweel en hier ontstaat een probleem, want wanneer in 1576 een lijst wordt 
opgesteld van producten waarover imposten betaald moesten worden, worden naast ‘Caffa 
ghefluweelt, oft Velourtez’ ook ‘ghebloemt oft ghefigureert Fluweel’ genoemd.29 Eenzelfde 
onderscheid werd vijf jaar later door de Staten-Generaal gemaakt: ‘Allerhande Fluweelen, 
soo ghefigureert als andere hier te Lande ghemaeckt’ naast ‘Caffa Velourte’.30 Wat was dan 

24  Het betreft hier dan voornamelijk de advertenties waarin de verkoop van een ‘fabriek’ wordt aangekondigd. 
Een onmisbare bron voor de advertenties is M.G.A. Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amster-
damse Courant uitgetrokken op kleding, stoffen, sieraden en accessoires, tussen de jaren 1672-1765, 8 delen, Amster-
dam 1993-1998; Groningen 2004. 
25  Zie paragraaf 3.4.
26  SA Antwerpen, GA 4525, 8 januari 1606, f. 5-6v, aldaar f. 5v. In hoeverre Italiaanse zijdewevers zelf bij de in-
voering van deze nieuwe nering een rol hebben gespeeld, is onbekend. 
27  SA Antwerpen, GA 4524, f. 24v-28, 14 maart 1594, aldaar 25-25v. Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1180-1184.
28  Textiellexicon, s.v. poolweefsel, fluweel.
29  Antonium Anselmo, Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde incomsten, privilegien, ende instructien 
By de princen van dese Neder-landen, aen de Inghesetenen van Brabandt, Vlaenderen, ende andere provincien, 
t’sedert t’Iaer M.CC.XX. […], deel 2, Antwerpen 1648, 58. ‘Van elcke elle ghebloemt oft ghefigureert Fluweel ende 
andere x st.; Van andere sattijnen, Damasten, Sijden, Grofgreyn, Taffetaff, versterckt oft gherenforceert, Caffa 
ghefluweelt, oft Velourtez, ende andere soorten ende specien van Zijde Lakene[n], d elle v st.’. Er was daarnaast 
ook sprake van ‘Spaensch Caffa ghespickelt ofte ghemouchetteert iv st.’
30  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 2372-2373, 1 augustus 1581.
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het verschil tussen beide weefsels? 
Mogelijk geeft de verklaring van een 
Antwerps koopman uit 1602 de rich-
ting aan waarin het antwoord gezocht 
moet worden. In dat jaar verkocht 
hij naast enkele stukken gefigureerd 
fluweel ook ‘une piece d’armosin ve-
lourté qu’on apelle icy caffa velourté’.31 
Deze omschrijving suggereert dat er 
een onderscheid was in de hoeveel-
heid pool tussen het fluweel en het 
‘gefluweelde’ armozijn. Het is ech-
ter nog onduidelijk in hoeverre dit 
verschil in het laatste kwart van de 
zestiende eeuw kenmerkend genoeg 
was om fluweel van ‘caffa velourté’ of 
kaffa te kunnen onderscheiden. Beide 

weefsels waren immers op enigerlei wijze gefigureerd. Vooralsnog kan op basis van deze 
verklaring, en de hierna nog te noemen schriftelijke bronnen, vastgesteld worden dat zowel 
fluweel als kaffa poolweefsels zijn, waardoor de gelijkstelling van kaffa met fluweel (voorlo-
pig) gerechtvaardigd is.
 Thijs benadrukte in zijn boek over de Antwerpse zijdenijverheid dat de in Antwerpen 
geweven kaffa geheel van zijde was en dat het geen halfzijden stof betrof zoals Van Nierop 
meende.32 De in Amsterdam geweven kaffa was eveneens een heel zijden weefsel, wat niet 
alleen duidelijk blijkt uit de tot nu toe bekende inventarissen van kaffawevers en kaffatiers, 
maar ook uit de in paragraaf 3.4 beschreven ordonnanties die ten behoeve van de zijdever-
verij door de Staten-Generaal en het stadsbestuur van Amsterdam werden uitgevaardigd. 
Zo werd in artikel 8 van het plakkaat van 1625 nadrukkelijk verboden om linnen en andere 
niet zijden garens in kaffa en fluweel te gebruiken.33  Eén belangrijke vraag kon niet beant-
woord worden. Deze vraag luidde: hoe komt het dat dit gefigureerd fluweel in de Zuidelijke 
Nederlanden en in de Republiek kaffa werd genoemd? Kaffa was rond 1550 al wel een be-
kende stof zo blijkt uit een in-folio deel in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, waarin de 
aan- en verkopen van voornamelijk zijden stoffen van een zestiende-eeuwse koopman uit 
de periode 1548-1557 staan vermeld.34 Een enkele keer werd zelfs aangegeven dat het ‘caffa 
noir de Florence’ of ‘caffa noir de Lucques’ betrof.35 (afb. 22) De stofnaam kaffa komt niet 

31  SA Antwerpen, Certificatieboek 63, 1603, f. 95, 18 juli 1602. In dit verband is de door Janet Arnold gegeven 
beschrijving van ‘tuft taffeta’ interessant: ‘velouté – velveted, of velvet, or covered with velvet: taffetas velouté – 
tuffe taffeta’. Janet Arnold, (ed.), Queen Elizabeth’s Wardrobe Unlock’d, Leeds 1988, 374. 
Thijs, Zijdenijverheid, 56, verbindt aan genoemd citaat uit 1602 de conclusie dat het hier om kaffa met een armo-
zijnen grond handelt omdat hij ‘caffa velourté’ als een gefigureerd fluweel beschouwt (p. 44); een conclusie die op 
basis van het citaat niet getrokken kan worden. 
32  Thijs, Zijdenijverheid, 44, noot 6. Hij reageert hiermee op Leonie van Nierop, die schreef : ‘Daarnaast vervaar-
digt men sinds het midden der zestiende eeuw in Vlaanderen ook ‘caffa ghefluweelt of velourtez’, het halfzijden 
gebeelde of gebloemde fluweel’, ‘Zijdenijverheid’ (1930), 24. 
33  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, 1184-1189, aldaar 1187, art. 8. Hetzelfde gold ook voor zijden passementen, 
zijden linten en zijden ‘frangien’. 
34  Algemeen Rijksarchief Brussel, archieffonds Handschriften 2784. Roger de Peuter, ‘Mooie kleren voor hoge 
heren. Beschouwingen over de textielhandel te Brussel in het midden van de zestiende eeuw’, in: Textielhistorische 
Bijdragen 33 (1993), 30-49. 
35  Zie bijvoorbeeld de nrs. 1783 en 1784.

Afbeelding 22 ■ Vermelding van ‘Caffa noir de lucques’ en ‘Caffa noir 
de florencse’ 1556. Algemeen Rijksarchief Brussel, Archieffonds Hand-
schriften 2784.
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uit Italië want bij navraag bleek dat in de reglementen 
van bijvoorbeeld Genua en Florence geen stof onder 
deze naam bekend is.36 

Zoals in hoofdstuk 1 al kort is aangegeven nam de han-
del in kostbare Italiaanse zijdelakenen, waaronder het 
gefigureerd fluweel, in Antwerpen een belangrijke plaats 
in. In Italië was in de tweede helft van de zestiende eeuw, 
onder invloed van een nieuwe Spaanse mode die een 
meer ingetogen voorkomen voorstond, een tweedeling 
ontstaan tussen interieur- en kledingstoffen die elk hun 
eigen karakteristieken ontwikkelden.37 De patronen voor 
fluweel dat voor het interieur bestemd was, werden gro-
ter en de stof zelf was kwalitatief sterker en zwaarder dan 
het fluweel dat voor kleding werd gebruikt. Dit ‘kleding-
fluweel’ was niet alleen lichter in gewicht maar had ook 
kleinere patronen waardoor ze eenvoudiger en goedko-
per te weven waren in vergelijking met de zware, veelal 
met gouddraad doorweven, fluwelen uit de voorgaande 
periode. De kleine patronen daarentegen hadden als na-
deel dat het (technisch) niet eenvoudig was om meer dan 
twee verschillend gekleurde poolkettingen te gebruiken. 
De oplossing om toch met drie verschillende kleuren 
te kunnen werken werd gevonden door voor zowel het 
grondweefsel, als de gesneden en de getrokken pool een 
andere kleur te kiezen.
 Deze ontwikkelingen gingen vergezeld van technische 
vernieuwingen waardoor nieuwe stoffen ontstonden, 
zoals het ‘velours ciselé’ dat wordt gevormd door een 

grondweefsel met een patroon van gesneden en getrokken pool, waarbij de gesneden delen 
hoger zijn dan de ongesneden delen.38 (afb. 23) Daarnaast was er aan het eind van de zes-
tiende eeuw voor het eerst sprake van fluweel waarvan of alleen het patroon of de hele grond 
uit getrokken pool bestond. In het laatste geval, hetzelfde geldt ook voor fluweel waarvan de 
grond geheel uit gesneden pool bestaat, is er sprake van effen fluweel.39 Effen betekent hier 
niet automatisch niet gefigureerd, omdat na het weven met behulp van hete metalen rollers 
een patroon in het fluweel geperst kon worden, wat de productietijd ten opzichte van flu-
weel met ingeweven patronen enorm verkortte.40 De belangrijkste reden voor de invoering 
van al deze technische vernieuwingen was kostenbesparing, aldus Orsi Landini.41 Daarbij 
betrof de grootste besparing de vervanging van goud- en zilverdraad door smalle stroken 

36  Mondelinge mededeling van Roberta Orsi Landini (Florence) en Marzia Cataldi Gallo (Genua). Voor Vene-
tië gold hetzelfde, getuige de documenten in Doretta Davanzo Poli, I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-
XVIII Documenti, parte I, Venezia 1984.
37  Het navolgende is gebaseerd op de bijdragen van Roberta Orsi Landini in de tentoonstellingscatalogus Veluti 
e Moda tra XV e XVII secolo, Milano 1999, 155-158 en 185-191. 
38  Deze techniek kwam eind vijftiende eeuw op, Veluti e Moda, 185. Textiellexicon, s.v. reliëffluweel.
39  Textiellexicon, s.v. weefsel, effen.
40  Orsi Landini, Veluti e Moda, 186. Voor voorbeelden van geperst fluweel zie cat.nr. 40, 41, 46 (wol) en 65. 
41  Orsi Landini, Veluti e Moda, 190. 

Afbeelding 23 ■ Velours ciselé met satijnen 
grond, Venetië, 1e kwart zeventiende eeuw. Uit: 
Veluti e Moda tra XV e XVII secolo, cat.nr. 68.
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geplet goud en zilver, wat niet alleen een besparing opleverde in de materiaalkosten maar 
tegelijkertijd de stof zelf lichter, zachter en soepeler maakte.42 Alleen fluweel met een armo-
zijnen grond kwam in aanmerking voor het inweven van gouden of zilveren strips, omdat in 
satijn of een geheel met pool bedekt weefsel deze strips niet zichtbaar zijn. Los hiervan wa-
ren er ook commerciële voordelen verbonden aan het weven van deze kleine patronen. Er 
bestond nu de mogelijkheid om een getouw snel voor het weven van een nieuw patroon in 
gereedheid te brengen. Hierdoor werd het mogelijk en commercieel interessant om staaltjes 
naar potentiële afnemers te sturen en in opdracht te gaan weven. Toch werd deze mogelijk-
heid volgens Orsi Landini niet ten volle benut uit angst voor de concurrentie ‘which, dur-
ing the still comparatively long period of production, was a real one since new patterns and 
techniques were liable to be and indeed were, copied’. 43 
 Tot zover in het kort de ontwikkeling in Italië, het land waar de zijdeweverij op dat mo-
ment toonaangevend was binnen Europa. Hoe was de situatie in Antwerpen en Amsterdam 
aan het eind van de zestiende, eerste helft zeventiende eeuw?

De oudste regelgeving in Antwerpen met betrekking tot het weven van kaffa dateerde uit 
1582 toen werd bepaald dat de ‘caffa velourtez’ drie vierendeel van een el ofwel 52 cm breed 
moest wezen.44 Twaalf jaar later werd dit in de ordonnantie van 14 maart 1594 nader uitge-
werkt en diende kaffa voortaan aan de volgende eisen te voldoen:  
■  ‘Caffa treckwerck ende voetwerck vollen grondt, de keten wesende int riedt tweedraet, 

selen moeten wesen breedt drije vierendeelen int riet staende.
■  Caffa treckwerck off voetwerck vollen grondt off armosijnen grondt de keten wesende 

int riet drij draet selen moeten breedt syn drye vierendeel min een halff talie int riet.
■  Caffaen sattynen gront selen moeten breet wesen int riet dry vierendeelen min een halff 

talie.’45

Er waren dus twee breedtes: 52 cm en 50 cm zolang de stoffen nog op het getouw waren, 
inclusief de zelfkanten, die maar tien rieten breed mochten wezen. Eenmaal van het getouw 
afgenomen moesten de stoffen, binnen de zelfkanten gemeten, elk minimaal een breedte 
hebben van driekwart el min een talie ofwel minimaal 48 cm breed zijn.46 Hoewel er tot nog 
toe voor Amsterdam geen breedtes van kaffa bekend zijn, moet aangenomen worden dat zij 
dicht in de buurt van de Antwerpse breedtes gelegen zullen hebben. 
 In de ordonnantie wordt een aantal begrippen gebruikt die ook al in vorige hoofdstuk-
ken naar voren zijn gekomen. De aanduiding trek- en voetwerk verwijst naar de getouwen 
waarop kaffa werd geweven: het trek- en schachtengetouw. Volle, satijnen en armozijnen 
grond zegt iets over de mate waarin de pool de stof bedekt. In het geval van een kaffa met 
volle grond betekent het dat het gehele oppervlak van pool is voorzien. In kaffa’s met een 
satijnen of armozijnen grond is slechts een deel met pool bedekt, waarbij het patroon wordt 
gevormd doordat of de grond of het motief geen pool vertoont.47 Dat alledrie de ‘soorten’ in 

42  Voor een overzicht van de geschiedenis van de vervaardiging van goud- en zilverdraad zie: Márta Járó, ‘The 
manufacturing techniques of metal threads. History from the beginning of their use up to the 20th century, based 
on scientific investigations’, in: A.J. de Graaf e.a. (red.), Metaaldraad, Textieldag gehouden op 17 april 1997 te 
Utrecht, Stichting Textielcommissie Nederland, Amsterdam 2000, 5-21.
43  Orsi Landini, Veluti e Moda, 158.
44  SA Antwerpen, GA 4524, f. 14v, 2 april 1582. Een Brabantse el is 69,5 cm.
45  SA Antwerpen, GA 4524. f. 24v-28, 14 maart 1594, aldaar 25-25v. Thijs, Zijdenijverheid, 46, noot 4.
46  De zelfkanten mochten breder zijn dan tien rieten, mits ‘tprincipael werck’ niet werd geschaad, f. 25v.
47  Textiellexicon, s.v. fluweel.
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Amsterdam werden geweven, blijkt niet alleen uit de leerlingencontracten maar ook uit de 
inventaris van Mathieu de Praet uit 1612.48 De pool van kaffa en fluweel wordt tijdens het 
weven gevormd door zeer dunne metalen roedes op de kettingdraden te leggen waar over-
heen de poolketting wordt geleid.49 Voor de vorming van een gesneden pool wordt gebruik 
gemaakt van een snijroede, een metalen roede voorzien van een gleuf, die het mogelijk 
maakt om de pooldraad door te snijden. (afb. 24 en fig. 11) Wanneer de pool met behulp 
van een trekroede alleen omhoog wordt gehaald is er sprake van een ongesneden, getrok-
ken pool. Door de combinatie van gesneden en getrokken pool in gelijke of in verschillende 
hoogtes is het mogelijk om allerlei effecten te bereiken. Zo bezat De Praet vier stukken 
‘haultriche’ en op een van zijn getouwen werd ten tijde van zijn overlijden nog ‘hault riche 
caffa twee bloem’ geweven. De toevoeging ‘haultriche’ moet een verwijzing zijn naar het 
Italiaanse ‘soprarizzo’ ofwel naar ‘ciseléfluweel’, waarbij de gesneden pool hoger is dan de 
ongesneden pool.50 In de loonlijst van 1650 (zie bijlage 2) werd dit ‘hoogrijs’ genoemd. Op 
dezelfde lijst werd ook melding gemaakt van kaffa die ‘evenhoog’ werd geweven, wat bete-
kent dat er geen hoogteverschil was in de pool.51 Voor de eveneens genoemde kaffa van acht 
draden geheel getrokken werd als weefloon één gulden en twee stuivers per el betaald.52

 

De beschrijving van de stoffen die bij De Praet nog op het getouw stonden laat iets zien van 
de decoratie door de toevoeging twee, drie of vier bloem. Dit aantal kon oplopen tot zestien 

48  SAA, NA 197, f. 457v-462, not. J. Fr. Bruijningh, 31 december 1612.
49  Deze roedes zijn meestal slechts enkele milimeters dik.
50  Vocabulaire technique international, uitgave van de C.I.E.T.A., Lyon 1997, ‘velluto cesellato (o soprarizzo)’.
51  In beide gevallen is er een toevoeging die vooralsnog niet verklaard kan worden, te weten: ‘verkeert’ of ‘recht 
evenhoog’ en ‘verkeert hoogrijs’. Mogelijk is hier sprake van een fluweel dat tegenwoordig broderiefluweel ge-
noemd wordt.
52  SAA, NA 2135, akte 122, not. N. van Born, 1 juli 1650. Voor de kaffa van 6 draden geheel getrokken gold een 
vergoeding van 16 stuivers per el.

Afbeelding 24 ■ Snijroedes. Musée des Tissus de Lyon – photo Odile Valansot.
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bloem getuige de inventaris van de uit Antwerpen afkomstige zijdelakenkoper Hans van 
Geel uit 1599 en verwijst naar het aantal keren dat de bloem in de breedte van de stof werd 
herhaald.53 In het geval van de kaffa drie bloem bestaat daarnaast nog de mogelijkheid dat 
er naar het type patroon werd verwezen. Wat we ons daar bij voor moeten stellen, wordt 
duidelijk aan de hand van een tentoonstellingscatalogus over de zijdenijverheid in Genua.54 
Hierin worden drie voorbeelden gegeven van gefigureerd fluweel met een ontwerp van het 
type ‘tre fiori’ uit de periode 1600-1640.55 (afb. 25) Het patroon wordt gevormd door kleine 
boeketjes die in rijen naast elkaar staan. De boeketjes hellen alternerend naar links of naar 
rechts over. Deze vorm van decoratie waarbij gebruik werd gemaakt van rijen geïsoleerde, 
dicht bij elkaar staande, kleine motieven, kwam begin zeventiende eeuw in de mode en bleef 
in de eerste decennia daarna populair.56 

 

De stukken kaffa uit de inventaris van De Praet varieerden van effen naar driekleurig.57 De 
effen stukken waren overwegend zwart. Drie hadden een volle grond, één een armozijnen 
grond en vier stukken waren ‘haultriche’ met in twee gevallen de toevoeging driedraad. De 
twee effen stukken met een satijnen grond hadden de toevoeging achtdraad. In de driekleu-
rige stukken, die evenals de tweekleurige stukken kaffa een satijnen grond hadden, wer-

53  SAA, NA 20 E, f. 4v-27, not. S. Henrix, 4 november 1599, aldaar f. 13.
54  Arte e lusso della seta a Genova dal ‘500 al ‘700, a cura di Marzia Cataldi Gallo, Torino-Londra 2000.
55  Arte e lusso della seta, 218-219, cat.nrs. 30, 32 en 33. Deze decoratievorm beperkte zich niet alleen tot fluweel 
maar werd ook in damast gebruikt, zie cat.nrs. 18, 19, 35, 36.
56  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 85, 88 en diagram B. Deze vlakverdeling gold voor alle kleine patronen 
en beperkte zich niet alleen tot boeketjes. Voor een overzicht van de ontwikkeling van deze kleine patronen zie 
Orsi Landini, ‘Velvets for Clothing, Changing Patterns, in: Veluti e Moda, 181-183.
57  SAA, NA 197, f. 457v-458, not. J.Fr. Bruijningh. Er waren ook tweekleurige stukken in de kleurcombinaties 
wit en zwart, zwart en colombijn, rood en zwart, paars en zwart, violet en zwart.

Afbeelding 25 ■ Voorbeelden van damast (cat. nr. 18, links) en fluweel (cat. nrs 30, rechts) met een patroon genaamd 
‘tre fiori’. Uit: Arte e lusso della Seta a genova dal ’500 al ’700.



131

4.2 ■ Kaffa

den de volgende kleurcombinaties aangetroffen: colombijn,58 purper en zwart; colombijn, 
oranje en zwart; rood, groen en zwart; groen, oranje en zwart; rood, blauw en zwart; zwart 
en groen op een rode grond; paars, zwart en blauw en als laatste groen, paars en zwart. Deze 
kleurencombinaties kunnen niet anders ontstaan zijn dan door met drie kettingen van elk 
een andere kleur te weven. Wat uit deze inventaris niet afgelezen kan worden, is hoe de kwa-
liteit van zijn stoffen zich verhield tot de Italiaanse fluwelen.
 Er zijn voor zover bekend geen stukken kaffa of gefigureerd fluweel bewaard gebleven 
waarvan met enige zekerheid aangenomen kan worden dat ze in Amsterdam zijn geweven. 
Ondanks dat ben ik van mening dat op basis van vooral de technische informatie over kaffa 
die uit het archiefmateriaal, en met name uit de inventaris van De Praet, naar voren is geko-
men, gecombineerd met datgene wat over Italiaans fluweel bekend is, de conclusie getrok-
ken mag worden dat deze stof op zijn minst sterk geleken moet hebben op het Italiaanse 
fluweel uit het eind van de zestiende, eerste helft zeventiende eeuw. Er zal sprake geweest 
zijn van kwaliteitsverschillen doordat het in Italië, volgens de reglementen, niet en in Am-
sterdam wel toegestaan was om harde, niet ontgomde zijde te gebruiken. En dat deze zijde 
daadwerkelijk gebruikt werd, daarvan getuigt de opgeboomde ketting van rode harde, niet 
ontgomde zijde in de inboedel van De Praet.59 Anderzijds zou de toevoeging achtdraad en 
zesdraad aan stukken kaffa die nog op het getouw stonden op een hoge kwaliteit kunnen 
wijzen.60 Misschien was het Amsterdamse product goedkoper en daardoor aantrekkelijk 
voor de Franse en andere markten? Wie zal het zeggen. Maria van Reigersberch liet haar 
broer in 1628 in ieder geval weten dat kaffa in Parijs veel gedragen werd maar dat het in 
Holland goedkoper was.61 En de dekens van het gilde in Antwerpen verklaarden in 1645 dat 
de handel in kaffa op Parijs en andere Franse steden bijna geheel in handen van Amsterdam 
was gekomen.62 Aanvullend onderzoek zal dit moeten uitwijzen, ook al omdat nog niet voor 
alles wat kaffa betreft een verklaring is te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vijf stukken 
kaffa die in opdracht van Jacob de la Croix waren geweven en die nu bij de Bank van Lening 
lagen.63 Het betrof hier een type kaffa dat aangeduid werd met de naam tobijncaffa, zonder 
dat duidelijk wordt waarin het zich van de hierboven genoemde varianten onderscheidde. 64 
Een aantal zaken zijn wel helder. De stukken zijn op een trekgetouw geweven, de pool in alle 
stukken is alleen getrokken en ze hebben verschillende patronen, variërend van een ‘drye 
blom’ en een ‘ses blom’ tot een ‘gesayde blom’.

58  Colombijn is een soort roze bruine kleur.
59  Deze ketting was bestemd voor het weven van kaffa met een volle grond omdat alleen daar het gebruik van 
een ketting van harde zijde was toegestaan.
60  SAA, NA 197, f. 458, 459v-460, not. J.Fr. Bruijningh. Het is nog onduidelijk waar de aanduiding zes- en acht-
draad, die alleen voorkomt in combinatie met een satijnen grond, naar verwijst. Samen met de vermelding van 
‘Een nieuw grondt cam van satijn acht draet’ (f. 495) is het mogelijk dat er verwezen wordt naar het type satijn, te 
weten een onregelmatige zesbindige (5/1) satijnbinding en een regelmatige 7/1 satijnbinding.
61  Dr. H.C. Rogge, Brieven van en aan Maria van Reigersberch, Leiden 1902, 165.
62  Thijs, Zijdenijverheid, 49-50.
63  SAA, NA 1042, f. 50-51 , not. J. van de Ven, 28 juli 1635. De verklaring werd afgelegd op verzoek van Jacob 
de la Croix door Anne Masue, huisvrouw van de kaffawerker Dirck Laurensz, Jan Egbertssen, kaffawerker, Ma-
rye Croutel, de latere echtgenote van Abraham de Coussenaer (hoofdstuk 2) en als laatste de kaffawerker Gerrit 
Moriaens. Laatstgenoemde en Jan Egbertssen hadden als knechten van De la Croix de kaffa geweven. Van Dillen, 
Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, nr. 195.
64  De beschrijving luidde als volgt: ‘[…] namelijck ende eerstelijck een stuck dubbel getrocken tobijncaffa ge-
naemt derde halff blom lang 32 ellen, ten anderen 11 ellen tobijncaffa dubbel pool brancage een drye blom, ten 
derden 13 ellen tobijncaffa mede drye blom dubbel getrocken ende dubbel pool, ten vierden 11 ellen dito tobijn 
enckel pool, enckel getrocken en ses blom ende ten vijffden omtrent 11 ellen dubbel pool tobijncaffa gesayde blom 
enckel getrocken, […]’. 
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Kaffa was tot het midden van de zeventiende eeuw een gewilde (winter)stof voor de elite, 
waarna de voorkeur werd gegeven aan gladdere stoffen. Wat niet wil zeggen dat er geen 
kaffa meer werd geweven of dat de aanduiding kaffa voor gefigureerd fluweel plotseling uit 
het spraakgebruik verdween. Een duidelijk voorbeeld is de inventaris van Jan van Gestel uit 
1685 waarin verschillende stukken kaffa zijn opgenomen.65 Dat het hier om stoffen handelt, 
zoals deze hiervoor zijn beschreven, blijkt het duidelijkst uit de toevoeging dat de bloemen 
getrokken en gesneden, alleen getrokken of alleen gesneden zijn. Eén stuk zwart kaffa met 
een satijnen grond had naast zwarte getrokken bloemen ook gouden ‘gestoke’ ofwel met 
gouddraad gebrocheerde bloemen. Opvallend is dat van vier stukken karmozijnrood kaffa 
met satijnen grond en karmozijnrode bloemen aangegeven werd of zij gegomd dan wel on-
gegomd waren.66 Dit zou erop kunnen wijzen dat deze vier stukken kaffa niet met harde 
zijde waren geweven, terwijl dat in kaffa met satijnen grond voor de inslag wel was toege-
staan.
 Van Gestel gomde zijn kaffa zelf, getuige de aanwezigheid van een gombank en een voor-
raad gom in zijn huis op de Singel.67 In het geval van de kaffa met satijnen grond – hetzelfde 
gold ook voor een armozijnen grond – moest vóór het weven de grondketting worden ge-
gomd, zodat deze sterk genoeg werd om de grote spanning op de ketting aan te kunnen. Na 
het weven werd het stuk kaffa nogmaals in z’n geheel gegomd. Dit was tenminste de werk-
wijze zoals die door de Antwerpse kaffawevers in 1606 werd beschreven om zo hun verzoek 
voor het gebruik van harde zijde kracht bij te zetten.68 Want, zo betoogden zij, dit procédé 
maakte de kaffa niet alleen duurder en kwalitatief minder, maar het had vooral tot gevolg 
dat het ten opzichte van de met harde zijde geweven kaffa erg aan stevigheid verloor. Daar-
naast zorgde het gommen voor een verminderde regen- of waterbestendigheid van de kaffa, 
aldus de wevers.69 Toch moeten ook zij de kaffa met een armozijnen grond wél gegomd heb-
ben aangezien in dit weefsel het gebruik van harde zijde was verboden.70

 Jan van Gestel was niet de enige met een gombank, bij Matthieu de Praet (1612) stond 
er eveneens een in huis.71 In de inventarissen die voor de desolate boedelkamer werden 
opgemaakt werd regelmatig een gombank vermeld, zoals op de zolder van het huis van de 
kaffawerker Anthonij Proot op de Prinsengracht.72 In de inventaris van Jasper de Potter wa-
ren in de achterkamer naast twee gombanken, een voor kaffa en een voor floret, een ijzeren 
vuurwagen en een kleine vuurwagen aangetroffen.73 Deze vuurwagens werden gebruikt om 
de gom, die op de achterkant van de stof was aangebracht, te laten drogen. Dit gebeurde 

65  SAA, NA 4551, 384-423, not. J. Backer, 22 november 1685, aldaar 394-400. Daarnaast werden ook Haarlems 
felp, effen en gefigureerd tabijn, effen en gebloemd satijn, alsmede een voorraad zijde aangetroffen, 403.
66  SAA, NA 4551, 384-423, not. J. Backer, 22 november 1685, aldaar 395. Drie van de vier stukken waren niet 
gegomd.
67  SAA, NA 4551, 384-423, not. J. Backer, 22 november 1685, aldaar 404-405. ‘Een gombanck en polijstbanck 
met sijn toebehooren.’ Er waren acht balen ‘gom dragant’. Van Gestel bezat ook ‘Gereetschappen van een Calan-
dermolen’.
68  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606, f. 15-20, aldaar f. 15v-16. Zie ook: Natalie Rothstein, ‘Canter-
bury and London: The Silk Industry in the Late Seventeenth Century’, in: Textile History 20 (1989), 33-47, aldaar 
38.
69  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606, f. 15-20, aldaar f. 16. ‘[…], want doer de natticheyt soude de 
gomme resolveren ende de caffaen souden kokelen ende rumpelen ende soo slap wesen, als een vodde, […].’
70  Cau, Groot Placaet-Boeck, I, ’s-Gravenhage 1658, 1180-1184, plakkaten van 10 februari 1598 en 30 maart 
1607.
71  SAA, NA 197, f. 460, not. J.Fr. Bruijningh. SAA, DBK (5072), 577, f. 15v. Inventa ris van Jasper de Potter, 28 
juli 1651.
72  SAA, DBK (5072), 571, f. 110v, 6 september 1645.
73  SAA, DBK (5072), 577, f. 15v, 28 juli 1651. In deze ruimte bevonden zich ook nog 36 ‘Caffa en armosyn ge-
reetschappen’.
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door de vuurwagen onder de gombank heen en weer te trekken, waarbij het zaak was de stof 
niet te schroeien of – nog erger – te verbranden. (afb. 26) Een extra aanwijzing dat kaffa in 
Amsterdam werd gegomd, is een akte uit 1621 over de prijs van een stuk kaffa en de kosten 
van het gommen.74 

De benaming kaffa in de betekenis van gefigureerd fluweel was, zoals eerder al is aangege-
ven, onbekend in Italië. Dit gold niet voor Denemarken en Zweden.75 In Kopenhagen werd 
door koning Christiaan IV in 1619 een zijdeweverij opgericht.76 De leiding was in handen 
van Karl Thiesen van den Boom en de meeste daar werkzame wevers weefden chaffa of chaf 
fluweel. Hoewel iets anders geschreven moet de stof identiek zijn geweest aan het in de Re-
publiek geweven kaffa.77 Hoe chaffa eruit zag, is te zien in een wambuis die door Christiaan 
IV tijdens de slag op de Kolberger Heide in 1644 werd gedragen; nu in de collectie van kas-
teel Rosenborg. (afb. 27) Volgens oude inventarissen is de stof waarvan het wambuis werd 
gemaakt chaffa; het bestaat uit een zwarte pool op een roze of lila satijnen grond, waarbij 
het patroon van opgerolde draken, bladeren en bloemen in de grond is uitgespaard. De stof 

74  SAA, NA 287, f. 454v, not. Fr. van Banchem, 7 december 1621; zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en 
gildewezen II, nr. 734.
75  Jonas Berg and Elisabet Stavenow-Hidemark, ‘Stockholm City Silk Manufactory. A great venture with a short 
history’, in: Bulletin du CIETA 79 (2002), 75-87. In deze fabriek die tussen 1688 en 1693 heeft bestaan, werd on-
dermeer kaffa geweven, 78-79.
76  Charlotte Paludan, ‘Passchier Lammertijn and the Silk Factory in Copenhagen’, in Regula Schorta (hrsg.), 
Leinendamaste. Produktionszentren und Sammlungen, Riggisberger Berichte 7, Riggisberg 1999, 239-249, aldaar 
248. Voor de voorgeschiedenis zie ook: Dr. G.W. Kernkamp, ‘Memoriën van ridder Theodorus Rodenburg be-
treffende het verplaatsen van verschillende industrieën uit Nederland naar Denemarken, met daarop genomen 
resolutiën van koning Christiaan IV (1621), in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 23 
(1902), 189-257.
77  Paludan, ‘Passchier Lammertijn’, 239, 243. ‘Chaffa was a pile fabric of silk or wool, also named Chaf velvet; 
[…]’. Naast kaffa werd er ook satijn, zijden damast, effen fluweel, gefigureerd armozijn en tobijn geweven.
Theodorus Rodenberg schreef in 1621 enkele brieven naar Christiaan IV, waaruit blijkt dat hij kaffawerkers naar 
Denemarken had gezonden, Kernkamp, ‘Memoriën van ridder Theodorus Rodenburg’, 199.

Afbeelding 26 ■ Gombank en vuurwagen. Paulet, L’Art du fabricant d’étoffes de soie, Paris 1778, pl. 63 en 64 detail. 
Foto auteur.
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is vermoedelijk tussen 1619 en 1626 in Ko-
penhagen geweven.78 Qua patroon (en tech-
niek) sluit het helemaal aan bij de gefigu-
reerde fluwelen die in deze periode in Italië 
en in Amsterdam werden geweven. 
 Een tweede voorbeeld van kaffa is een 
fragment in het Nederlandsch Economisch-
Historisch Archief in Amsterdam. Het be-
treft een driehoekig stuk zwart getrokken 
en gesneden fluweel met een geometrisch 
patroon, waarvan de herkomst onduidelijk 
is. Op het papier waarin het ligt opgeborgen 
staat in inkt geschreven Caffa 1630.79 (afb. 
28)

4.2.1 Fluweel

In 1669 verklaarden drie kaffawerkers dat ie-
mand die kaffa kon weven ook in staat was 
om felp en fluweel te weven ‘doordien het 
Caffawerck de moeder is van alle wercken’.80 
Hieruit volgt dat felp en fluweel eenvoudiger 
te weven moet zijn geweest dan kaffa. Weef-
technisch bezien zijn het twee dezelfde stof-
fen, die alleen van elkaar verschillen doordat 
de lengte van de pool in felp langer is dan in 
fluweel. Thijs spreekt in dit verband over ef-
fen, niet gefigureerd fluweel dat in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw bijna geheel 
door kaffa in de schaduw werd gesteld.81 Hij 
laat daarbij onvermeld dat in dit effen flu-
weel na het weven nog een patroon geperst 
kon worden, waardoor het in wezen toch 
weer een gefigureerd fluweel werd.
 Gezien het ten opzichte van de kaffa-
wevers verhoudingsgewijs geringe aantal 
fluweelwevers dat tussen 1585 en 1606 in 
Amsterdam in het huwelijk trad, 246 kaffa-
werkers tegenover 9 fluweelwerkers, lijkt het 
erop dat het weven van effen fluweel ook in 

78  Paludan, ‘Passchier Lammertijn’, 248.
79  NEHA, Bijz.coll. 471, 1.6.1.7. In het fluweel zitten gaatjes die doen vermoeden dat er een speld in heeft geze-
ten waarmee mogelijk een papiertje met de tekst Caffa 1630 op de stof was gespeld.
80  SAA, NA 3657, 263, not. H. van de Venne, 10 september 1669. Zij verklaarden zelf al jarenlang in de kaffa- en 
felpweverij werkzaam te zijn.
81  Thijs, Zijdenijverheid, 52. Effen wordt hier gebruikt in de betekenis van effen weefsel, waarbij over het gehele 
oppervlak dezelfde bindingswijze is toegepast. Daarnaast wordt ‘effen’ ook gebruikt voor weefsels in één kleur, 
zie paragraaf 4.3.

Afbeelding 27 ■ Wambuis van Christiaan IV gedragen tijdens 
de slag op de Kolberger Heide, 1 juli 1644. Kopenhagen, The 
Royal Danish Collections, inv.nr. 2-31a. Foto: Roberto Fortuna.
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deze stad in het begin een bescheiden plaats heeft ingenomen.82 Er  moet evenwel niet uit 
het oog worden verloren dat kaffawerkers natuurlijk heel goed in staat waren om dit type 
fluweel te weven. Ze hadden daar in principe alleen een schachtengetouw met extra ketting-
boom voor de pool voor nodig (zie bijlage 1). 
 In 1636 verklaarde de felpwever Jan Hanssen dat hij al enkele jaren felp vervaardigde 
voor vader en zoon Paulus en Guilliam Emtingh.83 In dezelfde akte legden de zijdelakenko-
pers Pieter Jacobsz van Rijn en Henrick van de Sande de verklaring af dat er binnen Amster-
dam niet alleen veel soorten felpen werden gemaakt, maar ook dat zij zelf grote aantallen 
lieten vervaardigen en dat zij doorgaans veel felpwevers aan het werk hadden. Felp wordt 
hier gebruikt in de algemene betekenis van fluweel en niet specifiek in de betekenis van 
langharig fluweel.84 
 Zoals in paragraaf 2.3 al ter sprake is gekomen werden jongens uit het Walenweeshuis 
bij zijdewevers geplaatst om daar een ambacht te leren. Vanaf 1648 toen er voor het eerst 
een jongen in de leer werd gedaan om pluche te leren weven, werden met enige regelmaat 
jongens bij een fluweelwever of een wever van een stof genaamd panne geplaatst.85 Pluche 
en panne zijn alletwee poolweefsels met een pool die langer is dan die van fluweel, waarbij 
de lengte van de pool van panne tussen die van fluweel en pluche in zit. 

Fluweel werd evenals kaffa in de zestiende eeuw al in Antwerpen geweven en was, net zoals 
kaffa, een geheel zijden stof.86 In de ordonnantie van 26 oktober 1649 werden de poolweef-
sels die met een zijden ketting, inslag en pool geweven moesten worden als volgt beschre-
ven: ‘[…] alle wercken off stoffen hebbende keten ende pele van zijde, gemaeckt met treck-
roeden ende snijroeden, off met treckroeden alleen, off met snijroeden alleen, namentlijck 
fluweelen, geschoren ende ongeschoren, pleuschen, felpen, pannen, alderhande soorten van 
caffaen, riche caffaen, caffa tabin, genopte armosynen, ende alle andere soorten van dijer-

82  Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’(1930), 33.
83  SAA, NA 1045, f. 385-385v, not. J. van de Ven, 20 november 1636. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gil-
dewezen III, no. 269.
84  Zie in dit verband ook Savary, De volmaakte koopman, 110-111, waar het woord fluweel en felp door elkaar 
heen wordt gebruikt als  vertaling van het Franse velours.
85  SAA, Archief 201, 683 A, B. Livre des orphelins reçues, colloqués et sortis.
86  SA Antwerpen, GA 4524, 18 april 1580, f. 5v-8, aldaar f. 6. Thijs, Zijdenijverheid, 51. Vanaf 1580 waren de 
fluweelwevers verplicht om lid te worden van het zijdeweversgilde.

Afbeelding 28 ■ ‘Caffa 1630’. Collectie IISG/NEHA Amsterdam, Neha Bijz. coll. 471, Nr. 1.6.1.7 (J.A.V. Velle 
collectie).
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gelijcke zyde wercken; hoe die nu genoempt sijn, off naermaals genoempt souden mogen 
worden […].’87 
 Het duurde echter tot 1659 voordat in Antwerpen voor het eerst een ordonnantie werd 
uitgevaardigd die specifiek op de fluweelweverij was gericht.88 Hierin stonden de zelfkanten 
met hun ingeweven strepen centraal omdat op deze manier de verschillende kwaliteiten 
fluweel te herkennen waren. Voorgeschreven werd dat, in navolging van de Italiaanse fluwe-
len, het fluweel voortaan met een kam van 850 rieten en op een breedte van 12,5 taliën (54 
cm) binnen de zelfkanten geweven moest worden. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 
vijf verschillende, oplopende kwaliteiten, die aangeduid werden als enkel, anderhalf, twee, 
tweeënhalf en drie haar.89 De Italiaanse fluwelen waar naar werd verwezen, kunnen niets 
anders dan de fluwelen van Genua zijn geweest, die iets breder waren (55,8 cm) en geweven 
werden in de kwaliteiten die varieerden van a pelino tot a tre peli.90 De kwaliteit van fluweel, 
onafhankelijk of deze nu effen of gefigureerd was, werd bepaald door de verhouding tussen 
de grondketting en de poolketting. Hoe hoger het aantal poolkettingen dat samen met de 
grondketting door een rietopening werd geregen, hoe dichter de pool. 
 Hoe lag dit in Amsterdam? Werd daar in navolging van Antwerpen op een kam van 
850 riet geweven of niet? Tot dusver zijn er twee inventarissen gevonden waarin dergelijke 
kammen met vermelding van het soort riet zijn opgenomen. De eerste dateert uit 1671 en 
betreft de al eerder genoemde boedel van de felpwerker Carel Lamberts.91 Bij drie van de 
zes getouwen die op zolder stonden, stond aangegeven dat er met een kam van 800 riet werd 
geweven. Op 15 april 1702 werd ten behoeve van de Desolate Boedelkamer de inventaris 
opgemaakt van Michiel en Mattheus Lubeecx op de Leliegracht.92 Vader Michiel die bij zijn 
huwelijksintekening opgaf zijdelakenhandelaar te zijn, behoorde in 1683 tot de groep fabri-
keurs van ‘felpen, fluweelen, armosynen, poudesoyen en alle soort van swart en coleur effen 
stoffen’.93 Lubeecx bezat geen getouwen maar wel 76 kammen voor verschillende soorten 
stoffen, waarvan negen bestemd waren voor het weven van fluweel.94 Het aantal rieten is 
niet bij alle negen kammen vermeld, maar het is wel opvallend dat daar waar ze wel geno-
teerd staan drie verschillende getallen genoemd worden: 800, 825 en 925.95 Dit was geen 
ongebruikelijke combinatie, getuige de compagniescheiding tussen Gerrit en Jacob Roeters 
en Jan Witte in 1690.96 
 Onduidelijk is of een hoger aantal rieten in een kam automatisch betekende dat de stof 
breder was omdat hier de afstand tussen de afzonderlijke rieten ook een rol speelde en het 

87  SA Antwerpen, GA 4524, f. 56-57, 26 oktober 1649. Het werd verboden om garen, ‘Indiaens vlasch’, spinael, 
capitoen, kemelshair, ‘piet’,  knoopzijde e.d. te gebruiken.
88  SA Antwerpen, GA 4524, 18 maart 1659, f. 60-61v, aldaar f. 60v. Thijs, Zijdenijverheid, 52. 
89  SA Antwerpen, GA 4524, f. 60v. Een haar fluweel had vier biezen of strepen in elke zelfkant; anderhalf haar 
fluweel had zes respectievelijk vier strepen in de zelfkant; twee haar fluweel was te herkennen aan zes biezen in 
beide zelfkanten; tweeënhalf haar fluweel had acht respectievelijk zes strepen in de zelfkant en als laatste het drie 
haar fluweel met in beide zelfkanten acht gekleurde biezen of strepen. Wie het fluweel zwaarder van zijde wilde 
maken, moest meer banden of strepen in de zelfkanten doen.
90  Roberta Orsi Landini , ‘La produzione serica genovese nella normative del 1737’, in: Arte e lusso della seta, 
102. Er werd in Genua met een kam van 840 riet geweven.
91  SAA, DBK (5072), 599, f. 83, 31 augustus 1671.
92  SAA, DBK (5072), 627, f. 47v-53v, 12, 13 en 15 april 1702. Op zolder stonden drie scheermolens. 
93  SAA, RA (5061), 1814 (1683). Hij stond ook vermeld in de registers van 1688 (1815) en 1694 (1816); zijn 
zoon Mattheus in het register van 1700 (1817).
94  SAA, DBK (5072), 627, f. 52-53. De overige kammen waren ondermeer bestemd voor het weven van moor, 
lucois, bordalou en armozijn.
95  Een kam van 800 riet werd voor bastert fluweel, fluweel en felp gebruikt, de 825 riet voor fluweel en felp, de 
925 riet voor fluweel. 
96  SAA, NA 5219, 27-64, not. D. Doornick, 16 januari 1690. Zie ook 4.4.1. De familie Roeters.
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aantal rietopeningen en de kwaliteit van de garens mede bepalend waren voor de fijnheid 
van de stof. De fluwelen die met een 800 of een 825 kam geweven werden, konden dus even 
breed geweest zijn. Het aantal rieten in de 925 kam is zoveel hoger dan in de 800 of 825 kam 
dat hier een grotere breedte mee geïmpliceerd wordt. 
 In de reglementen van Parijs, Tours en Lyon was vanaf 1667 opgenomen dat alle fluwelen 
met een kam van 20 ‘portées’ op een breedte van 11/24 aune ofwel 54 cm geweven moesten 
worden. Een ‘portée’ of gang bestond uit veertig rieten, zo blijkt uit de Encyclopédie, de kam 
in z’n geheel dus uit 800 rieten.97 De kwaliteit van de Franse fluwelen werd vervolgens be-
paald door de verhouding van het aantal ketting- en pooldraden dat door de afzonderlijke 
rietopeningen werd geregen.98 Hetzelfde moet natuurlijk ook in Amsterdam een criterium 
geweest zijn voor de kwaliteit van de aldaar geweven fluwelen. Daarbij werd rekening ge-
houden met de wensen van de afnemer zo blijkt uit de correspondentie van de firma De 
Neufville waarin duidelijk naar voren komt dat er in Engeland en het Duitse rijk verschil-
lende eisen aan het fluweel werden gesteld. In Engeland verlangde men dun goed met een 
korte pool, zo blijkt uit een brief aan Heinrich Christian en Christoffel Georg Winckler in 
Leipzig.99 Er waren klachten geweest over het fluweel dat zij uit Amsterdam hadden ont-
vangen en dat ‘te dun & te door straalend’ was. Dit werd ondermeer veroorzaakt door wat 
zij de leegte van de pool noemden en de kwaliteit van de zijde. Deze soort ‘dun goed & laag 
van poolen’ vormde, vanwege het grote belang van hun handel met Engeland, het grootste 
deel van hun productie en werd daarom op voorraad geweven. Andere soorten fluweel waar 
weinig vraag naar was, werden alleen op bestelling geweven om zo de afname te garande-
ren. Het was, aldus de broers Isaak en Pieter de Neufville, ondoenlijk om van alle fluwelen 
‘een gesorteerde winckel’ te houden. Dit wilde niet zeggen dat fluwelen met een zwaardere 
grond en een hogere pool niet besteld en geleverd konden worden. Vooral in de brieven aan 
Gerhard Zumbrock werd steeds vermeld dat de grond van de fluwelen zwaarder en de pool 
hoger zou zijn.100 Uit een brief die zij aan Heinrich Wohrman in Lübeck schreven, werd 
duidelijk dat een lage of korte pool en een goede dekking van de grond van het fluweel niet 
samen konden gaan, omdat hoe lager de pool, hoe minder deze de grond bedekte.101 Zou 
Wohrman toch een betere dekking wensen dan betekende dit dat de pool hoger en de zijde 
groffer van kwaliteit moest wezen.
 In hoeverre het weven van fluweel op kammen met een hoger aantal rieten hier ook mee 
te maken had, blijft voorlopig gissen. Was het misschien omdat deze in bepaalde gebieden 
meer in trek waren of was de kam van 925 riet bestemd voor interieur-fluweel? Door het 
ontbreken van officiële kwaliteitseisen was het in Amsterdam immers toegestaan om met 
alledrie de kammen te weven. Het was om deze reden ook mogelijk om fluweel te weven dat 
voldeed aan de nieuwe Spaanse reglementen uit 1684 waaraan ook alle ingevoerde stoffen 
moesten voldoen. De betreffende ordonnantie, die op 30 januari 1684 was goedgekeurd, be-

97  Diderot, D., d’Alembert, J., Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Mé tiers, tome 16, 
Paris 1765, 903. ‘Le peigne pour fabriquer le velours doit contenir vingt portées, à quarante dents chaque portée 
du peigne, […].’
98  Savary, De volmaakte koopman, 110-111. Savary des Bruslons, Dictionaire de Commerce, kol. 1887-1888. De 
kwaliteit werd evenals in Italië en Antwerpen in ‘poils’ of ‘haren’ aangeduid, waarbij de ‘haren’ refereerden aan het 
aantal gekleurde strepen in de zelfkant, te weten: vier haar, drie haar, twee haar, anderhalf haar (met twee strepen 
in de ene en een streep in de andere zelfkant) en als laatste de ‘petits velours’, de lichte fluwelen met slechts een 
streep in de zelfkanten.
99  SAA, Archief Brants (88), 1159, 6 november 1731. 
100  SAA, Archief Brants (88), 1159, 26 december 1732, 27 januari 1733; 1160, 22 februari 1737, 4 februari 1738.
101  SAA, Archief Brants (88), 1160, 5 oktober 1737.
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paalde dat alle soorten fluweel met een kam van 840 rieten geweven moesten worden.102 
De publicatie vond plaats in een periode dat er veel Hollandse zijden stoffen naar Spanje 
werden uitgevoerd.103 Het belang van deze handel wordt duidelijk wanneer in ogenschouw 
wordt genomen dat de ordonnantie binnen zes maanden door de Amsterdamse notaris 
Hendrick Outgers was vertaald.104 Dat de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs wel degelijk 
rekening hielden met deze nieuwe reglementen, blijkt uit een ongedateerde notitie in de 
Archives Nationales in Parijs.105 De anonieme auteur verzuchtte daarin dat de Hollandse 
goud- en zilverbrokaten, hoewel minder mooi, de Franse brokaten in Spanje verdrongen. 
Als belangrijkste oorzaak noemde hij het feit dat de Hollandse stoffen aan de in Spanje voor-
geschreven stofbreedtes voldeden.106 De Franse brokaten daarentegen behielden de eigen 
weefbreedtes en liepen daardoor het gevaar om geconfisceerd te worden. Wat verder opvalt 
in de Spaanse ordonnantie is dat van alle stoffen nog werd aangegeven hoeveel ze moesten 
wegen, iets wat in Amsterdam al lang was afgeschaft om zo het ongeoorloofd verzwaren van 
de zijde tegen te gaan. 
 Tegen het midden van de achttiende eeuw was de Spaanse zijdenijverheid in verval ge-
raakt en werd er een geslaagde poging ondernomen om deze nieuw leven in te blazen door 
ondermeer Franse zijdewevers naar Spanje te halen.107 Maar het waren niet alleen Fransen 
die overgehaald werden om in Spanje te gaan werken. In 1747 ontstond er enige opschud-
ding in Amsterdam toen bekend werd dat de fluweelfabrikeur Carolus Bredero samen met 
enkele knechten en hun gezinnen aangetrokken waren om zich in Spanje te vestigen, waar 
de Spaanse koning het idee had opgevat om een fabriek van fluwelen, pluis of pelsen op te 
richten. Bredero die in het contract dat hij met Diego Pereira Flores Junior sloot ‘meester 
fluweel, Pluijs, Treck, zijde, grijn & Neusdoekewerker, alsmeede maker van Goude & silvere 
Stoffen’ genoemd werd, zou zich met zijn gezin naar Madrid begeven alwaar hij te horen zou 
krijgen waar hij zich moest vestigen.108 Voor zijn vertrek zou hij zes knechten aannemen die 
fluweel konden weven en die, evenals Bredero, katholiek moesten zijn.109 Eenmaal in Ma-
drid aangekomen zouden zij alle soorten fluweel moeten weven, en met name een dubbel-
zijdig fluweel met aan beide zijden een andere kleur pool, een weefsel met aan de ene kant 
fluweel en aan de andere kant satijn, alsmede pluis of pels. In het contract waren bepalingen 
opgenomen ten aanzien van de vergoedingen die zij bij hun vertrek naar Spanje kregen, 
naast het salaris dat Carolus Bredero ontving voor het opzicht van de weverij en het loon dat 
de knechten zouden ontvangen voor elke el geweven fluweel.110 Genoemd werden:

102  Translaet uyt het Spaensch. Ordonnantien Van den Koningh, Van Spaigne, Op het stuck van de Fabrique der 
Zyde Stoffen, midtsgaders van de Goude en Silvere Laeckenen, &c., ’s Gravenhage 1684. (Koninklijke Bibliotheek, 
pamflet 11903), 10, ‘op een kam van 21 teeckens, yder voegh van 40 riet’.
103  J.G. van Dillen, ‘Memorie betreffende den handel met Spanje’,174. Israel, Dutch Primacy, 352.
104  De Spaanse ordonnantie werd op 9 februari 1684 gepubliceerd; de vertaling was juni 1684 gereed.
105  Parijs, Archives Nationales, F /12/1432/A Soieries 1670-1760.
106  ‘[…] il y en a une raison tres essentielle, ceu que cet etoffes sont de la largeur permise par les ordonnances 
d’Espagne […].’
107  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 67-70.
108  SAA, NA 10241, akte 695, not. B. Phaff, 2 september 1747. Diego Pereira Flores Junior was hof factoor van 
de koning van Polen, de keurvorst van Saxen etc. Hij vertegenwoordigde in deze de markies Delpuerto, Spaans 
ambassadeur in Den Haag. Het was een contract voor vijf jaar. Indien de Spaanse koning een fabriek voor het 
weven van gouden en zilveren stoffen, neusdoeken etc. wou oprichten dan zal Bredero daar eveneens fabrikeur 
en directeur van worden. 
109  Bredero nam slechts vijf knechten, een zijdesorteerster en een zijdescheerster aan, SAA, NA 10241, not. B. 
Phaff, akte 713, 714, 720, 721, 722, 732 en 787.
110  SAA, NA 10241, akte 695, not. B. Phaff, 2 september 1747. Bij vertrek ontving Carolus Bredero voor hemzelf 
honderd gouden pistolen en voor de knechten 450 gulden (75 gulden per knecht). Eenmaal in Madrid zal hij als 
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■ ‘Duijzend vierdraats bastert [fluweel] zijnde duyzend riet vierdraats, dat is grijne grond, 
drie draats ketting en vier draats pool zonder onderscheid of de pool ligter of zwaarter 
comt te zijn, dertig stuijvers;

■ Negenhondert vierdraats bastert als vooren aght en twintig stuijvers;
■ Duijzend draats eght [fluweel] zijnde keeper grond, vierdraats ketting en vierdraats pool 

meede zonder onderscheid of de pool ligter of zwaarder komt te zijn veertig stuijvers;
■ Negenhondert draats eght als vooren sesendertig stuijvers;111

■ Negenhondert ses draats aan beijde zijde fluweel ’t zij een of verschillende couleuren off 
ook wel d’eene zijde satijn en d’andere zijde fluweel drie guldens aghttien stuijvers.’112

De zaak werd een hele kwestie en op 10 oktober 1747 verscheen in de Amsterdamse Courant 
een oproep van de burgemeesters die nadere inlichtingen wilden hebben.113 De burgemees-
ters hadden begrepen dat Bredero in Madrid met 18 weefgetouwen diverse stoffen zou gaan 
weven en dat hij daartoe ook al twintig personen had aangenomen, waarvan tweederde deel 
gereformeerd zou zijn en die, eenmaal in Spanje gearriveerd, katholiek moesten worden. 
Iedereen die hier meer over wist, werd aangemoedigd om naar het stadhuis te komen en 
hun verhaal te doen. In het archief van de burgemeesters zijn, als reactie op de oproep in 
de krant, naast twee brieven een paar losse aantekeningen bewaard gebleven.114 Het meest 
informatief is de brief van ‘De Hollandsche Patriot’, dezelfde persoon die eerder al de stad-
houder over deze kwestie van informatie had voorzien. Uit de brief blijkt dat hij in Amster-
dam woonde, Bredero kende en dat hij zich, samen met enkele personen die Bredero al voor 
Spanje had aangenomen, misleid en bedrogen voelde, zonder aan te geven waar de mislei-
ding en het bedrog nu precies uit bestond.115 De briefschrijver had vernomen dat Bredero 
zelf ook al bij de burgemeesters langs was geweest en hen had verteld dat hij maar met vijf 
getouwen en het bijbehorende werkvolk naar Spanje zou vertrekken. Gezien het gering aan-
tal getouwen en de vriendelijke bejegening van de burgemeesters ging hij er daarom vanuit 
dat hij toestemming zou krijgen om te vertrekken. Zo niet dan zou hij in stilte naar Spanje 
afreizen.116 En dit laatste is wat in het belang van land en kerk voorkomen diende te wor-

salaris 100 gulden per maand ontvangen, naast twee gouden pistolen ineens voor het inrichten van de fabriek, 
van de weverij.
111  SAA, NA 10241, akte 695, not. B. Phaff, 2 september 1747. Voor iedere draad die meer of minder door het riet 
werd geregen werd een stuijver gerekend. Voor honderd rieten boven het gebruikelijke aantal werd drie stuivers 
meer betaald en breder ‘als gemeen’ vier stuivers.
112  SAA, NA 10241, akte 695, not. B. Phaff, 2 september 1747. Voor ieder honderd riet en daarboven werd zes 
stuivers betaald; voor iedere draad meer door het riet twee stuivers. Elke windster kreeg vier gulden voor elk pond 
gewonden zijde voor de inslag. Het winden van kettingzijde was goedkoper; afhankelijk van de kwaliteit bedroeg 
het windloon twee tot drie gulden per pond. De scheersters verdienden vier gulden per week.
113  Amsterdamse Courant, 10 oktober 1747. Iemand, alleen bekend onder de naam ‘De Hollandsche Patriot’, had 
stadhouder Willem IV hierover geïnformeerd. De burgemeesters weten er wel al iets van, maar zijn niet echt zeker 
of zij misschien niet misleid of bedrogen worden en vandaar hun oproep.
114  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 546 Fluweelmakers. Het ‘dossier’ Bredero bestaat naast enkele afschrif-
ten van de afgesloten contracten uit een brief van een zekere Kraakhorst (12 oktober 1747) en een brief van ‘De 
Hollandsche Patriot’ (17 oktober 1747) en uit losse aantekingen waaruit blijkt dat aan de oproep in de Amster-
damse Courant gehoor is gegeven. Van Nierop meende dat Kraakhorst en de Hollandsche Patriot een en dezelfde 
persoon waren, wat mijns inziens niet het geval is. Het is evenzeer onduidelijk of de bekendmaking van Frederik 
Groenendijk dat hij snijroeden en ander weversgereedschappen maakt hiermee in verband staat. Van Nierop, 
‘Zijdenijverheid’ (1931), 136-137.
115  Hij verklaarde ook geen enkel belang bij de weverij te hebben of iets tegen Bredero persoonlijk en zijn familie 
te hebben. Wel is hij uit angst voor represailles niet naar het stadhuis gekomen, maar heeft hij een brief geschre-
ven.
116  Er is sprake van nog eens elf getouwen met werkvolk dat daarna in twee verschillende reizen naar Spanje zou 
worden getransporteerd.
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den, aldus ‘De Hollandsche Patriot’. Het is onduidelijk of deze weerstand tegen het vertrek 
van Bredero gezien moet worden in het licht van de teruglopende zijdenijverheid of dat het 
toch meer een religieuze kwestie was. In zijn brief van 12 oktober 1747 gaf de andere brief-
schrijver Kraakhorst aan dat hij vond dat het contractueel verplichten van gereformeerden 
om de rooms-katholieke godsdienst aan te nemen onbehoorlijk was. Daarbij was hij wel van 
mening dat het iedereen vrij stond om zijn fortuin elders te zoeken en kon dit in zijn ogen 
daarom niet als een onbehoorlijke onderneming aangemerkt worden.
 Onder de losse aantekeningen bevindt zich een door Carolus Bredero ondertekend lijstje 
met gereedschappen die hij bij een zekere Waterbeek had besteld. (afb. 29) Het betrof drie 
1000 basterd, een 900 basterd en een 800 basterd kam en riet; een 800 pels kam en riet; drie 

900 echt fluweel en een 1000 echt 
fluweel kam en riet en als laatste 
een 900 fluweel kam ‘an weeder 
syde’. Flores heeft, blijkens een 
andere aantekening, contact ge-
zocht met Gerret Baker, een we-
versbaas van [Esaije] Gillot met 
het verzoek om hem Roomse 
fluweelwevers en trekwerkbazen 
te bezorgen. Baker is hier niet op 
ingegaan. Bredero zelf heeft op 
zijn beurt geprobeerd om Ba-
rent Blauw, een weversbaas van 
de heer Pielat, aan te trekken en 
zou een kruier een gulden be-
loofd hebben voor elke Roomse 
fluweelwever die hij bij Bredero 
aanbracht.117 Hoewel er naar het 
zich laat aanzien niet veel flu-
weelwevers zijn vertrokken, zegt 
het toch iets over de reputatie 
die Amsterdamse fluweelwevers 

gehad moeten hebben. Waarom zou Flores ze anders gecontracteerd hebben om de Spaanse 
zijdenijverheid te ondersteunen? Poni refereert in dit verband aan een verhaal over ‘velours 
à ramage’, fluweel met een patroon van bloeiende takken, dat in Milaan werd geweven. Dit 
fluweel werd naar Amsterdam verzonden, daarna weer terug naar Milaan en in deze stad 
verkocht als ‘velours d’Hollande’. 118

 Dat er daadwerkelijk dubbelzijdig fluweel in Amsterdam werd geweven, tonen twee staal-
tjes in de Richelieu-collectie waar zich drie bladen met fluweelstalen bevinden die 1736 
gedateerd zijn.119 De eerste twee bladen geven voorbeelden van effen fluweel te zien en zijn 
een combinatie van staaltjes van fluweelband en uit een stuk fluweel geknipte staaltjes. Op 
het eerste blad is een staaltje dubbelzijdig fluweel à 12 gulden de el bevestigd. Dit is drie tot 

117  Gillot is de zijdelakenfabrikeur Esaije Gillot, zie ook paragraaf 4.4.2 en de heer Pielat is Pieter Pielat, een fa-
brikeur op de Keizersgracht die in 1744 voor het eerst verkozen werd als commissaris van de zijdemanufacturen. 
SAA, Archief Burgemeesters (5028), 523, f. 33.
118  Poni, Lyons silk merchants, 45. Deze werkwijze loonde, want na aftrek van de transportkosten bleef er winst 
over.
119  Parijs, Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, Lh 45d.

Afbeelding 29 ■ Lijstje met door Carolus Bredero bestelde fluweelkammen, 
1747. Stadsarchief Amsterdam, Archief 5028, inv.nr. 546 Fluweelmakers. 
Foto auteur.
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vier keer zo duur als de prijzen van de andere 
fluwelen op deze pagina. Op het tweede blad 
zijn twee stalen langharig fluweel en een staaltje 
met aan de ene kant zwart kort- en aan de an-
dere kant rood langharig fluweel bevestigd.120 
(afb. 30) Dit fluweel kostte eveneens 12 gulden 
per el. Voor een vergelijkbaar fluweel zou in 1747 
in Spanje drie gulden en achttien stuivers per el 
aan weefloon worden betaald. Op het derde blad 
zijn vijf staaltjes gefigureerd fluweel geplakt. De 
patronen zijn ingeweven of na het weven in het 
fluweel geperst. Dit persen of pletten gebeurde 
op een pletbank waar door middel van vocht en 
druk een patroon in het fluweel werd geperst.121 
De al eerder genoemde Carel Lamberts, een felp-
werker in de Rozenstraat in Amsterdam had 
in 1671 een dergelijk pletbank op zolder staan, 
naast zes getouwen en een gombank.122 In een 
brief aan Pieter Cronenburgh vroeg Gijsbert van 
Brienen uit Arnhem naar de lap felp die hij had 
teruggezonden omdat deze alsnog geplet moest 
worden.123 Had hij geplet felp besteld en onge-
plet ontvangen?
 Dubbelzijdig fluweel werd in de achttiende 
eeuw in Amsterdam ondermeer door de firma 
Isaak en Pieter de Neufville geweven, zo blijkt 
uit hun kopieboek van uitgegane brieven, waar-
in zij schrijven over ‘fluweel rood aan d’eene en 
blumerand aan d’andere sijde’ of ‘fluw. aan bey 
canten’.124  
 Er werd tot in de negentiende eeuw fluweel in 
Amsterdam geweven. Op de tweede tentoonstel-
ling van nationale nijverheid in 1809 ontvingen 
de firma David van Lennep Coster en de firma 

120  Savary des Bruslons, Dictionaire de Commerce, kol. 1045, s.v. peluche. Hij schrijft hier: ‘Il se fabrique encore 
une autre espéce de peluche toute de soye, qui a du poil des deux côtez, dont l’un, qui est celui de l’endroit, est 
court & d’une couleur; & l’autre, qui est du côté de l’envers, est plus long & d’une autre couleur. Cette dernière 
sorte de peluche est extraordinaire & de tres peu d’usage.’
121  Textiellexicon, s.v. reliëffluweel d).
122  SAA, DBK (5072), 599, f. 81-84v, 31 augustus 1671, aldaar f. 83. Hij bezat geen scheermolen. Twintig jaar 
eerder werd bij Jan Teng nagel even eens een pletbank met zijn toebehoren aange troff en. Deze stond, samen met 
een gombank en een twijn molen op de vliering. SAA, DBK (5072), 578, f. 93, 6 april 1652. 
123  NEHA, Bijz.coll. 200. Hij woonde op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. De brief is december 1663 
gedateerd. 
124  SAA, Archief Brants (88), 1159, brief van 11 december 1731 aan J. Cunningham en brief van 1 september 
1733 aan Thomas Welner. Zie ook de brief aan Theodore Terond van 12 augustus 1732 en de brief van 23 juni 
1733 aan Antoni Wellner & Comp.

Afbeelding 30 ■ Blad met fluweelstalen. Parijs, Cabinet 
des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Riche-
lieu, Lh 45d, p. 16.
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Jean La Coste, wed. P. van Walrée en Co, beiden een gouden medaille voor hun fluweel en 
zijden stoffen.125 

Het beeld dat uit de bronnen naar voren komt is niet alleen dat in Amsterdam ruim twee 
eeuwen fluweel werd geweven, zowel gefigureerd (kaffa) als effen, maar ook dat maar wei-
nig zijdelakenfabrikeurs zich alleen tot het weven van deze stof beperkten. Mathieu de Praet 
was een van hen, evenals Mathijs van der Burgt, wiens afhandeling van de boedel in para-
graaf 2.6 uitvoerig is besproken.126 Zijn zoon Maximiliaen was in 1683 en 1688 een van de 
drie zijdelakenfabrikeurs waarvan David Rutgers had aangegeven dat zij gekleurde fluwelen 
en felpen vervaardigden.127 Jan van Gestel de jonge en Pieter Ockhuijsen waren de andere 
twee, maar van beiden is bekend dat zij naast fluweel ook andere stoffen lieten weven. De 
overige twee door David Rutgers genoemde groepen fabrikeurs zouden grofweg ingedeeld 
kunnen worden in zij die gefigureerde stoffen en zij die effen stoffen lieten weven. In hoe-
verre er een scherpe scheidslijn tussen de twee getrokken kan worden is nog maar de vraag. 
Vanaf 1694 zijn beide groepen in het register van goede mannen in ieder geval weer onder 
een noemer gebracht: zijdelakenfabrikeurs.128

 Voordat nader ingegaan zal worden op de gefigureerde stoffen, zal kort aandacht ge-
schonken worden aan de effen en eenvoudig gefigureerde stoffen. Hoewel cijfers ontbreken 
moet ervan uitgegaan worden dat deze groep (goedkope) stoffen een kwantitatief belangrijk 
deel van de productie van zijden en halfzijden stoffen uitgemaakt zullen hebben.

4.3  Effen en eenvoudig gefigureerde stoffen

Binnen de textiel wordt onder een effen stof in eerste instantie een weefsel verstaan waarbij 
over de gehele oppervlakte dezelfde bindingswijze is toegepast. Daarnaast wordt de term 
effen ook gebruikt voor weefsels in één kleur.129 Voorbeelden van effen, in dezelfde binding 
geweven weefsels zijn: armozijn, taf, poudesoy, zijde(grof)grein, gros de Tours, gros de Na-
ples, ferandijn, ras de Cipre, satijn, keper, fluweel, felp etc. In dezelfde binding geweven wil 
niet zeggen dat ze ook in één kleur geweven zijn. Door gebruik te maken van verschillend 
gekleurde ketting- en/of inslagdraden ontstaan decoraties in het weefsel in de vorm van 
strepen en ruiten in allerlei variaties. Daarnaast kunnen patronen ontstaan door ketting- 
en/of inslagdraden over twee of meer draden te laten flotteren, zoals dat in de stoffen even-
schoon, chagrijn en lucooys (zie hoofdstuk 5) is toegepast. Kenmerkend voor deze groep 
stoffen is dat ze op een schachtengetouw zijn geweven en ze worden daarom in de bronnen 
ook wel voetwerk genoemd. 
 Een grote groep effen weefsels is gebaseerd op taf. Taf, in de bronnen ook wel taffetas 
genoemd, is een in platbinding geweven zijden weefsel waarbij elke inslagdraad afwisselend 
over en onder een kettingdraad loopt.130 De kettingdraad op zijn beurt loopt afwisselend 

125  Titus M. Eliëns, Kunst nijverheid kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de 
Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw, Zutphen 1990, 20. De tentoonstelling werd in Amsterdam 
gehouden.
126  SAA, NA 2662, 697-728, not. C. Hogeboom, 5 februari 1682, aldaar 711. Bij zijn overlijden bezat hij negen-
endertig fluweelkammen plus twee nieuwe fluweelkammen met riet.
127  SAA, RA (5061), 1814 (1683), 1815 (1688).
128  SAA, RA (5061), 1816 (1694).
129  Textiellexicon, s.v. weefsel, effen.
130  Textiellexicon, s.v. taf en effenbinding. 
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over en onder een inslagdraad. In de meeste in Europa geweven taf waren de inslagdraden 
iets dikker dan de kettingdraden, waardoor een gering ripseffect ontstond.131 Savary des 
Bruslons schreef over taffetas: Het is een zeer fijne, lichte zijden stof die gewoonlijk sterk 
geluisterd (lustré) is. Taffetas wordt in alle kleuren gemaakt. Sommigen zijn effen, som-
mige glanzend, sommige changeant en sommige gestreept met gouden, zilveren en zijden 
strepen; anderen zijn gevlamd, geruit, gebloemd of met patronen die point de la Chine en 
de Hongrie worden genoemd. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen ‘à qui la mode ou le 
caprice des Fabriquans donnent des noms si bizarres qu’il seroit aussie difficile qu’inutile de 
les rapporter tous ici, outre qu’ils durent rarement au de-là de l’année qui les a vû naïtre’.
 Stoffen die op dit taffetas zijn gebaseerd zijn ondermeer gros de Tours, poudesoy en gros 
de Naples. Volgens Paulet onderscheidden zij zich alleen van het taf door hun afmetingen 
en door het verschil in het gebruikte aantal ketting- en inslagdraden.132 
 Zo was poudesoy een sterke dichtgeweven zijden stof die in kwaliteit het midden hield 
tussen een gros de Naples en een gros de Tours, aldus Savary des Bruslons.133 Poudesoy 
werd  tot ver in de achttiende eeuw geweven en was de zwaarste zijden stof die voor kle-
ding werd gebruikt.134 De andere twee ripsweefsels verschillen van elkaar doordat in gros 
de Tours steeds twee scheuten door dezelfde sprong worden gebracht en in gros de Naples 
de ribbel gevormd word door dik inslaggaren of het inweven van drie of meer inslagen per 
sprong.135 
 Ferandijn daarentegen was een lichte halfzijden stof met een zijden ketting en een inslag 
van wol, mohair (wol van de angorageit en in die tijd beter bekend als kemelshaar of Turks 
garen), linnen of katoen.136 In Frankrijk was bepaald dat voor ferandijn hetzij niet ontgom-
de zijde, hetzij ontgomde zijde gebruikt mocht worden; een combinatie van de twee was niet 
toegestaan. 
Armozijn is een eenvoudige zijden stof, een taf van een gemiddelde deugdelijkheid.137 Vol-
gens Savary des Bruslons was het de minste van alle taf, alleen de halve armozijnen die in 
Avignon werden geweven waren nog slechter, en werd deze stof vooral gebruikt voor meu-
bels en gordijnen en als voeringstof.138

 Een andere op taf gebaseerde stof is het moiré of moor. Moiré is een zijden stof met een 
uitgespoken grein of ribbel; het is een soort gros de Tours maar minder sterk.139 Tegenwoor-
dig wordt moiré alleen nog ter aanduiding van een gewaterde stof gebruikt. Maar Savary des 
Bruslons beschrijft twee soorten moiré, die alleen van elkaar onderscheiden worden door-
dat de een wel en de ander niet is gewaterd, wel of niet een behandeling heeft ondergaan in 

131  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. taffetas, Florence M. Montgomery, Textiles in America 
1650-1870, New York 1984, 358, 360.
132  Montgomery, Textiles in America, 360.
133  Savary des Bruslons, s.v. Pout, ou Pou de Soye. In tegenstelling tot andere ‘oude’ stoffen werd pourdesoy in de 
reglementen van 1667 niet meer genoemd.
134  Montgomery, Textiles in America, 314; Rothstein, Silk Designs, 292.
135  Textiellexicon, s.v. cannelé (weefsel), Gilberte Vrignaud, Vêture et parure en France au dix-huitième siècle, 
Paris 1995, 173.
136  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. ferandine. De stof werd ook wel ‘burail’ genoemd. Mont-
gomery, Textiles in America, 237. In inventarissen ook wel gespeld als ‘farandijn’. Voor een afbeelding van feran-
dijn, zie Vrignaud, Vêture et parure, 95.
137  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. armoisin. Montgomery, Textiles in America, 150.
138  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. taffetas armoisin.
139  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. mohere, mouaire, ou moire; Montgomery, Textiles in 
America, 298.
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de kalandermolen, waardoor een grillig golvend patroon in de stof is ontstaan.140 Indien dit 
laatste het geval is dan zou het sterke overeenkomsten hebben moeten vertonen met tabijn, 
een taf dat eveneens werd gewaterd.141 Een andere op gros de Tours gelijkende stof was ras 
de Cipre dat van zwarte zijde werd geweven.142 Dit is slechts een kleine greep uit de groep 
stoffen die gebaseerd zijn op de platbinding, die elk hun eigen stofnaam hebben en in Am-
sterdam werden geweven, getuige de hierboven genoemde adreskaarten en de navolgende 
inventarissen en verklaringen. 
 Zoals uit de beschrijvingen duidelijk wordt, zijn de onderlinge verschillen minimaal, 
soms misschien zelfs subjectief te noemen, maar in ieder geval vaak lastig te herleiden tot 
bewaard gebleven historisch textiel. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat stof-
namen niet eenduidig noch statisch waren. De betekenis kon in de loop der tijd wijzigen 
doordat bijvoorbeeld de garens waarmee werd geweven veranderden, waardoor een eens 
zijden weefsel, een katoenen of wollen weefsel werd. Ook komt het voor dat onder dezelfde 
stofnaam twee totaal verschillende weefsels verstaan worden. Daarom is de weeftechnische 
beschrijving van historisch textiel, daar waar dat tenminste mogelijk is, van zo’n groot be-
lang. Voorwaarde daarbij is wel dat iedereen dezelfde terminologie hanteert, zoals deze is 
vastgelegd in de door het Centre International d’Étude des Textiles Anciens (CIETA) sa-
mengestelde Vocabulaire technique. Dit vermindert de verwarring die optreedt als gevolg 
van de internationale, nationale en regionale verschillen in de terminologie met betrekking 
tot de stofnamen en de weeftechniek. Desalnietemin blijft het daarnaast nodig om histori-
sche textieltermen te achterhalen en de betekenis ervan te onderzoeken.

In Amsterdam hielden drie generaties van de familie Croonenburg zich bezig met de ver-
vaardiging en verkoop van effen stoffen. In de Oprechte Haarlemsche Courant van 15 april 
1673 lieten de erfgenamen van Pieter Croonenburg weten dat zij de verkoop van zijden stof-
fen uit diens boedel zouden voortzetten.143 Croonenburg, die in verband met het pletten van 
fluweel al ter sprake is gekomen, was een zijdelakenkoper op de Oudezijds Achterburgwal, 
vanwaar hij op 12 januari 1673 in de Oude Kerk werd begraven.144 Diens in de advertentie 
genoemde voorraad bestond uit: zwarte en gekleurde felpen, fluwelen en poudesoyen in 
verschillende breedtes, armozijnen en andere zijden stoffen.145 Op het moment dat Pieter 
Croonenburg overleed, moest zijn oudste zoon Ernst nog zeventien worden en dit is mo-
gelijk een reden geweest om de zaak te verkopen. Dit heeft hem echter niet belet om in de 
voetsporen van zijn vader te treden, getuige de advertentie in de Amsterdamse Courant 
van 25 maart 1688 waarin de verkoop werd aangekondigd van een grote partij nieuw gefa-
briceerde felpen, fluwelen, poudesoyen, ferandijnen, ras de cipres, armozijnen, moren en 
andere zijden stoffen in het huis van de eerder dat jaar overleden Ernst van Croonenburg 
op de Fluwele Burgwal.146 Welke stoffen het precies waren stond in de inventaris die tussen 

140  Voor een beschrijving van dit proces zie Frieda Sorber, ‘Moiré, gaufré, plissé’, in: A.J. de Graaf e.a. (red.), Tex-
tielveredeling, Textieldag gehouden op 7 november 1996 te Tilburg, Amsterdam 1999, 113-125, aldaar 113-117. 
141  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. tabis. Janet Arnold, Queen Elizabeth’s Wardrobe Unlock’d, 
Leeds 1988, 374, s.v. tabine; Rothstein, Silk Designs, 296, s.v. tabby.
142  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. ras.
143  Oprechte Haarlemse Courant, 15 april 1673. De stoffen werden als hele en halve stukken en per el verkocht.
144  SAA, DTB 1047/204. Hij wordt afwisselend Cro(o)nenburg(h) of Van Cro(o)nenburg(h) genoemd. In een 
brief van Maria van Lansbergen van 27 november 1663 uit vroeg ze hem om voor haar een stuk poudesoy te ma-
ken. Pieter Croonenburg was niet alleen zijdelakenkoper maar liet dus ook stoffen weven. NEHA, Bijz.coll. 200.
145  Dezelfde stoffen werden ook in de aan hem gerichtte brieven uit 1663 genoemd. NEHA, Bijz.coll. 200.
146  Amsterdamse Courant, 25 maart 1688. Vijf maanden later werd in de krant van 19 augustus opnieuw een 
verkoping van zijn stoffen aangekondigd, nu in de Keizerskroon in de Kalverstraat. Ernst van Cronenburgh was 
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16 februari en 8 maart was opgemaakt; de taxatie lag in handen van de zijdelakenfabrikeurs 
Barthout Ockers en Michiel Lubeecx.147 Naast effen fluweel bevatte de inboedel vele stuk-
ken effen stoffen met verschillende breedtes, waaronder 6/4 en 4/4 [el] breed poudesoy, 7/8, 
4/4 en 3/4 [el] breed moor, 7/8, 7/4, 6/4 en 4/4 [el] breed armozijn, 6/4 [el] breed satijn, ver-
der nog ferandijn en negen stukken ‘Taffa lustre’. Bij veertien met name genoemde wevers 
werd voor hem felp en fluweel geweven, andere wevers hadden ‘eenige platwerken’ onder 
zich. Zij weefden satijn, ferandijn en poudesoy, zo blijkt uit de lijst met stoffen die van de 
getouwen waren gekomen en alsnog aan de inventaris waren toegevoegd.148 Op de winkel 
waren veertien oude en nieuwe felpkammen aangetroffen die een totale waarde van twintig 
gulden hadden. De lijst met crediteuren van Van Croonenburg laat zien dat hij twee riet-
makers, Anthony Palsgraef en Fredrick Willemsz, en de gommers Adam Redogh, Hendrick 
Tiedeman, Pieter Biermans en Barent Veris nog geld schuldig was.149 Onder de buitenlandse 
debiteuren bevonden zich ondermeer vader en zoon Abraham en Reynier de Buck, meer-
seniers uit Gent van wie de correspondentie met hun leveranciers bewaard is gebleven.150 
Hiertoe behoren ook een aantal brieven van Ernst van Croonenburg en zijn weduwe Corne-
lia Lemaire uit de periode 1684-1688. Het archief, waarin ook brieven van andere, bekende 
Amsterdamse en Haarlemse fabrikeurs te vinden zijn, is erg groot en arbeidintensief. Er is 
daarom voor deze dissertatie geen gebruik van gemaakt.
 De lijst met stoffen in de inventaris van zoon Cornelis van Croonenburg die op 9 januari 
1702 ten behoeve van zijn crediteuren was opgemaakt verschilde niet veel van die van zijn 
vader.151 Nieuw was alleen een stof genaamd ‘tersenielje’.
 Jacob Esselens liet min of meer dezelfde stoffen weven. Ook hier een combinatie van 
fluweel en felp met poudesoy, ferandijn, tabijn, ras de cipres, armozijn, satijn en een stof 
genaamd ‘bourdeloe’.152 Deze laatstgenoemde stof heeft veel hoofdbrekens gekost. Op basis 
van de gegevens die uit de bestudering van het ‘Digtenboek’ in Haarlem naar voren geko-
men zijn, luidt de voorlopige conclusie dat bordelou een stof is die getypeerd kan worden als 
een taffetas sans envers, dat wil zeggen een stof waarvan het patroon aan beide kanten gelijk 
is en dat op een schachtengetouw werd geweven. (afb. 31) Bordelou komt vaker voor in in-
ventarissen, al dan niet in combinatie met vergelijkbare stoffen als chagrijn, evenschoon en 
lucois, die in hoofdstuk 5 over de in Haarlem geweven stoffen besproken zullen worden.153 

op 20 januari 1688 vanuit zijn huis op de Fluwele Burgwal in de Oude Kerk begraven, SAA, DTB 1048/2.
147  SAA, NA 4216, 368-420, not. D. van der Groe, 16 februari-8 maart 1688, aldaar 369-381.
148  SAA, NA 4216, 368-420, not. D. van der Groe, 16 februari-8 maart 1688, aldaar 418.
149  SAA, NA 4216, 368-420, not. D. van der Groe, 16 februari-8 maart 1688, aldaar 415-417. De nog uit te betalen 
arbeidslonen werden pro memorie opgenomen.
150  SAA, NA 4216, 368-420, not. D. van der Groe, 16 februari-8 maart 1688, aldaar 405. Over de familie De 
Buck en hun zaken zie: Sean De Windt, Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de ze-
ventiende eeuw, scriptie universiteit Gent 2001-2002. www.ethesis.net/gents_handelshuis/gents_handelshuis_in-
houd.htm
151  SAA, NA 4624 A, 147-159, not. J. Backer, 9 januari 1702.
152  SAA, NA 5217, 98-107, not. D. Doornick, ongedateerd. Een stuk felp was ongegomd, een ander stuk was 
geplet. De koopman-kunstenaar Jacob Esselens was op 15 januari 1687 vanuit zijn huis de Zijdeworm op de He-
rengracht in de Westerkerk begraven. I.H. van Eeghen, ‘Abraham en Antoni Rutgers: de kunstzin van grootvader 
en kleinzoon’, in: Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), 174-188, aldaar 176-177.  Zie ook A. Bredius, Künstler-
Inventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts, II, 
Den Haag 1916, 549.
153  Zie de inventaris van Elias de la Croix, SAA, NA 3981, 189-213, not. Nic. Brouwer, 2 december 1700, aldaar 
203-205; Jan Witte, SAA, NA 4627, 35-55, not. J. Backer, 4 oktober 1702, aldaar 35-40 en de inventaris van de 
boedel van Michiel en Mattheus Lubeecx uit april 1702, SAA, DBK (5072), 627, f. 47v-51v. 
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Bordelou was ook een van de stoffen die blijkens het ‘Werkboek’ veelvuldig door de jongens 
van het doopsgezinde weeshuis op de Prinsengracht werd geweven.154 
 Naast stoffen werden in de inventaris van Jacob Esselens niet alleen een kleine voor-
raad zijde en vijfentachtig meest versleten gereedschappen maar ook een ‘gommersboeck’ 
en een ‘keetinghboek’ aangetroffen.155 In deze boeken werd bijgehouden welke stoffen naar 
de gommer gebracht waren om gegomd te worden en welke ketting bij welke wever op het 
getouw stond. 
 Andere voorbeelden van effen, in Amsterdam vervaardigde stoffen komen uit de verkla-
ringen van de fabrikeur Gerrit Reessen uit 1701 en 1705 met betrekking tot stukken breed 
en smal armozijn die bestemd waren voor Engeland.156 De armozijnen, die volgens de akte 
uit 1701 in Engeland bekend stonden onder de naam ‘ras de gene’ waren, zoals Reessen ver-
klaarde, op zijn eigen fabriek en door zijn eigen werkvolk geweven. Enkele jaren later ver-
klaarde Jacob van Delft dat hij drie pond en twee ons gele zijde van Reessen had ontvangen 
om een stuk ‘gorgoran’ van 1 1/16 el breed en 24 el lang te weven.157 Effen fluweel en pou-
desoy vormden, naast ruwe en geverfde zijde, de voorraad stoffen die na het overlijden van 
de zijdelakenfabrikeur Anthony Bierens in 1747 in zijn huis in de Warmoesstraat (nr. 106) 
werden aangetroffen.158 

154  SAA, Archief 812, 67. Colenbrander, ‘De weefzolder’, 216. 
155  SAA, NA 5217, 98-107, not. D. Doornick, aldaar 104-105. Er waren ook grootboeken, een inkoopboek en 
een verversboek.
156  SAA, NA 4622, f. 683, not. J. Backer, 4 oktober 1701; NA 4641, f. 243, not. J. Backer, 19 oktober 1705. De 
armozijnen die in 1705 verzonden werden, waren respectievelijk 7/8 en 1 el breed. Zie ook NA 4651, 1119, not. 
J. Backer, 1 juni 1708, waar Gerrit Reessen een verklaring aflegt over tien stukken armozijn die naar Schotland 
gezonden zullen worden.
157  SAA, NA 8703, akte 1779, not. A. Baars, 22 mei 1733. De akte is in het Engels. De ‘gorgoran’ werd vervolgens 
naar een koopman in Rotterdam gezonden.
158  SAA, NA 12670, akte 1333, not. Is. Pool, 28 augustus 1750. Hij was daar op 9 februari 1747 kinderloos over-
leden. Zie ook: J.A. Bierens de Haan, ‘Het huis van een 18e eeuwsen mercator sapiens’, in: Jaarboek Amstelodamum 
49 (1957), 100-118, aldaar 112-113.

Afbeelding 31 ■ Voorbeeld van een taffetas sans envers of evenschoon voetwerk nr 49 uit het Digten-
boekje. Haarlem, Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Foto auteur.
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Het meest uitgebreide beeld van de vervaardiging en verkoop van effen en gebloemd fluweel 
en andere effen stoffen komt naar voren uit het al eerder genoemde kopieboek van uitge-
gane brieven van Isaak en Pieter de Neufville uit de periode 1731-1743.159 Isaak en Pieter 
de Neufville waren twee broers en afkomstig uit een familie van doopsgezinde zijdelakenfa-
brikeurs.160 De firma’s van hun ooms Daniel en Abraham de Neufville en van Mattheus en 
David de Neufville stonden vanaf 1683 in het register van goede mannen vermeld. In dat 
jaar behoorden Daniel en Abraham de Neufville tot de belangrijkste fabrikeurs van ‘felpen, 
fluweelen, armosynnen, poudesoyen & alle soort van swart ende coleur effen stoffen’.161 Mat-
theus en David de Neufville hielden zich daarentegen bezig met de vervaardiging van ‘alle 
soorte van geblomde couleur & swarte stoffen’. Kortom, de familie De Neufville bediende de 
gehele markt voor effen en gefigureerde zijden stoffen.
 In een brief uit 1734 verklaarden Isaak en Pieter dat zij al meer dan 25 jaar in ‘the fabricq 
of velvets’ zaten.162 Dit moet inclusief de leertijd zijn geweest want in 1709 waren Isaak en 
Pieter respectievelijk 17 en 15 jaar oud.163 De firma beperkte zich niet tot de vervaardiging 
van fluweel. In hun brief aan Johan Jobst Furstenau te Lübeck, een nieuwe afnemer, meld-
den ze hem dat hun fabriek bestond uit ‘allerhande couleurde swarte en geblomde fluweelen, 
swarte falies, swarte pourdezoije, swarte Rol en anderen effen Armozijne, swarte rolarmoz. 
van 20 elle lang op zyn oostindisch nagemaakt, swarte Gros de tours, swarte Ras de Cimoirs 
en schuijne keepers’.164 Uit de inventarissen, die over de periode 1723-1738 bewaard zijn, 
blijkt dat zij zich tot 1729 ook hebben bezig gehouden met de vervaardiging van met goud 
en zilver ingeweven moiré en met gestreepte taffen.165 Het zwaartpunt lag al deze jaren ech-
ter op het weven van effen fluweel. 
 Het kopieboek van uitgegane brieven van Isaak en Pieter de Neufville beslaat de laatste 
jaren van de firma. Het bevat de zakelijke correspondentie met oude en nieuwe afnemers, 
alsmede de brieven die geschreven waren aan degenen die de kisten en pakken met stoffen 
verzonden. De correspondentie was voornamelijk op het buitenland gericht en speciaal op 
Engeland, het Duitse rijk en het Oostzeegebied. Volgens eigen zeggen bestond de ‘Clandisie 
voor het meeste gedeelt op Engeland’.166 In Londen vertegenwoordigde neef John de Neuf-

159  SAA, Archief Brants (88), 1159 (1731-1736) en 1160 (1737-1743).
160  De informatie over de familie De Neufville is voornamelijk gebaseerd op J.W. Veluwenkamp,  Ondernemers-
gedrag op de Hollandse stapelmarkt in de tijd van de Republiek: de Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville 
& Comp. 1730-1764, Meppel 1981, 31-39. Zij waren de zonen van Isaak de Neufville en Maria Grijspeert. Uit dit 
huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder nog twee zoons Mattheus en Jan Isaac, SAA, DTB 298/26.
161  SAA, RA (5061), 1814. Veluwenkamp, ‘Ondernemersgedrag’, 33-34, verwijst alleen naar het register van 1688. 
In de jaren 1694 (1816) en 1700 (1817) werd naast Mattheus en David de Neufville alleen nog Daniel de Neufville 
vermeld. De compagnie van Daniel en Abraham moet tussen 1688 en 1694 zijn ontbonden, waarna Abraham met 
Isaak, een andere broer en de vader van Isaak en Pieter, een nieuwe firma vormde, Veluwenkamp, ‘Ondernemers-
gedrag’, 35.
162  SAA, Archief Brants (88), 1159, 3 december 1734, brief aan Michael Hatton in Londen.
163  SAA, DTB 298/26. Isaak was op 21 januari 1692, Pieter op 29 juli 1694 geboren.
164  SAA, Archief Brants (88), 1159, 27 april 1734, brief aan J.J. Furstenau. ‘Wat onze fabricq aangelangd deselve 
bestaat in allerhande couleurde swarte en geblomde fluweelen, 7/4 br.t swarte falies van ƒ 3¾ d’el tot ƒ 6½ d’el, 4/4 
b swarte pourdezoije van 40 sts d’el tot 80 sts, 4/4 b swarte Rol en anderen effen Armozijne van 30 tot 50 sts ook 
swarte 9/8 b rolarmoz. Van 20 elle lang op zyn oostindies nagemaakt van ƒ 32 tot 38 ’t P [piece], swarte ¾ b.t Gros 
de tours van 34 tot 50 stuijvers d’el, swarte 4/4 en 7/8 b. Ras de Cimoirs en schuijne keepers’. ‘Ras de Cimoirs’ is 
een verbastering van Ras de St. Moir, zie brief van 12 september 1732 aan Kohlau & Thoma. Savaray des Bruslons, 
Dictionnaire de commerce, s.v. ras de Saint Maur.
165  SAA, Archief Brants (88), 1167. Na 1727 stond er geen moiré en na 1729 geen gestreepte taffen meer in de 
inventarissen vermeld.
166  SAA, Archief Brants (88), 1159, 6 november 1731, brief aan H.Ch. en Ch.G. Winkler in Leipzig.
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ville vanaf 1732 de belangen van de firma.167 Hij werd er regelmatig op uitgestuurd om bij 
klanten naar bestellingen te informeren of om ze tot betaling aan te zetten.168 In hun brief 
van 30 juni 1733 vroegen ze hem om eens na te gaan of ze in Engeland niet veel oranje flu-
weel nodig zouden hebben omdat er een gerucht ging dat er aan het hof ter gelegenheid van 
het huwelijk van Willem IV en Anna van Hannover, dat in 1734 werd gesloten, veel oranje-
kleurige kleding gedragen zou worden.169 Al met al schetsen deze brieven een mooi beeld 
van hoe zijdelakenfabrikeurs in de eerste helft van de achttiende eeuw hun producten aan 
de man brachten en hun zakelijke relaties onderhielden. 

4.3.1 Abraham Peronneau, de hugenoten en taffetas lustré

Ter afsluiting van de effen weefsels dient aandacht besteed te worden aan een kleine groep 
zijden stoffen, waarvan de vervaardiging als enige door de vroedschap van Amsterdam, in 
het kader van de steunverlening aan bedrijven van hugenoten, werd gestimuleerd. De na-
druk lag  daarbij op een stof genaamd ‘taffetas lustré’ ofwel ‘geluisterd taf ’. Het is een weefsel 
dat, zoals de naam al aangeeft, meer glans heeft dan het het gewone taf. 
 Wanneer Abraham Peronneau in 1684 door de vroedschap wordt benaderd voor de ver-
vaardiging van diverse Franse zijden stoffen, is hij al jaren woonachtig in Amsterdam waar 
hij tot de voornaamste ‘France koopluyden negotieerende in verscheyde coopmanschappen’ 
werd gerekend.170 Na verschillende gesprekken werd hiertoe een voorstel ingediend.171 Pe-
ronneau ging hiermee accoord mits hem een lening van 50.000 gulden werd verleend en hij 
de beschikking kreeg over de vijftig getouwen die in het manufactuurhuis stonden.172 
Op 18 september 1684 werd de definitieve overeenkomst gesloten waarin Peronneau be-
loofde om uiterlijk binnen vier maanden alle getouwen aan de gang te hebben voor het 
weven van ‘taffetta d’Avignon, taffetta lustré, taffetta double, taffeta renforze, ras de Gênes 
en geblomde serge royale’.173 Daarnaast zou hij stoffen van ‘nieuwe modes’ die nog niet in 
Amsterdam geweven werden laten maken, mits de vervaardiging van deze stoffen voor an-
dere, niet hugenoten fabrikeurs geen aanleiding tot klachten zouden opleveren. Tevens was 
hij verplicht om in eerste instantie kundige Franse refugiés aan te nemen. Van stadswege 
werd hem, naast de al genoemde getouwen, nog een kalandermolen ter beschikking gesteld 
en een ‘nieuwe machine of instrument, alhier voor desen n[o]oit gebruikt om taffetta op te 
lustreren’.174 

167  SAA, Archief Brants (88), 1159, 8 september 1732. Vanaf nu zijn de brieven alleen aan hem gericht en niet 
meer aan Mattheus en John de Neufville. Mattheus keerde dat jaar terug naar Amsterdam, waar hij in januari 
1733 met zijn nicht Petronella de Neufville trouwde. Isaak en Pieter de Neufville vragen John in deze brief onder-
meer om elk kwaad gerucht van de klanten over de firma te melden.
168  SAA, Archief Brants (88), 1159. Zie bijvoorbeeld de brief van 19 februari 1734 aan John de Neufville.
169  SAA, Archief Brants (88), 1159, 30 juni 1733.
170  Leonie van Nierop, ‘Stukken betreffende de nijverheid der refugiés te Amsterdam (II)’, in: Economisch His-
torisch Jaarboek 9 (1923), 162-163. Peronneau was in 1632 in Den Haag geboren en werd op 27 november  1691 
in Amsterdam begraven, SAA, DTB 1131/15. Hij woonde al in Amsterdam toen hij aldaar met Marie Poniche 
trouwde, SAA, DTB 489/358, 23 december 1666.
171  SAA, Archief Vroedschap (5025), 108, f. 278, ongedateerd.
172  Bedoeld wordt het Franse Manufactuurhuis dat in 1682 door Pierre Baille met stadssteun werd opgericht, zie: 
Leonie van Nierop, ‘Pierre Baille, refugié’, in: Maandblad Amstelodamum 22 (1935), 1-4. Het was gevestigd bij de 
Weteringpoort in het voormalig Aalmoezeniersziekenhuis.
173  Van Nierop (1923), ‘Stukken nijverheid refugiés’, 164-165.
174  Er werd helaas geen beschrijving van deze machine gegeven.
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Het instrument om taf te luisteren, glanzend te maken, werd in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw in Lyon geïntroduceerd en zou in 1656 door Octavio Mey zijn uitgevonden.175 
Poni beschrijft het als een instrument waarmee de ketting gladder werd gemaakt, met als 
een belangrijk bijeffect dat de ketting ongeveer acht tot tien procent langer werd.176 In de 
beschrijving van Savary des Bruslons daarentegen werd het hele weefsel ‘geluisterd’. Een stuk 
taf werd uitgerekt en, terwijl het zo onder spanning stond, met een siroopachtige gom be-
streken en vervolgens met behulp van een vuurwagen gedroogd.177 Deze werkwijze vertoont 
op deze manier veel overeenkomsten met het gommen van (lichte) zijden en halfzijden stof-
fen. Maar waar het verschil tussen beide procedés precies gelegen heeft, blijft vooralsnog 
onduidelijk.178 En er was misschien helemaal geen onderscheid, afgaande op de medede-
ling van de commissarissen van de zijdemanufacturen uit 1690 over taffetas lustré uit Lyon 
dat onopgemaakt in Amsterdam arriveerde om daar alsnog door de gommers gegomd te 
worden.179 Ook de man die volgens de vroedschap het luisteren van taf in Amsterdam had 
geïntroduceerd, Jean Cabrier, noemde zichzelf in 1688 ‘fabriqueur et gommeur destoffes de 
soye’.180 Blijft dan over dat misschien niet het procédé, maar de substantie waarmee gegomd 
werd het verschil uitgemaakt moet hebben, omdat in het ene geval gegomd werd om de stof 
meer stevigheid te geven en in het andere, de taffetas lustré, meer glans, meer luister.
 De uit Lyon afkomstige Jean Cabrier werd op 19 juli 1684 poorter van Amsterdam.181 
Meteen na zijn aankomst in Amsterdam moet hij begonnen zijn met de vervaardiging van 
geluisterd taf ‘gelijk ende zoo goed als hetzelve tot Lyons kan werden gedaen’, zo blijkt uit 
de vroedschapsvergadering van 23 oktober 1685.182 Eerder dat jaar hadden zij hem al de 
nodige instrumenten, zoals getouwen, gegeven waarmee taffetas lustrez vervaardigd kon 
worden. In hoeverre er sprake was van eenzelfde of van een vergelijkbaar instrument met 
datgene wat zij in het najaar van 1684 aan Peronneau hadden geschonken, is onbekend.183 
De vervaardiging van geluisterd taf door Cabrier bleek in ieder geval een succes en daarom 
ontving hij een eenmalig bedrag van 500 gulden naast een jaarlijkse toelage van 250 gulden 
mits hij in de stad bleef en de kunst van het luisteren aan door de burgemeesters aangewezen 

175  Poni, ‘Lyon silk merchants’, 60. Thornton, Baroque and Rococo Silks, 27, 39.
176  Poni, ‘Lyon silk merchants’, 60. Dit gebeurde voordat de ketting aan de wevers werd gegeven. Rothstein is 
eveneens van mening dat het alleen om de ketting ging: “The warp was stretched and heated having been coated 
with beer or something similar”. Zij voegt daar aan toe: ‘Some accounts suggest that the silk was heated, stretched 
and glazed further after weaving’. Rothstein, Silk Designs, 290.
177  Savary des Bruslons, Dictionnaire de Commerce, s.v. Taffetas, kol. 1674-1675 voor een beschrijving van de 
ontdekking en de machine zelf. Zwarte taffetas lustré werd geluisterd met een substantie bestaande uit een com-
binatie van bier en sinaasappelsap.
178  De Koning beschrijft het in zijn Tafereel der stad Haarlem, IV, 242-243 als twee afzonderlijke, na elkaar plaats-
vindende processen, waarbij het luisteren op een geheel andere wijze geschiedde dan door Savary des Bruslons 
werd beschreven. De Koning: ‘[…]; dit [het gommen] gedaan zijnde, worden zij om daaraan nog meer glans te 
geven, geluisterd; dit geschiedt door de stof over een houten rol, waar boven een metalen holle rol ligt, te doen 
gaan; in deze metalen rol, of hollen cilinder, worden twee gloeijende ijzeren bouten gedaan; het goed word over 
deze rol getrokken, en de geheele bewerking doet dezelfde uitwerking van het genoeg bekende strijken; dat is, de 
stof krijgt daardoor meerder glans en luister; van waar ook de naam Luisteren is ontleend.’
179  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’, 10 april 1690. De stoffen werden vervolgens als 
Amsterdams taffetas lustré naar Engeland verzonden.
180  SAA, NA 3293, akte 240, not. H. Outgers, 28 februari 1688. Twee refugiés verklaren dat zij door Jean Cabrier 
in dienst zijn genomen om stoffen te gommen en tegen welke vergoeding.
181  SAA, PB 5/559. 
182  Van Nierop (1923), ‘Stukken nijverheid refugiés’, 167-168. SAA, Archief Vroedschap (5025), 37, 4-5, 23 ok-
tober 1685.
183  Cabrier woonde in het najaar van 1684 al in Amsterdam en het is daarom mogelijk dat hij de vroedschap 
geadviseerd heeft omtrent het instrument of er misschien zelfs een heeft geleverd.
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personen onderwees.184 De vroedschap maakte heel duidelijk dat zij grote voordelen zag in 
de vervaardiging van geluisterd taf in Amsterdam, omdat de noodzaak om deze stoffen uit 
Lyon te laten komen hiermee was verdwenen. De situatie was dus aanmerkelijk veranderd 
ten opzichte van 1671 toen de Franse handelaren nog verklaarden dat het taffetas lustré uit 
Lyon niet te imiteren was.185 

De productie van taffetas lustré door Cabrier, Peronneau en anderen was so succesvol dat er 
in Amsterdam in 1690 op ongeveer duizend getouwen taffetas lustré en taffetas d’Avignon 
werd geweven. Dit blijkt uit een memorie van gevluchte Franse kooplieden-fabrikeurs die 
het weven van ‘Lionse Taffetas Lustres ende halve armozijnen van Avignon’ in Amsterdam 
hadden ingevoerd.186 Enkelen van hen hadden, zoals zij zeiden, zelf jarenlang taffetas lustré 
in Lyon vervaardigd, zoals ook Jean Cabrier dat gedaan moet hebben. Dit druist in tegen 
de opvatting dat er uit Lyon geen wevers gevlucht zouden zijn omdat protestanten niet tot 
de Grande Fabrique werden toegelaten en daardoor geen weefopleiding konden volgen.187 
Dit is in zijn algemeenheid juist, maar Godart voegt daar aan toe dat er een korte periode is 
geweest, tussen 1673 en 1681, dat protestanten wel als leerling aangenomen mochten wor-
den.188 Ook in het Dénombrement, een lijst met namen en beroepen van hugenoten die 
vanaf 1681 naar Amsterdam zijn gekomen, worden twee wevers uit Lyon vermeld: de broers 
Simon en Charles Pelotier ‘Ouvrier en brocars et taffetas de Lion’.189 
 Over het taffetas lustré zelf meldden de Franse kooplieden-fabrikeurs dat deze nu geheel 
van Italiaanse zijde werd gemaakt, bestemd was voor vrouwenkleding en niet aan verande-
ringen (lees: mode) onderhevig was. Het taffetas d’Avignon, dat gewoonlijk halve armozij-
nen genoemd werd, had een ketting van Italiaanse en een inslag van Oostindische zijde190 
en werd niet alleen binnen de Republiek maar ook in grote hoeveelheden in Engeland en 
Duitsland verkocht. Eén van de zaken die verder in deze memorie aan de orde kwam, was 
het loden van de Amsterdamse taffetas om zo een vrije invoer in Engeland te kunnen ga-
randeren. Het was namelijk al voorgekomen dat de Engelse douane Amsterdamse stoffen in 
beslag had genomen omdat ze Frans zouden zijn.191 

184  De vergoeding van 250 gulden ontving hij zeker nog in 1697 toen er 50 gulden ingehouden werd vanwege 
het niet betaalde poortergeld voor zijn zoon Jacques Cabrier. Van Nierop (1923), ‘Stukken nijverheid refugiés’, 
209-210.
185  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’, getiteld: ‘Consideratien vande Cooplieden ende 
winckeliers handelende in fransse manufacturen ende kramerijen hier ter Stede Amsterdam’. Zie ook paragraaf 
3.3.
186  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’. ‘Memorie vande fransche gerefugieerde Coopluy-
den fabriqueurs’. Het stuk is niet gedateerd, maar moet gezien de daarin vermeldde gebeurtenissen in 1690 zijn 
geschreven. Zie ook: Van Nierop (1923), ‘Stukken nijverheid refugiés’, 177-181.
187  Rothstein, Silk Designs, 20. De zijdenijverheid van Lyon stond ook bekend als de ‘Grande Fabrique’.
188  Godart, L’Ouvrier en soie, 102-103. 
189  Leonie van Nierop, ‘Stukken betreffende de nijverheid der refugiés te Amsterdam’, in: Economisch Historisch 
Jaarboek 7 (1921), 147-195, aldaar 192. Van broer Charles wordt expliciet aangegeven dat hij ‘aussi Lionnois’ is.
190  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’. ‘Memorie vande fransche gerefugieerde Coopluy-
den fabriqueurs.’ Zij verklaarden dat zij een methode hadden gevonden waardoor Oostindische zijde als inslag 
voor deze halve armozijnen gebruikt kon worden. 
191  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’. In dit archief bevinden zich drie Engelse brieven 
van 13, 15 en 29 maart 1690, betreffende zestig stukken Hollandse taffetas lustré die door de douane in Engeland 
in beslag waren genomen. De stukken waren het eigendom van de koopman Daniel de la Motte in Rotterdam en 
enkele andere niet met name genoemde kooplieden. De brieven gaan erover hoe Joseph Saunders, de man die de 
stukken in beslag genomen had als zijnde Franse stoffen, inmiddels van gedachte was veranderd. De vraag was nu 
hoe deze Hollandse stoffen, deze ‘Dutch manufacture made in imitation of those of france’ teruggegeven konden 
worden. In de laatste brief van 29 maart worden voorstellen gedaan om dergelijke incidenten met betrekking tot 
‘the Wrought Silks of Holland’ in de toekomst te voorkomen. Gedacht wordt aan een verklaring van de fabrikeur 
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Op 10 april 1690 bespraken de burgemeesters deze kwestie met de commissarissen van de 
zijdemanufacturen.192 De aanleiding was een dreigend invoerverbod van Franse zijden stof-
fen in Engeland en het verzet van de zijdewevers in Londen tegen de import van de in Am-
sterdam geweven taffetas lustré omdat zij in kwaliteit zo met die van Lyon overeenkwamen, 
aldus de commissarissen. Zij voegden eraan toe dat er nog steeds grote hoeveelheden van 
deze stof uit Frankrijk ingevoerd werden, om vervolgens als Amsterdams taffetas lustré naar 
Engeland gezonden te worden. Tevens verklaarden de commissarissen dat er bestellingen 
werden geannuleerd, uit angst dat de stoffen door de Engelse douane in beslag zouden wor-
den genomen. Voeg daarbij dat in Amsterdam vanaf juli 1689 veel getouwen voor het weven 
van taffetas lustré waren opgesteld en dat er een grote vraag was naar deze stoffen in Enge-
land en het wordt duidelijk dat het van groot belang was om de Amsterdamse en de Franse 
taffetas lustré van elkaar te kunnen onderscheiden.193 
 Het voorstel was om twee loden aan te brengen: een als de stof nog op het getouw was 
en een tweede lood wanneer het stuk was afgeweven.194 Het tweede lood mocht alleen dan 
aangebracht worden als de fabrikeurs ten overstaan van de commissarissen van de zijde-
manufacturen verklaard hadden dat de stoffen van de eigen fabriek afkomstig, en dus niet 
Frans waren. Het loden beperkte zich niet tot het geluisterd taf. Gefigureerde en andere in 
Amsterdam geweven zijden stoffen mochten eveneens gelood worden. Maar het loden werd 
geen verplichting en het stond de fabrikeurs vrij om het wel of niet te doen. Tot slot werden 
de commissarissen aangespoord om hierover met hun collega’s in Londen te corresponde-
ren. Of zij dit ook gedaan hebben is niet meer na te gaan omdat de ‘Court Books’ van de 
London Weavers’ Company voor de jaren 1686-1691 verloren zijn gegaan.195 
 Een van de fabrikeurs wiens stoffen in beslag waren genomen, was Pierre Rouvière. (afb. 
32) Zijn vierentwintig stukken taffetas lustré waren door de ‘Compagnie vande Sijde stoffe 
werkers tot London’ geconfisceerd omdat zij, aldus Rouvière, niet konden geloven dat de 
hoeveelheden taffetas lustré die uit Holland ingevoerd werden daar ook allemaal gemaakt 
waren.196 Hij verklaarde dat er alleen voor hem al op honderd getouwen werd geweven, die 
jaarlijks 1200 stukken konden produceren. Omgerekend zou dit dan neerkomen op 120.000 

en de wevers dat de stoffen in Holland zijn geweven en die vervolgens te voorzien van een bevestiging van de 
burgemeesters en de Engelse consul dat de verklaring juist is.
192  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’, 10 april 1690. Zie ook: Van Nierop (1923), ‘Stukken 
nijverheid refugiés’, 187-188. 
193  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’, 10 april 1690. De commissarissen hadden ook 
geconstateerd dat ‘de fransse sijde stoffen, onse fabricquers alhier ende in andere landen in de weegh loopen, en 
noodigh dient tegens gegaen [te worden], waeromme dat alle uijtgaande stoffen, alhier behoorde geloot te wer-
den, […].’
194  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548, ‘Fransche zijde’. Reactie van de burgemeesters van 17 april 1690. 
Op het eerste lood staat aan een kant het wapen van Amsterdam en aan de andere kant een nummer. Dit nummer 
verwijst naar het nummer in het register waarin de uitgegeven loden bijgehouden zullen worden. Het tweede, 
grotere lood heeft eveneens het wapen van de stad, het opschrift ‘Opregte Amsterdamsche Fabricq’ en een num-
mer.
195  Colenbrander, ‘Silk Weaving in Amsterdam’, 114.
196  SAA, Missivenboeken (5024), 73, f. 106v-107v. Brief aan Jacob Hop in Londen, 4 april 1690. Het was niet de 
eerste keer dat Rouvière stoffen naar Engeland stuurde. Op 6 mei 1689 verklaarde hij dat de acht stukken zwarte 
armozijn, vier stukken lustré en acht stukken brede zwarte lustré die naar Londen verzonden werden, oprechte 
Hollandse manufacturen waren die in Amsterdam waren geweven. Matthijs Valles en Piere Charonnet, ‘werck-
luijden en fabriqueurs’ van zijden stoffen bevestigden op hun beurt dat zij ze voor Rouvière op zijn fabriek had-
den geweven. De burgemeesters bevestigden vervolgens de juistheid van deze verklaring. SAA, NA 3301, 25, not. 
H. Outgers, 6 mei 1689. Dat ze in Londen niet geloofden dat al het taffetas lustré uit Amsterdam kwam is niet 
verwonderlijk, gezien de verklaring van de commissarissen van de zijdemanufacturen op 10 april 1689 dat er nog 
veel Frans taffetas lustré als Amsterdams taffetas lustré naar Engeland werd verzonden.
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stukken geluisterd taf per jaar. Dat ze slecht van het 
Franse taffetas lustré te onderscheiden waren, was 
niet verwonderlijk. De stoffen werden door gevluch-
te Franse wevers geweven en er werd eenzelfde kwa-
liteit zijde gebruikt als in Frankrijk, aldus Rouvière. 
 Nu was het taffetas lustré niet de enige stof die 
was geconfisceerd en beide zaken werden voor ko-
ning-stadhouder Willem III (1650-1702) gebracht. 
De tweede kwestie betrof enkele stukken goud- en 
zilverbrokaat die door Abraham Peronneau aan de 
Londense koopman Elias Turner verkocht waren. 
Het zijn mogelijk dezelfde tien stukken brokaat ‘Zy-
den stoffen met goudt ende silver doorwerckt’ die in 
1689 door Turner in Amsterdam waren gekocht en 
meegenomen naar Engeland.197 De brokaten die door 
de wevers in het stadsmanufactuurhuis waren gewe-
ven, konden dus met recht ‘oprechte hollandse ma-
nufacturen hier ter stede gemaackt ende gefabriceert’ 
genoemd worden. 
 Uit de brief van 22 april 1690 van Jacob Hop aan 
de burgemeesters werd duidelijk dat het probleem 
bij de taf lag omdat dit tot voor kort niet in Holland 
werd geweven, dit in tegenstelling tot het brokaat 
dat al veel langer in Holland werd vervaardigd.198 
Er zat weinig schot in de zaak, aldus Hop, omdat de 

vertegenwoordigers van de ‘London Weavers Company’ erbij bleven dat de in beslag geno-
men stoffen Frans waren. Blijkbaar waren twee vertegenwoordigers van de ‘Compagnie der 
sijdewerckers’ op dat moment in Amsterdam want Hop stelde voor dat Rouvièrre en Peron-
neau hen zouden laten arresteren en vast houden totdat de stoffen vrijgegeven werden. Een 
drastische maatregel die hij als volgt beargumenteerde ‘te meer om dat alhier doorgaens 
geoordeelt werdt, dat dit arrest op de Amsterdamse manufacturen niet soo seer gedaen is 
om dat men quansuijs soude wesen gepersuadeert, dat het fransse manufacturen souden 
wesen, als wel uijt een principe van jalousie, die de sijdwerckers van London van Hollantse 
hebben, en om, waer ’t mogelijck door dit middel een disturbe inde Nederlantse commercie 
van sijde manufacturen op dit Rijck en also een voordeel aen haer handwerck in’t particulier 
toe te brengen’.199 Had Hop gelijk? Het was in ieder geval tot 1712 mogelijk om in Holland 
geweven zijden stoffen met goud- en zilverdraad legaal in Engeland in te voeren.200 Ook 
daarna was er nog een levendige handel tussen Amsterdam en Londen getuige het kopie 
brievenboek van de firma De Neufville. 

197  SAA, NA 3305, 75, not. H. Outgers, 3 april 1690. De lijst bestond uit ‘26 ellen muscus & goude brocade, 24 
ellen blauwe & silverde dito, 24 ¾ ellen muscus & goudt, 26 ellen blaauw ende silver, 30 ¼ ellen wit, goudt ende 
swart, 23 ellen swart ende goudt, 25 ½ ellen groen ende goudt, 26 ¼ ellen witte grond met verscheijde coleuren & 
goudt, 24 ellen ponson goudt ende silver.’ Volgens de na Peronneaus dood opgemaakte inventaris was deze koop-
man, Elias Turner, hem nog 1000 gulden schuldig. NA 5503, akte 4, not. C. van Wallendal, 6 januari 1692. 
198  SAA, Diplomatieke missiven (5027), 8, 22 april 1690. Zie ook: Van Nierop (1923), ‘Stukken nijverheid refu-
giés’, 188-189. 
199  SAA, Diplomatieke missiven (5027), 8, 18 mei 1690. 
200  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 153.

Afbeelding 32 ■ Afbeelding adreskaart Pierre Rouvier-
re. Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. RP-P-1938-1138. 



153

4.4 ■ Gefigureerde stoffen

4.4  Gefigureerde stoffen

De productie van de Amsterdamse zijdeweverijen beperkte zich niet alleen tot kaffa, fluweel 
en effen stoffen. Hierboven is al het conflict omtrent een stuk zijden damast uit 1628 genoemd 
(zie paragraaf 4.1). In dat jaar had de zijdelakenkoper Abraham Cambier in opdracht van Sa-
muel Blommart een stuk geel en karmozijnrood damast vervaardigd.201 Het stuk dat 46,5 el 
lang was, werd op 10 juli  afgeleverd, maar was enkele weken later door Blommart weer naar 
Cambier gezonden, die er niets mee kon beginnen omdat het een ‘extra-ordinaris bloem ende 
werck’ betrof dat ‘niet en wert getrocken’ en daarom niet of nauwelijks te verkopen was. Waar-
voor het damast gediend zou hebben, als kleding- of interieurstof, werd niet vermeld. Het in-
terieur was zeker de bestemming van de zijden damasten waarvoor Claes Hendricksz Hooch-
velt op 16 mei 1647 een bedrag van 4216 gulden en 10 stuivers kreeg uitbetaald.202 Volgens een 
daartoe opgemaakt contract met prins Frederik Hendrik zou Hoochvelt voor zes kamers zij-
den damast leveren, elk met een lengte van 260 el. Uiteindelijk bleek dat hij maar vier kamers 
kon leveren.203 De totale lengte van deze leverantie bedroeg 1040 el (722 m). Het had 1560 el 
ofwel 1083 meter moeten wezen. Hoochvelt werd in het contract koopman van gouden en zij-
den lakenen genoemd, maar liet zelf ook zijden stoffen weven. Volgens de lijst met namen en 
aantallen getouwen die opgesteld was om aan te tonen dat de invoer van zijden stoffen door de 
VOC schadelijk was voor de eigen nijverheid, had Hoochvelt in 1642 veertig getouwen aan het 
werk.204 Een aantal dat een jaar later was gehalveerd. Hij was ook een van de vele zijdehandela-
ren, grossiers en winkeliers die de eed hadden afgelegd, waarin zij beloofden geen zijde te (la-
ten) verzwaren of verzwaarde zijde door hun werklieden te laten verwerken.205 Dat Hoochvelt 
niet alleen in gouden lakenen handelde maar deze ook daadwerkelijk liet maken blijkt uit de 
verklaring van Annetgen Andries, waarin zij aangaf regelmatig goud- en zilverdraad aan hem 
te hebben geleverd.206 Zij noteerde haar leveranties altijd in een boekje, maar was vergeten om 
de levering van 300 gram goud- en zilverdraad aan Hoochvelt daarin op te schrijven. Deze 
vergissing kwam aan het licht toen Daniël Roelandts, die haar het ‘gout ende silver, getrocken 
ende gesponnen draad’ had geleverd om betaling vroeg. Gelukkig had Hoochvelt de levering 
wel genoteerd en betaalde hij haar alsnog het openstaande bedrag.
 Over Claes Hendricksz Hoochvelt is verder nog weinig bekend. In 1656 was hij bij de 
ondertrouw van zijn zoon Hendrick Claessen Hoochvelt aanwezig, wiens inventaris in 1672 
op verzoek van de Desolate Boedelkamer werd opgemaakt.207 Gezien de inhoud van zijn 
inboedel heeft hij de zaken van zijn vader voortgezet. In het voorhuis bevonden zich on-
dermeer tweekleurige zijden damasten, effen gebloemd damast, gebloemd satijn, gouden en 
zilveren tolet, goudlaken, goud- en zilverbrokaat, zijden brokaat, effen en gestreepte zijden 
moren, zijden taf, fulp, fluweel en kaffa, armozijn, ferandijn, poudesoy, brat en grofgrein.208 

201  SAA, NA 722, f. 30, not. P. Carels, 14 december 1628.
202  P.A. Leupe, ‘De ordonnantie-boeken van prins Frederik Hendrik over de jaren 1637-1650’ in: De Nederland-
sche Spectator, 1875, 245-247, aldaar 247.
203  Hij leverde drie kamers damast voor 3 gulden en 18 stuivers per el en één kamer damast voor 4 gulden en 
10 stuivers de el.
204  NHA, SAH, Ensch II 1953 (S 93, doos 45). Zie ook paragraaf 1.6.
205  SAA, Keurboek M (5020), f. 35v. Dit gebeurde op 21 april 1648 als gevolg van de nieuwe, op 8 februari van 
dat jaar uitgevaardigde ordonnantie op de zijdeververij. Zie ook paragraaf 3.4.
206  SAA, NA 1680, not. P. de Bary, 16 december 1641. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, nr. 
615.
207  SAA, DTB 683/46, 30 juni 1656. Hij woonde in de Wolvestraat en woonde daar nog in 1672. 
208  SAA, DBK (5072), 600, f. 58v-70v, 2, 3 en 4 juni 1672.
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Daarnaast bezat hij ‘twaelff zeijde stael laeppen van diverse coleuren’ en ‘twee dito stael laep-
pen met silver ingeslagen’, alsmede ‘een roodt monster stuckie caffa’ in een zwarte lijst. 
 Dat we hier te maken hebben met iemand die alle zijden stoffen buitenshuis liet weven 
blijkt uit het ontbreken van getouwen in de boedel waarin wel voorraden ruwe zijde, babij-
nen en twee zijden kettingen naast enkele weefkammen werden aangetroffen. Op de achter-
kamer stonden twee gombanken met een koperen plaat en twee ijzeren vuurwagens en op 
de vliering nog een gombank van 9 el lang, waaruit geconcludeerd moet worden dat hij de 
stoffen nadat ze van het weefgetouw waren gekomen in zijn eigen huis liet gommen.209 
 In februari 1673 bereikte Hendrick Hoochvelt een accoord met zijn crediteuren over de 
betaling van zijn schulden.210 Een van hen was Catarina Agges, die sinds 1670 weduwe was 
van Cornelis de Flines met wie zij in 1644 trouwde en wiens zaak in de Warmoesstraat zij 
na zijn dood had voortgezet.211 Een half jaar nadat haar zoon Cornelis was getrouwd, deed 
zij de zaak aan hem over.212 Naar goed gebruik werd voor notaris Adriaan van Santen op 1 
juni 1674 een inventaris opgemaakt die een zeldzaam beeld geeft van een onderneming van 
een zijdelakenfabrikeur op het moment dat deze in vol bedrijf is.213 De voorraden zijde en 
stoffen werden nauwkeurig beschreven en getaxeerd. Alleen de aanwezige voorraad zijde 
besloeg al achttien bladzijden.214 Daarnaast was er 28 ons plet zilver, 12 pond en 10 ons 
steekgoud, 4 pond steekzilver en nog 1¾ pond Frans zilver.215 
De voorraad stoffen bestond uit brokaat, gebloemd satijn en gros de Naples, gestreepte stof-
fen, moiré, een stof genaamd roijael, venetienne en tolet die veel met goud en/of zilverdraad 
doorweven waren.216 Met goud gebrocheerd brokaat had vaak geplet zilver in de grond. De 
in deze tijd modieuse gestreepte stoffen waren met goud en zilver of  pluijs gebrocheert, 
andere met gimpen. Er is bijna geen enkele stof aan te wijzen die niet gefigureerd was. Hoe 
breed de stoffen waren werd niet genoteerd met uitzondering van de stof Roijael die in twee 
breedtes werd geweven: de ‘ordinaris’ en de Franse breedte.
 De inventaris werd afgesloten met een opsomming van de losse zijde, kettingen en even-
tueel de hoeveelheden goud- en/of zilverdraad dat zich onder de wevers bevond, alsmede 
de zijde die bij drie zijdereders lag om gereed te worden.217 In totaal werkten ten tijde van 
de overdracht zesentwintig wevers voor de firma De Flines. De namen of initialen van een 
aantal van hen is terug te vinden bij de in de inventaris genoemde stoffen, waardoor we 
nu weten welke stoffen door bijvoorbeeld Cornelis van Eecke waren geweven. Het betrof 
een met wit en goud gebrocheerd gebloemd satijn met pletzilver à 22 stuivers per el, een 

209  De betekenis van een koperen plaat in combinatie met een gombank in nog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor 
de ‘opmaeck banck met een coopere rol’ ter waarde van ƒ 20,- die op zolder stond. Of hebben we hier al te maken 
met het luisteren van stoffen zoals door De Koning, Tafereel der stad Haarlem, IV, 242-243 (zie paragraaf 4.3.1) 
werd beschreven?
210  SAA, DBK (5072), 1553, 320, 23 februari 1673.
211  SAA, DTB 677/180, 31 december 1643; Cornelis de Flines werd op 3 januari 1670 in de Oude Kerk begraven, 
DTB 1047/180. Hij was een zoon van Gilbert de Flines en Anna van Grootewal, zie hoofdstuk 1.3. Twee jaar na 
het overlijden van haar man hertrouwde zij met Nicolaes van Born, DTB 688/310, 27 januari 1672.
212  SAA, DTB 689/167, 25 januari 1674. Hij trouwde met Margrietie Sye.
213  SAA, NA 3776, 246-296, not. A. van Santen, 1 juni 1674. De totale waarde bedroeg 60465 gulden, 1 stuiver 
en 2 penningen.
214  SAA, NA 3776, 246-264. Het overgrote deel is op bobijnen gewonden. De berekening is als volgt: de bobijnen 
met de zijde worden gewogen, daar wordt het gewicht van de bobijnen afgetrokken. Wat overblijft is het gewicht 
van de zijde waarvan vervolgens de waarde wordt bepaald. Op bladzijde 259 staat tevens vermeld dat Dirck Huij-
gen zijde ‘om te scheeren’ heeft.
215  SAA, NA 3776, 262-263. Het plet zilver was 4 gulden per ons, het steekgoud 29 gulden per pond, het steek-
zilver 26 gulden per pond en het Franse zilver 34 gulden per pond.
216  SAA, NA 3776, 265-271.
217  SAA, NA 3776, 271-294.
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muskuskleurig satijn met een patroon van verschillend gekleurde strepen dat met goud en 
zilver was gebrocheerd à 24 stuivers per el en als laatste een gebloemd satijn dat met ‘pluijs’ 
was gebrocheerd à 16 stuivers per el.218 In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat 
gedetailleerde beschrijvingen van patronen van stoffen niet in inventarissen terug te vinden 
zijn omdat zij er niet toe deden. Zo ook in deze inventaris waar alleen in algemene bewoor-
dingen aangeduid werd dat een stof gebloemd en/of gestreept was. Er is echter een uitzon-
dering. Bij de wever Huijg was 2½ el bleekblauw gros de Naples met vogels à 6,5 stuivers per 
el aangetroffen.219

 Wat verder opvalt is dat patronen of patroonboeken en/of zogenaamde monster- of staal-
lappen niet in de inventaris waren opgenomen, terwijl de firma deze vrijwel zeker bezat. Zij 
vormden immers het archief van elke zijdelakenfabrikeur. Veertien jaar later werden ze wel 
in de voor de Desolate Boedelkamer opgemaakte inventaris opgenomen. Op een achterka-
mertje in het huis van De Flines in de Warmoesstraat lagen ‘een Parthije Seijde Patroone’ 
en ‘een d° Monster Boeck’ die samen twee gulden waard waren.220 De boedel bestond nu, 
voorzover het de koopmanschappen betrof, voornamelijk uit in totaal op 2327 babijnen 
gewonden zijde en wat goud- en zilverdraad. Cornelis de Flines sloot een accoord met zijn 
crediteuren zodat hij zijn zaken voort kon zetten, totdat hij in 1693 definitief failliet werd 
verklaard.221

 Sybrand de Flines, een oom van Cornelis, die samen met zijn neef en schoonzoon de 
firma Sybrand en Jacob de Flines vormden, vervaardigde eveneens gouden en zilveren stof-
fen.222 In 1684 kwam iemand in de winkel met de mededeling dat hij enkele gouden en 
zilveren stoffen moest hebben. Een zekere juffrouw Rombouts had hem gevraagd om ze te 
halen omdat er een paar vrouwen bij haar waren die ze zouden willen kopen. In hoeverre 
dit juist was of alleen maar een smoes om de stoffen mee te krijgen is natuurlijk niet meer na 
te gaan, maar gezien de afloop van de affaire lijkt laatstgenoemde het meest waarschijnlijke. 
Want Willemtje Stevensz, die als enige aanwezig was en hem om die reden niets mee kon 
geven, moest op zeker moment even naar achteren. Bij terugkomst was niet alleen de man 
maar ook een stuk gebloemde stof verdwenen dat op een stoel in het voorhuis had gelegen. 
Zij verklaarde dat zij vijf stukken van de kalandermolen had thuis gekregen en op de stoel 
had gelegd en nu waren er nog maar vier.223 Vier jaar later werd Sybrand de Flines door twee 
kooplieden aangespoord om een kistje met zijden smallen met fijn goud en zilver zo spoedig 
mogelijk naar Dantzig te zenden. Alle schade en verlies die zij zouden lijden door het ver-
anderen van de mode der stoffen en prijsverlagingen wanneer de stoffen te laat in Dantzig 
arriveerden, zouden ze op hem verhalen.224 

218  SAA, NA 3776, 265, 267. Zie ook 280-281 voor de materialen die op dat moment bij hem in huis waren.
219  SAA, NA 3776, 275. ‘2 ½ @ blum.t gros d’nap met voogels swart blum.t & wit’
220  SAA, DBK (5072), 615, f. 68v-91, 3-6 maart 1688, aldaar f. 73. Langs het plat van het huis in de Warmoes-
straat ‘in het Fortuijn’ bevonden zich twee gomramen die bij het huis hoorden.
221  SAA, DBK (5072), 695, nr. 17, 16 maart 1693. De Flines had sinds 1688 verlies geleden op geverfde zijde, 
goud- en zilverdraad en gereedschappen. Op goederen die door Thomas Wagtels, makelaar in zijde, voor hem 
verkocht waren had hij een verlies geleden van minimaal 5000 gulden. Op de inventaris die op 17 en 18 september 
1692 was opgemaakt komt geen zijde voor, zie SAA, DBK (5072), 617, 223-225.
222  SAA, NA 3022, f. 205-207, not. H. Vinkel, 20 maart 1683. Op deze dag verlengden Sybrand, Jacob en Gilbert 
de Flines hun al twee jaar durende compagnieschap. Jacob en Gilbert waren de zonen van Jasper de Flines, een 
broer van Sybrand de Flines die zelf alleen twee dochters had. Zijn oudste dochter Anna was getrouwd met haar 
neef Jacob.
223  SAA, NA 3277, 111, not. H. Outgers, 5 juni 1685.
224  SAA, NA 3293, 164, not. H. Outgers, 9 februari 1688.
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Een andere zijdelakenfabrikeur die stoffen met goud- en zilverdraad vervaardigde, was Ja-
cob van Vollenhoven wiens boedel in opdracht van de Desolate Boedelkamer in 1726 werd 
geïnventariseerd.225 In zijn huis op de Keizersgracht werden in de voorkamer in totaal veer-
tig stukken triumphant aangetroffen, waarvan slechts negen stukken niet met goud- of zil-
verdraad waren ingeweven, alsmede vijftig stukken en lappen damast waarvan vijf stukken 
met gouddraad waren gebrocheerd. Savary des Bruslons geeft de volgende beschrijving van 
triumphant: een zijden stof met een grondweefsel van gros de Tours en damastachtige bloe-
men.226 In het ‘Digtenboekje’ in de collectie van het Frans Halsmuseum zijn vier voorbeel-
den van triumphant (afb. 33-36) en een damast gebrocheerd met gouddraad opgenomen.227 
Twee triumphanten, de nummers 57 en 70 zijn in de woorden van de samensteller van het 
‘Digtenboekje’ gecordonneerd dat wil zeggen gebrocheerd met wat tegenwoordig filégaren 

225  SAA, DBK (5072), 642, 155-174, 25 november 1726. 
226  Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, s.v. triomphante. ‘Etoffe de soye fond gros de Tours, avec des 
fleurs en manière de damassé.’
227  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Beide stoffen zitten in het deel Trekwerk Digten, te weten de triump-
hanten nrs. 7, 25, 57, 70 en het damast nr. 60.

Afbeelding 34 ■ Afbeelding triumphanten, trekwerk nr 25. 
Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.

Afbeelding 33 ■ Afbeelding triumphanten, trekwerk nr 7. Frans 
Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.

Afbeelding 35 ■ Afbeelding triumphanten, trek-
werk nr 57. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto 
auteur.

Afbeelding 36 ■ Afbeelding triumphanten, trekwerk nr 70. 
Frans Halsmuseum, Haarlem Haarlem, Frans Halsmuseum. Foto 
auteur.



157

4.4 ■ Gefigureerde stoffen

wordt genoemd. Filégaren wordt gekenmerkt door een kerndraad waar omheen hetzij me-
taaldraad, hetzij zijden garen of een ander textielgaren is gewonden.228 Dit is duidelijk te zien 
in de detailopname van het trekwerkdigt nummer 70. (afb. 37) Het hier afgebeelde filégaren 
wordt ook gimpgaren genoemd. En het moet haast dit garen zijn geweest waarmee som-
mige stoffen in de hierboven genoemde inventaris van Cornelis de Flines uit 1674 werden 
gebrocheerd.229 Enkele wevers hadden klossen met zwarte en/of gekleurde ‘gimpen’ in hun 
werkplaats.230 Volgens het financiële overzicht van de boedel van Jacob van Vollenhoven dat 
een jaar later werd opgemaakt, waren de stoffen op dat moment 13.000 gulden waard.231 
Een bedrag dat bij lange na niet genoeg was om de vorderingen van enkele leveranciers van 
goud- en zilverdraad, zoals Johannes Langeraat die 26544.5.- gulden en Cornelis Coningh 
die nog 14.000 gulden tegoed had, te kunnen voldoen.232 De leverancier Pieter van der Linde 
die een vordering had van ‘slechts’ 2189.8.- gulden, woonde volgens zijn adreskaart op de 
Keizersgracht. Hij vervaardigde naast goud- en zilverdraad ook gouden en zilveren passe-
menten en linten.233 (afb. 38)

228  Textiellexicon, s.v. filégaren. De kerndraad wordt schoeflijnsgewijs in S- of Z-richting omwonden.
229  SAA, NA 3776, 246-296, not. A. van Santen, 1 juni 1674. Voor voorbeelden van met gimpen gebrocheerde 
stoffen zie 267, 268, 270 en 279.
230  SAA, NA 3776, 246-296, not. A. van Santen, 1 juni 1674, aldaar 282, 284-286, 289.
231  SAA, DBK (5072), 729, nr. 38, 17 november 1727.
232  De namen van de andere leveranciers van goud- en zilverdraad waren Harmanus Mol, Willem Wildeman, 
Isack Boelens, Pieter van der Linde, Hendrick van Dooren, Jacob Asselijn en Gerrit Vermeulen.
233  Atlas van Stolk, Rotterdam, 17 B 1125.

Afbeelding 37 ■ Detail triumphant nr. 70. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto Milton Sonday.
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Van een geheel andere orde zijn de navolgende 
akte en veilingcatalogi omdat daarin de stoffen 
genoemd worden in relatie tot de hoeveelheid 
stof die nodig was voor de vervaardiging van 
een kledingstuk. Op 29 augustus 1701 werd 
door Jan Vooght, meester trekwerker en diens 
voormalige knecht David Andries een verkla-
ring afgelegd die de nodige vragen oproept. 
Vooght en Andries verklaarden op verzoek van 
Jean en Samuel van der Heyden dat zij eind 
1697 voor hen een stuk satijn ‘prince coleur’ 
met gouden figuren hadden geweven wat vol-
doende was voor ‘vier vrouwerocken yeder van 
seven banen’.234 Ze zagen het stuk nu weer, maar 
nu als ‘drie rocken vier banen en een schoot’. 
Jacob Redogh verklaarde eveneens de stof te 
herkennen omdat hij het in datzelfde jaar had 
gegomd. Uit het vervolg van de akte blijkt dat 
het schip waar het kistje met het satijn in zat, 
was verongelukt. Het kistje werd, met dit stuk 
satijn dat nu dus korter was dan toen het erin 

verpakt werd,  teruggevonden. De inhoud had klaarblijkelijk geen onherroepelijke schade 
opgelopen omdat Redogh het opnieuw voor Van der Heyden had gegomd. Dit is tot dusver 
de enige keer dat ik een akte ben tegengekomen waarin de lengte van de stof werd uitge-
drukt in het aantal banen dat nodig was voor de vervaardiging van een kledingstuk. 
 Jaren later werden in twee veilingcatalogi ‘gemaakte vrouwenkleederen’ aangeboden. De 
eerste is een notitie van een verkoping op 9 september 1733 van inlandse zijden stoffen die 
‘alle van de allernieuwste en modieuste Disseynen, en van de curieuste Fabricq’ waren.235 
Catalogusnummer 4 werd als volgt beschreven: ‘8 Baanen Monstering en Opslagen, en 20 
ellen stof. Jonquille grond gemaakt vrouwenkleed’. De nummers 5 tot en met 8 hadden een 
respectievelijk grasgroene, bruine, verdon groene en een wit en groen glassé grond. Num-
mer 13 had een grasgroene grond gros de Tours met boeketten, evenals de daaropvolgen-
de drie nummers.236 Het was sowieso een verkoping met veel gebrocheerde stoffen, zoals 
zwaar gebrocheerd bleumerant triumphant, wit met boeketten gebrocheerd, gewaterd gros 
de Tours en wit gewaterd damast met zilver. De tweede verkoping vond plaats in 1736 en zal 
in verband met de indiennes uitvoeriger aan bod komen. Hier is het voldoende om aan te 
geven dat er gemaakte gebrocheerde vrouwenkleren en tweekleurige gemaakte vrouwenkle-
ren te koop werden aangeboden.237 

234  SAA, NA 4194, 135-136, not. D. van der Groe, 29 augustus 1701. De ‘prince coleur’ is een paarsachtige 
kleur.
235  SAA, Verkopingen van koopmanschappen door makelaars (5069), 6. Er werden ook effen zwarte stoffen ver-
kocht zoals poudesoije, ras de Simoir en rolarmozijn.
236  Nummer 53 bestond uit 40 ellen bleumerant extra zwaar satijn gemaakt vrouwenkleed met een damasten 
rand, monstering, opslag en ‘slairie’. 
237  SAA, Verkopingen van koopmanschappen door makelaars (5069), 7. De verkoping vond plaats op 6 juni 
1736.

Afbeelding 38 ■ Adreskaart Pieter v.d. Linde. Rotterdam, 
Atlas van Stolk, inv.nr. 25779.
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4.4.1 De familie Roeters

Een hoofdstuk over de producten van de Amsterdamse zijdeweverijen is niet volledig zon-
der  de familie Roeters, een familie van wie over een lange periode nagegaan kon worden 
welke stoffen zij lieten vervaardigen.238 Tevens zijn er veel compagniecontracten bekend die 
een beeld schetsen van de organisatie van dit familiebedrijf. De stamvader is de in 1633/34 
in Wesel geboren Gerrit Roeters die, evenals zijn broer Abraham in zijde handelde.239 Zijn 
vroegst bekende betrokkenheid bij de zijdeweverij dateert uit 1674. In dat jaar sloot hij een 
zesjarig contract voor de koop, verkoop en de vervaardiging van zijden stoffen met Carel 
Witte die de dagelijkse leiding in handen had in zijn huis op de Nieuwendijk.240 Het con-
tract werd zes jaar later voor nog eens dezelfde periode verlengd.241 Uit het nieuwe contract 
blijkt dat de firma nu op de Herengracht was gevestigd en dat de oudste zoon Jacob Roeters 
inmiddels bij Witte als winkelknecht in de leer was gedaan en bij hem in huis woonde. Carel 
Witte ontving jaarlijks vierhonderd gulden voor het gommen van de stoffen die door de 
firma werden geweven; daarnaast was het hem ook toegestaan om voor eigen rekening voor 
derden te gommen. Welke stoffen er werden geweven, wordt in het contract niet genoemd, 
maar in 1683 stond Carel Witte als fabrikeur van felpen, fluwelen, armozijnen, poudesoy 
en allerlei soorten zwarte en gekleurde effen stoffen in het register van goede mannen ver-
meld.242 Hij overleed in augustus 1685 waarmee de firma ophield te bestaan. Bijna een jaar 
later sloten Gerrit en Jacob Roeters een contract met Jan Witte die evenals Carel Witte uit 
Hamburg afkomstig was.243

 Op grond van de scheidingsakte tussen de firmanten Gerrit en Jacob Roeters en Jan 
Witte uit begin 1690, weten we dat zij zich nog steeds bezig hielden met het laten weven van 
poudesoy, armozijn, taf, ferandijn, felp en fluweel.244 Zoals in het compagniecontract was 
bepaald, werd alles in vijf gelijke delen verdeeld, waarbij Gerrit en Jacob elk tweevijfde deel 
kregen en Jan Witte eenvijfde deel.245 Elk lot bevatte een aantal kammen en gereedschappen, 
waaronder 800, 825 en 925 fluweelkammen en 500, 700, 750 en 900 kammen voor het we-
ven van felp.246 Andere aanduidingen die evenzeer naar het aantal rietopeningen in het riet 
verwezen als de zojuist genoemde getallen in de fluweel- en felpkammen zijn ondermeer: 
7/4 2200 4 dr[aad], 7/4 1300 3 dr[aad], 6/4 2660 3 d[raad], 7/8 1600 2 d[raad] en 4/4 1300 
8 d[raad], naast 2200 6 d[raad] kam of 1600 10 d[raad] kam. Deze ietwat cryptische nota-
tie dient mijns inziens als volgt geïnterpreteerd te worden: aanduiding stofbreedte gevolgd 
door het aantal rietopeningen en het aantal draden dat door de rietopening werd geregen. 
Slechts een keer staat een ‘figuer van 20 cammen’ vermeld wat erop zou kunnen wijzen dat 
op een schachtengetouw met twintig schachten een gefigureerd weefsel werd vervaardigd.247 

238  Deze paragraaf is gebaseerd op en een verdere uitwerking van Colenbrander, ‘The Roeters Family’, 147-161.
239  Colenbrander, ‘The Roeters Familiy’, 147-150.
240  SAA, NA 3533, f. 152-156, not. S. van der Sluijs, 28 februari 1674. Gerrit Roeters had alleen een financieel 
belang in de firma van 14.500 gulden; Carel Witte droeg 2500 gulden bij. De naam van de firma was Carel Witte 
en Compagnie.
241  SAA, NA 4060, akte 172, not. P. Schrick, 3 mei 1680.
242  SAA, RA (5061), 1814.
243  SAA, NA 5215, f. 284-287, not. D. Doornick, 11 juli 1686. Het betrof een vijfjarig contract dat 1 september 
1685 was ingegaan en tot 31 december 1690 zou duren. De firmanaam luidde Roeters en Witte. In hoeverre Carel 
en Jan Witte familie van elkaar waren is onbekend.
244  SAA, NA 5219, 27-64, not. D. Doornick, 16 januari 1690.
245  SAA, NA 5215, f. 284-287, not. D. Doornick, 11 juli 1686.
246  SAA, NA 5219, 27-64, not. D. Doornick, aldaar 36, 40, 44, 50 en 56. Op p. 44 wordt ook nog een 900 basterd 
genoemd.
247  Het aantal kon oplopen tot zesendertig schachten. Godart, L’Ouvrier en soie, 68. Zie ook bijlage 1.
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De stofnaam ‘figuur’ of ‘trekfiguur’ komt in meer inventarissen voor, zonder dat nu precies 
duidelijk is wat men hierbij voor ogen had.248 Het aantal kammen en gereedschappen dat elk 
lot bevatte, was niet gering, gemiddeld zo’n dertig stuks en in totaal bezat de firma daarmee 
rond de honderdvijftig kammen.249

 De voormalige compagnon Jan Witte overleed in 1702, op welk moment zich in zijn 
winkel ondermeer de volgende stoffen bevonden: (gebloemd) damast, satijn, figuur, even-
schoon, lucois, (gebloemd) bordeloe, moiré en fluweel.250 De dag na de inventarisatie werd 
in de Amsterdamse Courant een advertentie geplaatst waarin de verkoop van ‘alderhande 
Fluweelen en geblomde Zyde Stoffen als mede de Gereedschappen alle tot de Fabryk be-
hoorende; […]’ uit de boedel van Witte werd aangekondigd.251 Geïnteresseerden konden 
kiezen uit 145 kammen, waaronder 31 figuur kammen, 19 trekwerkskammen en 2 lucois 
kammen met toebehoren, 54 rieten en 28 harnassen, sempels, kammen en toebehoren.252

 Kort na het vertrek van Jan Witte werd de jongere broer George in het bedrijf van zijn 
vader en broer opgenomen, waarna de firma Jacob en George Roeters een begrip werd in 
Amsterdam en daarbuiten.253 In 1694 werden ze voor het eerst genoemd als behorende tot 
de meest prominente ‘sijdelaeckenfabriqueurs’.254 Enkele jaren later verzochten zij Jan of 
Casper Luyken om hun adreskaart te maken, die vermeldde dat de ‘Fabriek van Jacob & 
George Roeters en Compagnie tot Amsterdam’ allerlei ‘Goude Silvere en Syde stoffen, Flu-
eelen, en veelerhande mode Taffetaes Armosyne, en nieuwe soorten van syde waaren’ ver-
vaardigde.255 (afb. 39) Dit werd bevestigd door een attestatie van Jacob Roeters, waarin de 
firma beschreven werd als ‘freres, marchands bourgeois et fabriqueuers (sic) des Etoffes de 
Soije d’or en Argent’, en waarin zij, gesteund door hun meesterknecht of ‘directeur de lad.e 
fabrique’ Gerrit Craandijk, bevestigden dat twaalf stukken satijn met gouden bloemen en 
een stuk gebloemd satijn in hun fabriek waren gemaakt.256 Gerrit Craandijk behoorde tot 
de groep weesjongens die op de weefzolder van het doopsgezinde weeshuis, waar hij op 
vijftienjarige leeftijd was opgenomen, zijn opleiding tot zijdewever had gekregen.257 Er werd 

248  SAA, NA 3981, 189-213, not. N. Brouwer, 2 december 1700 (Elias de la Croix); SAA, Desolate Boedelkamer 
(DBK) 5072, 627, 47v-53v, 12, 13 en 15 april 1702 (Lubeecx); SAA, NA 4656, 167-183, not. J. Backer, 11 juni 1709 
(Jan van Gestel).
249  Dit is een ruwe schatting omdat delen van de akte door (brand)schade slecht leesbaar zijn.
250  SAA, NA 4627, 33-55, not. J. Backer, 4 oktober 1702. Zijn debiteuren woonden in plaatsen als Hamburg, 
Lübeck, Halle, Riga, Osnabrück, Leipzig, Stockholm en Kopenhagen.
251  Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, deel 5A, 466: ‘Thimotheus van-
der Boom, Makelaer, sal op den 24 October 1702, in publyke Venditie verkopen, de nagelate goederen van Jan 
Witte zalr., bestaende in alderhande Fluweelen en geblomde Zyde Stoffen als mede de Gereedschappen alle tot de 
Fabryk behoorende; als mede sijne meubelen, […]’.
252  SAA, NA 4627, 33-55, not. J. Backer, 4 oktober 1702, aldaar 41. Er waren fluweelkammen, 8/4, 6/4, 5/4 en 4/4 
brede greinkammen, 42 ¾ brede effen kammen, naast 37  stuks ‘3/4 breet smalle rieten’ en 6/4 en 4/4 brede rieten 
alsmede nog een partij oude sempels.
253  SAA, NA 3578, f. 61-65, not. W. van Ceulen, 30 augustus 1691. Het contract dat op 20 januari 1690 was inge-
gaan, gold voor zes jaar en liep tot 31 december 1695.
254  SAA, RA (5061) 1816. Zie ook 1817 (1700), 1818 (1704) en 1819 (1710).
255  Gezien de afmetingen (28,7 x 38,6 cm) is het twijfelachtig of het ooit als adreskaart is gebruikt. De prent 
is niet gesigneerd. Een exemplaar bevindt zich in de collectie van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, inv.
nr. ONB; Jan Luyken. Marianne Eisma vergist zich als zij meent dat de verblijfplaats van deze kaart onbekend 
is, zie haar artikel ‘Amsterdams goud- en zilverdraad’ in: Textielhistorische Bijdragen 39 (1999), 63-82, aldaar 72, 
bijschrift afbeelding 5. 
256  SAA, NA 5880, 133, not. J. Hoekebak, 7 april 1701. De stoffen waren op weg naar de West toen het schip 
waarmee ze vervoerd werden in een storm verging. Op dezelfde dag machtigden zij een koopman in Cherbourg 
(?) om de dertien stukken satijn te reclameren, 173.
257  SAA, Archief 812, ‘Weeskinderenboek’, 37, 128, 27 oktober 1683. Zie ook Colenbrander, ‘De weefzolder’, 
214.
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over hem tijdens zijn leertijd geoordeeld dat hij niet erg bekwaam was om te weven omdat 
hij te langzaam was; ook had men de indruk dat hij geen zin in dit werk had, wat nog eens 
werd bevestigd door zijn verzoek om van ambacht te mogen veranderen.258 Dit verzoek 
werd niet gehonoreerd en op 4 mei 1689 verliet hij, samen met Jan Huijser als ‘Trek & Zyde 
grynwerkers’ het weeshuis.259 Ondanks een aanvankelijk matige start heeft hij dus toch een 
‘goede’ carrière kunnen maken.
 Natuurlijk geeft de adreskaart van de firma Roeters geen realistisch beeld van het huis 
op de  Leliegracht of van dat in de Warmoesstraat waar George Roeters begin 1693 naartoe 
was verhuisd.260 Het toont enkel de verschillende aspecten van het bedrijf, dat wil zeggen de 
inkoop van ruwe zijde, het laten weven en uiteindelijk de verkoop van de stoffen.
 Brede en smalle gefigureerde taf, alsmede een stuk ‘silvere’ en een stuk ‘goude’ grond wa-
ren in 1697 aan een zekere Michiel Baldewijn Brommer verkocht.261 Om een indruk te krij-
gen van het verschil tussen de twee soorten stoffen: de smalle taf koste 24 stuivers, de brede 
30 stuivers de el, de zilveren en gouden grond daarentegen 15½ en 17½ gulden per el. Toen 
een kistje met zes stukken satijn met goud doorweven in Londen in beslag was genomen, 
verklaarde George Roeters dat zij ‘Hollantsche fabrijk’ waren en bij hem in Amsterdam gefa-
briceerd.262 Eveneens voor Londen bestemd waren de in totaal 106 stukken ‘swarte manteau 

258  SAA, Archief 812, 4, 157 (7 maart 1685) en 182 (8 mei 1686).
259  SAA, Archief 812, 4, 220, 4 mei 1689. Bij zijn ondertrouw op 30 september 1690 gaf hij op goudlakenwerker 
te zijn, SAA, DTB 697/7.
260  SAA, NA 5229, 77-85, not. D. Doornick, 30 decembert 1693, aldaar 79.
261  SAA, NA 6003, akte 215, not. P. Schabaalje, 10 april 1698.
262  SAA, NA 6004, akte 409, not. P. Schabaalje, 3 juli 1698. De kleuren waren meigroen, roze en bleumerant 
(bleekblauw). De kooplieden Bureau en Olivier in Londen aan wie zij de stoffen hadden geleverd, hadden dit per 
brief aan Roeters laten weten.

Afbeelding 39 ■ Adreskaart Jacob en George Roeters. Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. v.E 1669.
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off armosynen’ die, zo verklaarde Gerard Roeters, door zijn firma waren vervaardigd en ver-
volgens aan de koopman Jaques Amiot in Amsterdam waren verkocht.263

 Een akte van begin 1726 maakt melding van de verkoop van dertien stukken gebrocheer-
de ‘Triomphanten’ door de broers Pieter en Jacob Roeters, twee zoons van Jacob Roeters se-
nior.264 Drie jaar eerder hadden zij samen een vijfentwintigjarig contract afgesloten voor het 
‘fabriceeren van manufactuuren off stoffen en koopen en verkoopen van zijde’.265 Een aantal 
jaren later kwam Pieter Roeters, die inmiddels domproost en aartsdeken van het Domkapit-
tel te Utrecht was geworden, opnieuw bij notaris De Wilde om te verklaren dat hij er geen 
bezwaar tegen had dat zijn broer effen fluweel wilde vervaardigen. Jacob Roeters had dit in 
juli 1731 voorgesteld, maar Pieter had er geen ‘genegenthijd’ in en stemde er daarom mee 
in dat Jacob dit voor eigen rekening deed, wat contractureel eigenlijk verboden was.266 Het 
gebrek aan ‘genegenthijd’ zo bleek gold niet alleen het effen fluweel, omdat enkele maanden 
later al de scheidingsakte werd opgemaakt.267 Hierin werd duidelijk aangegeven dat Pieter 
Roeters zich helemaal uit de ‘fabrique der manufactuuren’ terugtrok en dat Jacob Roeters 
deze alleen zou voortzetten.
 Jacob Roeters bleef fluweel weven. In 1753 machtigde hij twee kooplieden in Cadiz om 
voor het innen van de betaling van twee kisten met negen stukken fluweel en vijftien stuk-
ken ‘Persiennes’ zorg te dragen.268 Daarnaast liet hij met goud- of zilverdraad doorweven 
stoffen vervaardigen. In 1734 verzond hij zeventien en een halve el zijden stof met zilver, via 
Neurenberg, naar Wenen.269 Het contact met Wenen bestond al veel langer. De compagnie 
die zijn vader met zijn oom George Roeters en Jan van Mekeren had gedreven, had in 1720 
een vordering op twee Weense kooplieden voor in 1716 geleverde ‘parterre’s’.270 
 Volgens de adreskaart die S. Fokke voor Jacob Roeters in 1741 had gemaakt, vervaardig-
de hij niet alleen gouden, zilveren, zijden en halfzijden stoffen, maar ook goud- en zilver-
draad.271 (afb. 40) Hij was niet de eerste Roeters die zich hier mee bezig hield. Zijn vader en 

263  SAA, Attestatiën, certificatiën en affirmatiën (5034), 2, 135-135v, 13 april 1714. Gerard Roeters maakte sinds 
1712 deel uit van de firma Jacob en George Roeters, Jan van Mekeren en Gerard Roeters. Gerard was de oudste 
zoon van Jacob Roeters.
264  SAA, NA 6523, akte 60, not. H. de Wilde, 21 februari 1726.
265  SAA, NA 6517, akte 107, not. H. de Wilde, 19 april 1723. Het contract dat op 1 januari 1723 was begonnen, 
zou 31 december 1747 aflopen.
266  SAA, NA 6517, akte 107, not. H. de Wilde, 19 april 1723. De verklaring van 17 juli 1731 is aan deze acte 
toegevoegd, evenals een twee jaar eerder op 24 augustus 1729 afgelegde verklaring. Hierin werd ten aanzien van 
artikel 2 over het verbod op de particuliere handel bepaald dat deze geen betrekking had op ieders particuliere 
middelen, zoals obligaties, die buiten de compagnie vielen. Pieter Roeters was op 19 november 1726 domproost 
geworden, zie Leonie van Nierop, ‘Het dagboek van Jacob Bicker Raye (1732-1772), in: Jaarboek Amstelodamum 
33 (1936), 173-247, aldaar 195, noot 10.
267  SAA, NA 6539, akte 337, not. H. de Wilde, 19 december 1731.
268  SAA, NA 10751, akte 826, not. S. Dorper, 6 september 1753. Zeven jaar later verklaarde Isaak Duijkers, 
meesterwever in de Eerste Weteringdwarsstraat, dat hij op verzoek van Jacob Roeters bij de heer Egbert Kleyn en 
Companie in de Warmoesstraat een stuk 4/4 ‘Ras de Sint Moor en pourdesoij’ had afgeleverd. SAA, NA 10784, 
akte 192, not. S. Dorper, 14 februari 1760.
269  SAA, Attestatiën, certificatiën en affirmatiën (5034), 7, 3 augustus 1734. Eerder, op 16 juli 1734, had hij al 
verklaard dat hij vier vesten of kamizolen van zilver en zijde, die in deze stad Amsterdam waren gefabriceerd, naar 
Wenen had gezonden. Het betreft hier in vorm geweven voorpanden van vesten die alleen nog in elkaar gezet 
hoefden te worden. Zie ook de verklaringen van Jacob van Walree van 7 september, 5 en 19 oktober 1734 waarin 
hij zegt zijden stoffen met zilver of goud, gebloemde zijden stoffen en vesten of kamizolen met zilver naar Wenen 
verzonden te hebben.
270  SAA, Attestatiën, certificatiën en affirmatiën (5034), 8, 30v, 10 februari 1720. Het betrof in totaal honderd el 
parterres die 5¼ gulden per el hadden gekost.
271  Atlas van Stolk, Rotterdam, inv.nr. 17 A 91. Een ontwerptekening voor de gegraveerde adreskaart bevindt 
zich in Rijksmuseum, inv.nr. RP-T-1999-47.
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oom waren hem, afgaande op de aan hen 
gedane uitgifte van lingotten door de Wis-
selbank, al voorgegaan. Hoewel een directe 
betrokkenheid met een of meerdere goud- 
en zilverdraadtrekkers nog niet kan worden 
aangetoond, wijst de ontvangst van de lin-
gotten, het basismateriaal voor de vervaardi-
ging van goud- en zilverdraad, wel in deze 
richting.272 
 In de periode 1745-1748 legde Jacob Ge-
orge Roeters, zoon van George Roeters, ver-
schillende verklaringen af omtrent de ver-
zending van effen satijn en met goud en/of 
zilver gebrocheerd satijn, ‘satin de soye Hol-
landoises’ naar Marseille, satijn dat vanaf 
1746 door de firma Jacob George Roeters 
en Jan Rudolf Meyer was vervaardigd.273 De 
laatste attestaties betreffende de verzending 
van op de eigen fabriek gemaakte stoffen da-
teerden uit 1777 en 1780. Het brokaat en de 
zijden stoffen waren toen allemaal bestemd 
voor Batavia.274

4.4.2  Indienne

Een van de doelstellingen van dit onderzoek naar de Hollandse zijdenijverheid was te ach-
terhalen of er informatie gevonden kon worden die zou kunnen leiden tot de identificatie 
van in Holland geweven zijden stoffen. Om hier de weefbreedte voor te gebruiken was in 
eerste instantie geen optie. Onderzoek naar de reglementen van het Haarlemse smalwe-
versgilde (zie paragraaf 5.4) met betrekking tot de stofbreedtes heeft aangetoond dat de 
voorgeschreven breedtes niet verschilden van die van Engeland of Frankrijk, waardoor een 
smalle breedte als kenmerk weg viel. Amsterdam kende geen gilde en dus ook geen officiële 

272  SAA, Archief Wisselbank (5077), inv.nr. 1354A-1354B. Lijsten van lingotten. Hierop staan voor 1705 Jacob 
en George Roeters en voor 1706, 1707 en 1712 Roeters en Van Mekeren. Jacob Roeters komt niet in de bewaard 
gebleven lijsten van 1739-1749 voor.
273  SAA, NA 9972, akte 329, not. A. Roermond, 17 mei 1745. Zie ook: 9973, akte 569 (28 augustus 1745), 9978, 
akte 738 en 739 (6 oktober 1746) – voor het eerst met zijn schoonzoon J.R. Meyer, 810 (9 november 1746); 9979, 
akte 17 (9 januari 1747), 208 (27 maart 1747); 9980, akte 454 (13 juli 1747); 9981, akte 751 (19 oktober 1747); 
9982, akte 22 (5 januari 1748), 416 (20 juni 1748) – voor het eerst als Roeters, Meyer en Roeters, 419 (22 juni 
1748); 9983, akte 430 (2 juli 1748), 834 (14 december 1748). Afgaande op deze verklaringen is Adriaan Roeters, 
zoon van Jacob George Roeters tussen januari en half juni 1748 in de firma opgenomen.
274  SAA, Attestatiën, certificatiën en affirmatiën (5034), 17, 6 mei 1777 en 19 juni 1777; 18, 25 november 1777, 
12 augustus 1779 en 20 juni 1780. Het betreft hier de firma Meyer en Roeters. In 1791 werd deze compagnie ge-
scheiden en voortgezet door Jacob George Roeters, de zoon van Adriaan die in 1780 was overleden. Amsterdamse 
Courant, 31 December 1791. ‘De Compagnieschap, gecanteerd hebbende op de Firma van Meyer en Roeters, met 
ultimo December op het minnelykst gescheiden zynde, is tot de Liquidatie gequalificeerd J.G. Roeters, dewelke 
voortaan op zyn Naam, dezelve Fabriek en Negotie in ZYDE STOFFEN, in het zelve Huis in de Warmoesstraat, 
zal blyven continueeren.’ 

Afbeelding 40 ■ Adreskaart Jacob Roeters 1741. Atlas van 
Stolk, Rotterdam, inv.nr. 29591.
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breedtes waar zijdewevers aan gebonden waren, waardoor de stoffen net zo breed of zo smal 
geweven konden worden als commercieel voordelig was. Er bleek echter één zijden stof te 
zijn die door haar uitzonderlijke breedte zo afwijkend was van de gangbare stofbreedte van 
52-54 cm voor gefigureerde zijden stoffen, dat zij in textielcollecties teruggevonden kon 
worden. Tevens kon op basis van notariële akten aangetoond worden dat deze stof in Am-
sterdam werd geweven.
 Het uitgangspunt voor de zoektocht naar deze zijden stof was de Richelieu-collectie in 
de Bibliothèque Nationale in Parijs met de daarin opgenomen Etoffes d’hollande.275 Onder 
deze Etoffes d’hollande bevinden zich acht pagina’s met staaltjes van gefigureerde zijden stof-
fen die Indienne genoemd worden. Ze zijn allemaal 1736 gedateerd en 9/8 el breed. Er is 
geen verwarring mogelijk over de bedoelde el, want de aangegeven maten zijn Hollandse 
maten.276 (afb. 41) Omgerekend naar centimeters is 9/8 el gelijk aan 78 cm en het is dan ook 
onmiddellijk duidelijk dat het hier om extreem brede stoffen gaat wanneer in ogenschouw 
wordt genomen dat de standaardbreedte voor dergelijke stoffen in Frankrijk 54 cm was. Ook 
de naam Indienne vormde een probleem. Ten eerste betreft het hier staaltjes van zijden stof-
fen en niet, zoals in de Franse betekenis van het woord, staaltjes van bedrukt katoen. Ten 
tweede de naam zelf, Indienne in het Frans, Indian in het Engels en Indiaan in het Neder-
lands, een naam die in de zeventiende en achttiende eeuw gebruikt werd om het hele Verre 
Oosten mee aan te duiden en daarom zowel betrekking kon hebben op India, als op China 
of Japan.

275  Parijs, Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, vol. V (Lh 45d). Deze paragraaf 
is gebaseerd op en een verdere uitwerking van Sjoukje Colenbrander and Clare Browne, ‘Indiennes: Chinoiserie 
Silks Woven in Amsterdam’, in: Anna Jolly (ed.), A Taste for the Exotic. Foreign Influences on Early Eighteenth-
Century Silk Designs, Riggisberger Berichte, Bd. 14, 2007, 127-138.
276  ‘Etoffe d’ Hollande avec les prix en monnoye et mesure du pays’ Welke maat hier bedoeld wordt is onbekend. 
Savary des Bruslons, Dictionnaire de commerce, heeft het over de ‘L’aune d’Amsterdam, ou de Hollande’, s.v. aune. 
De Amsterdamse el was 68,8 cm. De standaard lengtemaat voor textiel was vanaf 1725 de Brabantse el (69,4 cm) 
en deze maat is voor het omrekenen gebruikt. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, 4, 125.

Afbeelding 41 ■ Pagina Richelieu-collectie met Indienne en de maten. Parijs, Cabinet des Estampes, 
Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, Lh 45d, p. 6.
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De eerste vraag die beantwoord moest worden luidde: werden in Holland gefigureerde zij-
den stoffen geweven die 78 cm breed waren? Het antwoord is ja. De oudst bekende verwij-
zing naar dergelijke stoffen dateerde uit 1707. Op 11 juni van dat jaar legde de zijdelaken-
fabrikeur Jacob Roeters een verklaring af over vier stukken gebrocheerde zijden stoffen die 
door de Engelse douane in beslag waren genomen omdat zij in India gemaakt zouden zijn 
en niet in Holland.277 
 Het ging om twee stukken genummerd 42507 ‘de grond satijn & armosijn met goud, wit, 
meygroen, papegaeij Celadon &c. gebrocheerd’ en een stuk genummerd 42572 ‘de grond wit 
satijn offe zilvercoleur anders gezegt argentijn met goud en diverse coleuren gebrocheerd’ 
en eenzelfde stuk genummerd 43049. Elk stuk was 9/8 el breed. Ze waren door Abraham 
Thiens van de firma Jacob & George Roeters en Jan van Mekeren gekocht en weer doorver-
kocht aan een zekere mevrouw Huls in Den Haag, vanwaar ze naar Londen waren gezonden 
en door de douane in beslag werden genomen omdat ze in ‘Indien’ gemaakt zouden zijn. 
Vervolgens legden Jacob Roeters, Gerrit Craandijk en twee wevers een verklaring af. Eerst-
genoemde verklaarde dat ‘het zijn opregte Hollandse stoffen in deze stad gemaakt en geens-
ins Oostindische’. De al eerder genoemde meesterknecht Gerrit Craandijk bevestigde dat hij 
ze onder zijn directie voor rekening van Roeters had laten maken en dat hij ze op 1 en 10 
februari en 23 maart 1707 bij hem had afgeleverd. Als laatsten verschenen Dirk Cornelisz en 
Johannes Willemsz Briel, beiden meester-trekwerker om te verklaren dat zij elk twee stuk-
ken hadden geweven.
 De tot dusver oudste verklaring waarin het patroon van de stof omschreven werd als in-
dienne dateert uit 1720. Op 16 september van dat jaar verklaarde de zijdelakenfabrikeur Jan 
van Mekeren, dat hij ‘deux pieces Estoffes fond blanc a fleurs or et argent et soye de diver-
ses couleur a L’indienne’ in Amsterdam had laten vervaardigen.278 De stukken waren 9/8 el 
breed. Op dezelfde dag verklaarden Roeters, van Wijlick en Roeters uit de Warmoesstraat, 
dat zij op 17 december 1719 twee stukken ‘fond satin citron a fleurs a l’indienne de diverses 
couleurs tout soye’ van 9/8 el breed aan de weduwe Juran & fils te Amsterdam hadden ver-
kocht.279 Tevens bevestigde Jan van Mekeren dat hij een dag later eveneens twee stuks zijden 
stoffen ‘fond satin bleu mourant a fleurs a L’indienne de diverses couleurs tout soye’ aan 
dezelfde firma had verkocht. Alle vier de stukken waren ‘un et un huitieme aune de largeur’ 
ofwel 9/8 el breed. 
 Enkele jaren later werden er opnieuw verklaringen afgelegd met betrekking tot deze zij-
den stoffen ‘indiennes’ die in Amsterdam waren geweven en die ondermeer naar Frankrijk 
werden doorgezonden.280 De reden voor het laten opmaken van deze verklaringen over een 
Amsterdamse herkomst van de 9/8 el brede indiennes staat in verband met het verbod op 
de invoer van Chinese zijden stoffen dat sinds 1702 in Frankrijk van kracht was.281 Hetzelfde 
gold voor Engeland waar drie jaar eerder in 1699 al een invoerverbod voor ‘Indian and East 

277  SAA, NA, 5413, akte 271, notaris L. Meyer, 11 juni 1707. Jacob Roeters legde de verklaring af namens zijn 
firma Jacob en George Roeters en Jan van Mekeren.
278  SAA, NA 7990, 428, not. Ph. de Marolles, 16 september 1720. De stukken waren ongeveer tien el lang.
279  SAA, NA 7990, 425-426, not. Ph. de Marolles, 16 september 1720. De stukken waren ongeveer tien el lang. De 
compagnons van de firma Roeters, Van Wijlick en Roeters waren Pieter Roeters, Abraham van Wijlick en Jacob 
George Roeters, zie Colenbrander, ‘The Roeters Family’, 155. Jan van Mekeren woonde op de Herengracht.
280  SAA, NA 8063, 352-354, not. Ph. de Marolles, 22 juni 1737 (Marseille); NA 8063, 32-34, not. Ph. de Marolles, 
1 augustus 1737 (Genève); NA 11251, akte 30, 31 en 43, not. Th. de Marolles, 15 juli en 11 augustus 1739 (Mar-
seille) ; NA 11293, akte 10, not. Th.de Marolles, 4 september 1744 (Genève). 
281  H. Belevitch-Stankevitch, Le goût chinois en France aux temps de Louis XIV, Genève 1970 (reprint), p. 203-
204.
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Indian’ zijden stoffen was uitgevaardigd om zo de eigen zijdenijverheid te beschermen.282 
De Republiek heeft een dergelijk verbod nooit gekend, maar dat betekende niet dat de zij-
dewevers geen bezwaar hadden tegen de invoer van Chinese stoffen. De eerste protesten 
dateerden uit 1643, gevolgd door  protesten in 1694 en 1740.283

 Tegen de tijd dat deze stoffen in de Richelieu-collectie werden opgenomen, de jaren der-
tig van de achttiende eeuw, werden ze in de archiefstukken alleen nog aangeduid als indien-
ne zonder verdere verwijzing naar de breedte. Het moet in die periode inmiddels duidelijk 
geweest zijn dat met een indienne een stof met een breedte van 78 cm bedoeld werd, zodat 
de vermelding hiervan achterwege kon blijven. De laatste notariële verklaringen ten aanzien 
van indienne die tot dusver zijn gevonden zijn afkomstig van Esaije Gillot en dateren uit 

1754.284 Met uitzondering van de voor Enge-
land en Genève bestemde stoffen, werden ze 
allemaal naar Marseille verscheept en in een 
enkel geval zelfs in opdracht van Parijse koop-
lieden.
 Er waren verschillende firma’s die op enig 
moment bij de weverij van indiennes betrok-
ken waren, waaronder twee met leden uit de 
familie Roeters. Als eerste was daar de firma 
Roeters, van Wijlick en Roeters, waarin Pie-
ter Roeters (zoon van Jacob Roeters senior), 
Abraham van Wijlick285 en Jacob George Roe-
ters (zoon van George Roeters) de firmanten 
waren. Nadat deze firma in 1723286 ophield 
te bestaan, vormde Jacob George Roeters een 
nieuwe compagnie met Esaije Gillot de jonge 
waarmee hij in de periode 1723-1736 gouden, 
zilveren en zijden stoffen liet vervaardigden.287 
Een derde firma werd geleid door Jan van Me-
keren die zijn opleiding had genoten bij Ja-
cob en George Roeters, waarna hij in 1706 als 
compagnon in de firma was opgenomen en na 
de scheiding in 1718 voor zichzelf was begon-
nen.288 Andere fabrikeurs van indiennes wa-
ren de bij de taffetas lustré al genoemde Pierre 
Rouvière et fils, naast Pieter de Wolf Pietersz 
en de ook al eerder genoemde Jacob Roeters 
(zie paragraaf 4.4.1) blijkens een op 15 juli 
1739 afgelegde verklaring.289 (afb. 42) Esaije 

282  Rothstein, Silk Designs, 24.
283  Gaastra, ‘De textielhandel van de VOC’, 63-66. Zie ook paragraaf 1.6.
284  SAA, NA 10460, akte 905, not. D. van den Brink, 26 juni 1754 en NA 10463, akte 1728, not. D. van den Brink, 
12 december 1754. 
285  Abraham van Wijlick was getrouwd met Ursula Roeters, dochter van George Roeters.
286  SAA, NA 6517, 52, not. H. de Wilde, 26 februari 1723.
287  SAA, NA 8006, 607-612, not. Ph. de Marolles, 11 maart 1723.
288  Colenbrander, ‘The Roeters Family’, 153, 155, 156-157. In de verklaringen vanaf 1737 is er sprake van de 
firma Jan en David van Mekeren.
289  SAA, NA 11251, akte 43, not. Th.D. de Marolles, 15 juli 1739.

Afbeelding 42 ■ Pagina notariële akte met verklaringen over 
indiennes, 1739. Stadsarchief Amsterdam, NA 11251, akte 
43, not. Th.D. de Marolles, 15 juli 1739. Foto auteur.
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Gillot de jonge was daar ook bij 
aanwezig en meldde naast indien-
nes ook door hem vervaardigde 
‘persiennes’ naar Frankrijk ver-
zonden te hebben.
 Esaije Gillot, wiens vader uit 
Alençon afkomstig was, was in 
1699 in Amsterdam geboren.290 
In 1715 werd hij voor een peri-
ode van zes jaar in dienst geno-
men door Jaques Lacoste en com-
pagnie, waar hij een opleiding tot 
koopman zou krijgen.291 Acht jaar 
later sloot hij een compagniecon-
tract met Jacob George Roeters 
voor de vervaardiging van zijden 
stoffen.292 De oprichting van deze 
compagnie in 1723 moet de aan-
leiding zijn geweest om F.M. la 
Cave te vragen om een adreskaart 
voor hen te maken. (afb. 43) Aan-
gezien de firma op dat moment 
op de Herengracht was gevestigd, 
berust de landelijke setting, even-
als het interieur, op pure fantasie. 
Afgebeeld zijn strengen gerede 
zijde, stoffen, een getouw op de 
achtergrond, Mercurius die op 
een baal zijde zit en Pallas Athene 

die hem een gebloemde stof toont, naast een groepje kopers. De toevoeging van een spin-
neweb, samen met een Pallas Athene die naast het getouw staat, is niet toevallig. Zij vormen 
een verwijzing naar de weefwedstrijd tussen haarzelf en Ariadne zoals deze wordt beschre-
ven door Ovidius in zijn Methamorphoses.293

 Tijdens zijn compagnieschap met Esaije Gillot de jonge, raakte Jacob George Roeters be-
trokken bij een ruzie omtrent het imiteren van een patroon voor gebloemd fluweel, waar in 
paragraaf 6.7 aandacht aan besteed zal worden.
 De compagnie werd in april 1736 ontbonden, waarbij Esaije Gillot alle geverfde zijde 
mocht houden, terwijl alle stoffen in handen gegeven zou worden van Jacob de la Marlier 
om ze op een veiling of direct uit de hand te kunnen verkopen.294 Een maand later versche-
nen de eerste advertenties in de Amsterdamse Courant voor een verkoping op 6 juni van 
‘een extra groote en overheerlyke party nieuw modese Goude, Zilvere en Zyde Stoffen, […]’ 

290  SAA, DTB 133/60v. Hij werd op 9 augustus 1699 gedoopt. Vader Esaije Gillot was in 1704 en 1710 als zijdela-
kenkoper in het register van goede mannen opgenomen. SAA, Rechterlijk Archief (5061), inv.nr 1818 en 1819.
291  SAA, NA 7967. 385-386, not. Ph. de Marolles, 29 april 1715. De vader, eveneens Esaije geheten, zal de firma 
elk jaar driehonderd gulden betalen.
292  SAA, NA 8006, 607-612, not. Ph. de Marolles, 11 maart 1723. Het contract ging op 8 mei 1723 in.
293  Ovidius, Methamorphoses, vol. I, London 1940, 289-299.
294  SAA, NA 8056, 850-852, not. Ph. de Marolles, 28 april 1736.

Afbeelding 43 ■ Adreskaart Jacob George Roeters en Esaje Gillot, 1723. 
Londen, British Museum, Banks Collection, inv.nr. 133.158.
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die allemaal uit een zeer curieuze en nette fabriek afkomstig waren.295 De veilingcatalogus 
van deze verkoping is bewaard gebleven. 296 Op losse vellen papier staan de prijzen en de 
namen van de kopers geschreven. Hoewel op geen enkele manier wordt verwezen naar de 
herkomst van de stoffen is het mijns inziens heel goed mogelijk dat we hier te maken heb-
ben met de voorraad stoffen van de voormalige compagnie van Jacob George Roeters en 
Esaije Gillot de jonge. Vooral ook omdat er ‘Indiaene met goud en zilver’ en ‘Zyde indiae-
nen’ geveild werden die voor het merendeel door Gillot de jonge (terug)gekocht zijn. Jacob 
George Roeters kocht vooral gouden en zilveren stoffen en een enkel stuk zijden indienne. 
Daarnaast werden ondermeer zwaar gebrocheerde stoffen met satijnen en greinen grond, 
gebrocheerd moiré, ras de cécile, effen en gebloemd fluweel, poudesoy, gros de Naples en ¾ 
gros de Tours geveild.
 Esaije Gillot zette zijn werk als zijdelakenfabrikeur tot zijn overlijden in het najaar van 
1757 voort, waarna op 12 mei 1758 de boedelscheiding plaats vond.297 Zijn zoon, eveneens 
Esaije geheten, kreeg alle gemaakte goederen, patronen en gereedschappen, ruwe en geverf-
de zijde en het goud- en zilverdraad. Op dezelfde dag werd ook de definitieve afhandeling 
van de compagnieschap die vader en zoon hadden, geregeld.298 Een deel van de boeken bleef 
bij de weduwe Maria Mounier, maar de boeken die tot de fabriek behoorden, zoals de twee 
gebloemde werkboeken, een effen werkboek, een gereedschapboekje alsook het stalenboek 
van de jaren 1751 tot 1757 bleven tot eind 1758 bij Esaije Gillot. In hetzelfde jaar liet hij via 
de Amsterdamse Courant weten dat hij doorging met de vervaardiging van ‘alle zoorte van 
Indiaansche of Persiaansche Stoffen met Goud en Zilver en in Zyde gebrocheert van heele 
nieuwe Patroonen, als ook alle zoorte van andere Zyde Stoffen zo Effe als Gebloemde, als 
meede Effe en Gebloemde Fluweelen’.299

Nu vastgesteld kon worden dat de in de Richelieu-collectie genoemde 9/8 el een in Amster-
dam voorkomende stofbreedte was, werd het mogelijk om in textielcollecties naar dergelijke 
stoffen op zoek te gaan. Tijdens het onderzoek in de collecties van de Abegg- Stiftung in 
Riggisberg (Zwitserland), het Museum of Fine Arts in Boston, het Cooper Hewitt National 
Design Museum300 in New York, het Bayerische Nationalmuseum in München, het Rijks-
museum in Amsterdam en niet te vergeten het Victoria and Albert Museum in Londen en 
het Musée des Tissus in Lyon, is gekeken naar stoffen die circa 78 cm breed waren – hetzij 
als los fragment, hetzij verwerkt in kleding – en naar stoffen waarvan op grond van het 
(patroon)rapport berekend kon worden dat de oorspronkelijke breedte 9/8 el was geweest. 
(afb. 44-52) Daarnaast is in museum- en tentoonstellingscatalogi naar dergelijke stoffen 
gezocht. Tot nog toe zijn er zo’n vijftig stoffen geïdentificeerd die op grond van het boven-
staande als indienne aangeduid kunnen worden. Hoewel van elkaar verschillend hebben 
ze een gemeenschappelijk kenmerk: de patronen kunnen zonder uitzondering aangeduid 
worden als chinoiserie en zij sluiten daarmee aan bij de beschrijving van de Richelieu-stalen 

295  Amsterdamse Courant, 29 mei 1736. Dezelfde advertentie was eerder ook al op 22 en 26 mei en als laatste 
op 5 juni geplaatst.
296  SAA, Verkopingen van koopmanschappen door makelaars (5069), 7.
297  SAA, DTB 1072/18v, 2 november 1757. Op deze dag werd hij in de Nieuwezijdskapel begraven. NA 10491, 
akte 667, not. D. van den Brink, 12 mei 1758.
298  SAA. NA 10491, akte 668, not. D. van den Brink, 12 mei 1758. De weduwe Gillot ontving ondermeer een 
bedrag van ƒ 21936.14.- voor haar aandeel in de Indiaanse en andere stoffen van de voormalige compagnie.
299  Amsterdamse Courant, 23 november 1758.
300  Voor een afbeelding zie Anna Jolly (ed.), A Taste for the Exotic. Foreign Influences on Early Eighteenth-Century 
Silk Designs, Riggisberger Berichte, Bd. 14, 2007, 131, fig. 70 en 71.
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als: ‘chinoiseries, often decorated with large exotic 
fruit and other very familiar motifs of the period. 
[…]’.301 
 De literatuur over chinoiserie is divers.302 Maar alle 
auteurs zijn het erover eens dat chinoiserie een geheel 
Europese stijl is, die gebaseerd is op het beeld dat Eu-
ropeanen hadden van hoe het Verre Oosten eruit zag, 
een beeld dat gevoed werd door de meer of minder 
accurate beschrijvingen van reizigers die er waren ge-
weest. Daarnaast vulde de import van porselein, lak-
werken en stoffen uit China, Japan en India door on-
dermeer de Verenigde Oostindische Compagnie en 
de Engelse East India Company het reeds bestaande 
beeld aan. 
 Wat opvalt in deze literatuur is de geringe aan-
dacht voor de geweven gefigureerde textiel. Er wordt 
volop geschreven over de bedrukte katoenen stoffen 
– sitsen – die uit India afkomstig waren en over de 
geborduurde en beschilderde stoffen uit China, maar 
er wordt vrijwel met geen woord gerept over welke 
gefigureerde geweven stoffen Europa in de achttien-
de en eerder ook in de zeventiende eeuw bereikten.303 
Er wordt veelal volstaan met de mededeling dat er 
veel stoffen ingevoerd werden en dat in Europa zij-
den stoffen met chinoiserieën werden geweven. Een 
extreem voorbeeld is wel het boek van Dawn Jacob-
son, die voor de behandeling van geweven achttiende 
eeuwse chinoiserie-stoffen volstaat met slechts een 
afbeelding van een dergelijke stof uit het Musée des 
Tissus in Lyon.304 Hugh Honour’s boek uit 1961 is nog 
steeds het beste op dit gebied voor zover het de ze-
ventiende, begin achttiende eeuw betreft. In zijn be-
schrijving van wat er verder in de achttiende eeuw 
gebeurde komt textiel, met uitzondering van enkele 
wandtapijten, helaas niet meer aan bod.

301  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 152.
302  Zie voor een kort overzicht van de literatuur over Chinoiserie: Anna Jolly, ‘A Group of Chinoiserie Silks with 
Woven Inscriptions’, in: A Taste for the Exotic. Foreign Influences on Early Eighteenth-Century Silk Designs, Rig-
gisberger Berichte, Bd. 14, 2007, 115-126. David M. Mitchell, ‘The Influence of Tartary and the Indies on Social 
Attitudes and Material Culture in England and France, 1650-1730, in: Jolly, A Taste for the Exotic, 11-43. De lijst 
kan aangevuld worden met Hugh Honour, Chinoiserie. The vision of Cathay, London 1961; Madeleine Jarry, Chi-
noiseries. Le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles, Fribourg 1981; Dawn 
Jacobson, Chinoiserie, London/New York 2001.
303  Dit geldt niet voor de stoffen die eind 13de begin 14de eeuw Europa bereikten en waarvan de motieven te her-
kennen zijn in de 14de eeuwse zijden stoffen uit Lucca. Zie: Brigitte Tietzel, Geschichte der Webkunst. Technische 
Grundlagen und künstlerische Traditionen, Keulen 1988, 106-116 en James C.Y. Watt, Anne E Wardell, When Silk 
Was Gold. Central Asian and Chinese Textiles, The Metropolitan Museum of Art, New York 1997, 127-141.
304  Jacobson, Chinoiserie, 83. De stof wordt in het bijschrift beschreven als een ‘embroidered satin brocade’, een 
geborduurd gebrocheerd satijn wat onjuist is. Er is niets geborduurd, alles is geweven.

Afbeelding 44 ■ Fragment met fantasie-landschap 
waarin ondermeer staande man die fabeldier spiest 
met speer en staande vrouw met met mand, in point 
repeat, vroeg achttiende eeuw. Riggisberg, Abegg-
Stiftung, inv.nr. 2132) Foto: Hans Kobi 1984. 
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Afbeelding 45 ■ Fragment met theedrinkende chinezen, mannen in een boot en fantasie-architectuur, vroeg acht-
tiende eeuw. © V&A Images/Victoria and Albert Museum, London, inv.nr. T. 111-1912.

Afbeelding 47 ■ Koormantel met ronde vazen, pioenen, Chinese 
jonken en vlinders, 1733-40. Riggisberg, Abegg-Stiftung, inv.nr. 4430. 
Foto: Christoph von Viràg 2007.

Afbeelding 46 ■ Kazuifel met bizarre elementen, bloemtakken en 
Chinees aandoende vazen in straight repeat, 1710-1720. Riggisberg, 
Abegg-Stiftung, inv.nr. 3097. Foto: Lina Richard 1987.
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Afbeelding 48 ■ Kazuifel met fantasie-flora en man in 
gondel, gebrocheerd met zilverdraad, ca. 1730-40. Musée 
des Tissus de Lyon, inv.nr. 25561.

Afbeelding 50 ■ Robe à la française van satijn met 
chinoiserie-patroon gebrocheerd met zilverdraad, 
ca.1730-60. Foto: Galerie Ruf, Zwitserland (2005).

Afbeelding 49 ■ Kazuifel met fantasie-flora, boten, aan 
tafel zittende chinezen, vlinders en vliegende vissen, 
1740-45. Como, Fondazione Antonio Ratti, inv.nr. AS 506.

Afbeelding 51 ■ Robe à la française, satijn met chinoiserie-
patroon gebrocheerd met gouddraad, stof ca. 1735, vermaakt 
rond 1770. The Elizabeth Day McCormick Collection, Museum 
of Fine Arts, Boston, inv.nr. 43.1871a.
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Wanneer het gaat om Chinese zijden stoffen 
met een ingeweven patroon is het, met uit-
zondering van de damasten, op dit moment 
lastig om een beeld te krijgen van hoe de in 
Europa ingevoerde stoffen eruit zagen. De 
vraag in hoeverre zij als voorbeeld voor de 
Europese zijdeweverijen gediend kunnen 
hebben, moet daarom voor het moment 
onbeantwoord blijven.305

 Hoe de Chinese damasten die in het Wes-
ten ingevoerd werden, eruit zagen is bekend 
door de publicaties van Agnes Geijer en Na-
talie Rothstein die over deze, in Zweedse en 
Noord-Amerikaanse collecties bewaard ge-
bleven stoffen, hebben gepubliceerd.306 Wat 
hen onderscheidt van de Europese damas-
ten uit deze periode is niet alleen het ont-
werp, maar vooral hun weefbreedte. Nu 
heeft onderzoek in de archieven van de En-
gelse East India Company uitgewezen dat 
de stoffen die door de kooplieden in China 
werden besteld 72 tot 79 cm breed waren, 
breedtes die geheel in overeenstemming 
waren met de Chinese reglementen.307 
Wanneer naar de herkomst van de ontwer-
pen voor de chinoiserie-stoffen wordt ge-
zocht, blijkt dat veel ‘Chinese’ elementen 
afkomstig zijn uit Hollandse reisbeschrij-

vingen die in de zeventiende eeuw met veel succes werden gepubliceerd, zoals Joan Nieuhofs 
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, en den grooten Tartarischen 
Cham, den tegenwordigen Keizer van China [...] dat in 1665 voor het eerst verscheen en in 
de jaren daarna in het Frans, Duits, Engels en Latijn werd vertaald.308 De illustraties werden 
in andere boeken over China gekopieerd en vormden de inspiratiebron van de opkomende 
chinoiserie-mode. De prenten werden verrijkt met motieven die in Europa door de bekend-
heid met Chinees porcelein als typisch Chinees werden beschouwd.309

305  Sjoukje Colenbrander, ‘Chinoiserie en Chinees textiel’, in: Jaarboek Textielcommissie 2008, Stichting Textiel-
commissie Nederland, Amsterdam 2010, 32-43, waarin een eerste poging gedaan wordt om hier een antwoord op 
te geven. Zie daarin ook de bijdragen van Anna Jolly en Peter Fuhring.
306  Agnes Geijer, Oriental Textiles in Sweden, Copenhagen 1951, pl. 9-14; Natalie Rothstein, ‘Silks for the Ame-
rican market’, in: The Connoisseur, Nov. 1967, vol. 166, n° 168, 90-94.
307  Leanna Lee-Whitman, ‘The Silk Trade. Chine silks and the British East India Company’, in: Wintherthur 
Portfolio, Vol. 17, No 1, Spring 1982, 21-41, aldaar 23.
308  Leonard Blussé, R. Falkenburg, Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657, Stichting VOC publi-
caties, Middelburg 1987, 63. Een ander populair boek was O. Dapper, Gedenkwaerdig Bedryf der Nederlandsche 
Oost-Indische Maetschappye, op de Kuste en in het Keizerreijk van Taising of Sina […], Amsterdam 1670.
309  Blussé, Falkenburg, Johan Nieuhofs beelden, 91. Dit geldt voor de Van Meurs-uitgave van het verslag dat in 
1665 voor het eerst verscheen.

Afbeelding 52 ■ Fragment met zelfde patroon, satijn met zijde 
gebrocheerd zonder metaaldraad, c. 1735. John Wheelock Eliot 
Fund, Museum of Fine Arts, Boston, inv.nr. 48.313.
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Daarnaast is er veel ontleend aan de prenten van Petrus Schenk junior, zoals aan zijn serie 
Nieuw geinventeerde Sineesen, die in 1725 voor het eerst werd gedrukt.310

 Kortom, waar we hier mee te maken hebben is een groep zijden stoffen waarvan de pa-
tronen gekenmerkt worden door het feit dat zij Westerse adaptaties zijn van Chinese origi-
nelen, wat die orginelen dan ook geweest mogen zijn: stoffen, keramiek, lakwerk e.d. Het 
enige echt Chinese element dat gedurende de gehele eerste helft van de achttiende eeuw 
werd gehandhaafd, was de uitzonderlijke stofbreedte van circa 78 cm. Droeg deze bij aan het 
exotische karakter van de stoffen? Wie weet. Maar het is duidelijk dat er een markt voor deze 
stoffen is geweest, want waarom zouden de Hollanders anders de moeite hebben genomen 
om zo lang indiennes te blijven vervaardigen? Het is zelfs waarschijnlijk dat een indienne 
voor een achttiende-eeuwse (Hollandse) klant niet alleen duidde op een circa 78 cm brede 
gebrocheerde zijden stof, maar tevens op een stof met een chinoiserie-ontwerp.
 Er zijn tot op heden geen aanwijzingen gevonden dat de Fransen gefigureerde stoffen 
weefden die breder waren dan de voorgeschreven 54 cm. Hetzelfde geldt ook voor de Engel-
se zijden stoffen, waarvoor evenals in Amsterdam geen reglementen bestonden die de stof-
breedtes bepaalden. Op basis van het hiervoorafgaande moet daarom de conclusie worden 
getrokken dat niet Frankrijk maar Amsterdam de plaats was waar deze stof werd geweven.
 
De inhoud van dit hoofdstuk overziende valt direct op dat de meeste aandacht uitgegaan is 
naar de gefigureerde al dan niet met goud- en/of zilverdraad ingeweven stoffen. Zij zijn vaak 
spectaculair om te zien en waren kostbaar. Ze zijn om deze reden bewaard gebleven en in 
textiel- en kostuumcollecties terecht gekomen. Hoewel cijfers ontbreken moet er rekening 
mee worden gehouden dat de aantallen waarin deze stoffen overgebleven zijn geen goede 
indicatie vormt voor het percentage stoffen dat, in verhouding tot de effen weefsels, in de 
diverse Europese zijdecentra werd geweven. De output van effen of eenvoudig gefigureerde 
weefsels zal door de eenvoudiger weeftechniek waardoor sneller geweven kon worden en 
door de lagere prijzen vele malen hoger hebben gelegen dan die van de complex gefigu-
reerde stoffen. 311 Deze waren technisch ingewikkelder en de voorbereidingen die voor het 
weven van deze stoffen getroffen moesten worden, namen verhoudingsgewijs veel meer tijd 
in beslag. Tot de voorbereidingen, die ook al in hoofdstuk 2 zijn beschreven, behoorde ook 
het maken van een ontwerp en dit was het terrein van de patroontekenaar. Hij moest bij het 
ontwerpen met allerlei aspecten rekening houden, die van belang waren voor het uiteinde-
lijke resultaat en daarmee voor de verkoopbaarheid van de stof. Zijn werkzaamheden zullen 
in het laatste hoofdstuk beschreven worden, nadat er eerst gekeken is naar de stoffen die in 
Haarlem werden geweven. 

310  A.L. den Blaauwen, ‘Ceramiek met chinoiserieën naar prenten van Petrus Schnenk Jr.’, in: Bulletin van het 
Rijksmuseum, 12 (1964), 35-49.
311  Dit komt mede tot uiting in de lengte van een vol stuk geweven stof, dat langer was naarmate de weefsel 
eenvoudiger was.
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Producten van de zijdeweverij 
in Haarlem

Na in het voorgaande hoofdstuk een overzicht gegeven te hebben van de in Amsterdam ge-
weven zijden en halfzijden stoffen is het nu de beurt aan Haarlem, de stad die vooral bekend 
staat om zijn linnenweverijen. De linnenweverij werd in Samuel Ampzings Beschrijvinge 
ende lof der stad Haerlem in Holland uit 1628, na de bierbrouwerij, als tweede belangrijkste 
nering van de stad beschouwd.1 Twintig jaar later werd Ampzings lofzang op de linnen-
weverij nog eens door Schrevelius herhaald.2 Ook hij roemde de kwaliteit en de fijnheid 
van de linnen webben, het linnen damast, dat zo geschikt was om aan koningen en prinsen 
te schenken. Onder de ambachtslieden in Haarlem, zo meende Schrevelius, namen de we-
vers de eerste plaats in en hij legde daarbij vooral de nadruk op de linnenwevers. Daarnaast 
waren er de wevers die met hun gekleurde weefsels de schilders zouden kunnen tarten, de 
wevers van smallen en noppen en de kaffawerkers die uit zijde en fluweel stoffen met aller-
hande bloemwerk maakten.3 
 Er is – vergeleken met Amsterdam – meer bekend over de stoffen die in Haarlem werden 
geweven dankzij het helaas onvolledige archief van het smalwevers- of smalredersgilde, de 
bewaard gebleven keuren en ordonnanties, alsmede de ingekomen stukken en de resoluties 
van de burgemeesters van Haarlem die tezamen de belangrijkste bronnen voor dit hoofstuk 
vormen.4 Ook hier geldt dat er weinig stoffen bewaard zijn gebleven waarvan met enige ze-
kerheid gezegd kan worden dat zij in Haarlem werden geweven. De uitzonderingen zijn de 
acht staaltjes die aan een notariële akte uit 1678 zijn gehecht, het zogenaamde Digtenboekje 
uit 1753 in het Frans Halsmuseum en een verzameling staaltjes in het Rijksmuseum uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw die afkomstig zouden zijn van de firma Heshuijsen uit 
Haarlem.5

 In het vorige hoofdstuk waren het de verschillende groepen weefsels die de ordening 
van het hoofstuk bepaalden. Hier is ervoor gekozen om een aantal keuren en ordonnanties 
als uitgangspunt te nemen, te weten de ordonnanties van 1597 en 1605, de reacties op de 
ordonnanties van 1670, 1671 en 1676 alsmede de laatst gepubliceerde en tevens meest uit-
gebreide ordonnanties uit 1717 en 1749. Het is niet de bedoeling om hier alle in de ordon-
naties genoemde stoffen te beschrijven. Dit is ondoenlijk aangezien het aantal weefsels in de 

1  Samuel Ampzing, Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem, Haarlem 1628, 340-343.
2  Theodorus Schrevelius, Harlemias, Ofte, om beter te seggen, De eerste Stichtinghe der stadt Haerlem […], 
Haarlem 1648, 394-395. 
3  Schrevelius, 395. ‘Daer zyn oock andere Wevers die met ghekleurde Webbens de Schilders soude konnen 
tarten. Andere oock die Smallen en Noppen wercken met sonderlingh vernuft, en weten die te venten in alle 
landen. In deze Classe komen oock Caffa-werckers, die uyt zyde en fluweel stucken maecken van alderhande 
Blom-werck.’
4  Zoals in de inleiding al is aangegeven heeft er in Haarlem geen onderzoek in het notarieel archief plaatsge-
vonden.
5  De veertien stalen van verschillend formaat van de firma Heshuijsen waarvan twaalf eenvoudig gedeco-
reerd zijn, zullen verder buiten beschouwing gelaten worden. Rijksmuseum, inv.nr. BK-NM-8593-1 t/m BK-
NM-8593-15-2.

5
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loop der tijd enorm toenam. Daarnaast evolueerde de inhoud van de ordonnanties na 1666, 
het jaar waarin de eerste loonlijst voor de Haarlemse smalnering werd gepubliceerd. Werd 
tot dan toe nog aandacht geschonken aan de gebruikte garens, aantallen kettingdraden of 
de kleurechtheid van de verschillende garens, met de publicatie van de ordonnantie van 
1670 kwam daar verandering in. De keur of ordonnantie begon nu steevast met een loonlijst 
gevolgd door een aantal artikelen met betrekking tot zaken waar de fabrikeur en werkman 
zich aan te houden hadden, alsmede een overzicht van de gereedschappen en de kosten die 
zij voor hun rekening moesten nemen. Vanaf de ordonnantie van 1717 werden er afzonder-
lijke artikelen voor de fabrikeur of koopman, werkbazen, knechts, leerjongens en in 1749 
ook voor de trekkers en zijdewindsters aan toegevoegd.
 Klachten met betrekking tot de gang van zaken in de zijdeweverij bereikten de burge-
meesters in de vorm van rekesten waarbij de indiener(s) wanneer dat nodig was om de argu-
menten kracht bij te zetten naar Amsterdam verwezen, waardoor het nu mogelijk is om op 
een aantal punten aan te geven waarin beide steden van elkaar verschilden. Een dergelijke 
vergelijking kan ondermeer gemaakt worden op basis van de heftige discussies die naar 
aanleiding van de in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw gepubliceerde keuren en 
ordonnanties ontstonden. Het debat in deze jaren concentreerde zich rond de onenigheid 
tussen de wevers en de smalreders met betrekking tot het weefloon van bepaalde stoffen en 
de vergoeding voor gemaakte kosten die in dat loon opgenomen moesten worden.
 In dit hoofdstuk wordt eveneens gekeken naar de in de ordonnanties genoemde stof-
breedtes. Hoe verhielden deze zich tot de in Frankrijk en Engeland geldende stofbreedtes 
en is het terecht dat stoffen van 43 cm breed als typisch Hollands beschouwd worden? Als 
laatste wordt er aandacht besteed aan het zijdefloers- en lamfersredersgilde dat in 1672 in 
Haarlem werd opgericht. De leden van dit gilde weefden ondermeer gazen, dunne door-
zichtige stoffen, die geen deel uitmaakten van de producten van de smalweverij maar er wel 
mee verwant zijn en daarom in dit hoofdstuk zijn opgenomen.

5.1  De ordonnanties van 1597 en 1605

De eerste ordonnantie die in Haarlem in 1597 werd gepubliceerd, regelde de vervaardiging 
van twee stoffen: smallen en noppen.6 De smallen waren 39 cm (negen taliën) of 43 cm (tien 
taliën) breed, geheel van zijde of geheel van garen (linnen) en gestreept. De ingeweven stre-
pen bestonden uit metaaldraad, zijde of linnen. 
 Noppen daarentegen waren 48 cm (elf taliën) breed, zonder dat aangegeven werd van 
welk materiaal ze werden geweven.7 Dertien jaar later bepaalden de deken en overlieden 
van het smalwerkersgilde na overleg met de belangrijkste reders dat garen noppen, met of 
zonder strepen, negen of elf taliën breed moesten wezen.8 Hierdoor onderscheidden zij zich 
van de zijden noppen die een breedte hadden van tien taliën.
 De enige (weef)technische informatie over deze stoffen dateerde uit 1603 en betrof het 
minimum aantal kettingdraden dat noppen en smallen moesten hebben. Garen noppen van 
elf taliën breed zouden geweven moeten worden met 1120 kettingdraden ‘compt vijff ende 

6  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 1-4, 3 oktober 1597. Zie ook paragraaf 3.2.
7  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 2. In de marge van artikel 3 staat het besluit van de burgemeesters 
van 3 oktober 1609 dat de nopscheuten geheel van garen of geheel van katoen en saai moesten wezen.
8  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 27v, 1 december 1610. De burgemeesters namen het advies op 13 
december over.
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dertich gangen met sesthien pijpen’. Dit laatste is een verwijzing naar de manier waarop de 
ketting werd geschoren, te weten in gangen. Het was namelijk ondoenlijk om alle 1120 ket-
tingdraden in een keer te scheren, omdat het risico dat de kettingdraden niet evenwijdig 
naast elkaar zouden komen te liggen op deze manier erg groot was. Daarom scheerde men 
de ketting in afzonderlijke porties, gangen genaamd. Op een klossenrek werden klossen met 
het kettinggaren geplaatst en werd het kettinggaren vervolgens naar een scheermolen of een 
scheerraam gebracht, waar het om een aantal in de scheermolen of het scheerraam geplaats-
te pennen werd geleid.9 De lengte van de draad vanaf de eerste tot de laatste pen noemt men 
een halve gang, de lengte terug tot het uitgangspunt eveneens een halve gang, samen één 
gang. Deze handeling werd net zo vaak herhaald totdat het benodigde aantal kettingdraden 
was bereikt, waarna het kettinggaren op het getouw werd aangebracht. 
 In het geval van de noppen bestond een gang uit 1120 : 35 = 32 draden, waardoor 16 
pijpen of klossen in het scheerrek voldoende waren. Hetzelfde gold voor de zijden smallen 
van negen taliën breed waarvoor 960 kettingdraden – dertig gangen met zestien pijpen – 
voorgeschreven werden.10 
 De weverij van smallen en noppen was, evenals de weverij van voetwerk, trekwerk en 
andere stoffen, door de uit Vlaanderen afkomstige wevers in Haarlem geïntroduceerd, aldus 
het Memoriael van de overkomste der Vlamingen hier binnen Haerlem van Pieter van Hulle 
uit 1646.11 Hiertoe zullen ook de legaturen behoord hebben waarvoor in 1605 de ordonnan-
tie ‘op alle lopende figuren, als Legatueren, Damasten, zoo voetwerck als treckwerck’ werd 
uitgevaardigd.12 In de marge van de tekst in het keurboek zijn aanvullingen op de ordon-
nantie opgenomen; de laatste dateerde uit 1649 en betrof de damasten. 
 Wat zijn legaturen? Het is lastig om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven 
omdat ook hier sprake is van een weefsel dat zowel van zijde als van garen (linnen) en zelfs 
in combinatie met saai (wol) en katoen werd geweven. Het aantal kettingdraden in de lega-
turen met een zijden ketting bedroeg 1800 met daarnaast een poolketting van 600 draden 
op een breedte van 43 cm (tien taliën).13 Ze werden met een satijnen grond geweven. Een 
jaar later werd de ketting van eenzelfde soort legatuur, maar dan met een armozijnen grond, 
gesteld op 1400 draden met 700 poolkettingdraden.14 De beschrijving van deze zijden lega-
turen doet op deze manier sterk denken aan het in Amsterdam geweven kaffa dat een geheel 
zijden gefigureerd poolweefsel, een gefigureerd fluweel was. Zoals in de paragrafen 3.4 en 
4.2 al is beschreven werd kaffa hetzij met een armozijnen, hetzij met een satijnen grond ge-
weven.
 Het waren niet alleen de zijden legaturen die met een pool werden geweven, ook de 
garen legaturen hadden een pool. Zo werd in 1607 besloten dat er geen saai op een garen 
ketting ingeslagen mocht worden tenzij de pool van zijde was.15 Twee jaar eerder was er 
van een pool nog geen sprake. Over de garen legaturen vermeldde de ordonnantie-tekst het 
volgende: de breedte was 43 cm (tien taliën) met een ketting van drieëndertig gangen van 

9  Textiellexicon, s.v. Scheren 2. Zie ook paragraaf 2.2, afb. 8.
10  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 21, 19 oktober 1603. Zijden noppen van negen taliën breed werden 
geschoren met achtentwintig gangen en zestien pijpen, omgerekend 896 kettingdraden. De noppen en smallen 
mochten breder geweven worden waarbij het aantal kettingdraden per talie werd aangepast. 
11  Regtdoorzee-Greup Roldanus, ‘Pieter van Hulle’, 483.
12  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23-26v, 31 mei 1605. Stoffen die wel genoemd staan maar hier niet 
verder uitgewerkt zijn, zijn: ‘roosen met sterren ende ruijtgens op zijden ketens, Italiaensche smallen, minne-
broerscnopen ende roosen met pilaren’, die allemaal 10 taliën breed waren, zie art. 6 en 7.
13  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 4. 
14  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23v, 12 mei 1606. Aantekening in de marge.
15  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, 11 november 1607. Aantekening in de marge.
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zestien pijpen.16 Er vanuit gaande dat de ketting op dezelfde manier als hiervoor al genoemd 
is, werd geschoren, bestond deze dus uit 1056 kettingdraden. Betekent dit nu dat er twee 
soorten legaturen waren, met of zonder pool? In 1671 werd in ieder geval nog nadrukkelijk 
gesteld dat garen legaturen met pool op de looikamer gekeurd en gelood moesten worden, 
terwijl legaturen zonder pool pas in 1697 in de loonlijst werden opgenomen.17 
 Voor alle legaturen gold dat de garens die gebruikt werden met vaste kleuren geverfd 
moesten zijn, uitgezonderd de kleuren groen, oranje, blauw en geel waarvoor gold dat het 
moeilijk was om ze als een vaste kleur te verven.18 Het gebruik van een zwarte of gekleurde 
katoenen inslag voor garen legaturen werd om deze reden in 1616 zelfs verboden omdat de 
geverfde katoen niet kleurecht was en het weefsel als gevolg daarvan vaal en lelijk werd.19 
Er mocht vanaf dat moment ook alleen nog maar met gekamde wol als inslag worden gewe-
ven omdat gekaarde wol vet en onzuiver en daarmee schadelijk voor het eindproduct zou 
wezen.20 De laatste richtlijn in het keurboek omtrent de legaturen dateerde van 8 december 
1647. De deken en mannen van de looikamer hadden besloten dat alle legaturen hoe zij ook 
mochten heten, met of zonder pool, minimaal met een 500 riet en niet anders dan met sajet 
of kort gekamd garen geweven moesten worden.21 Zoals het in het keurboek staat geformu-
leerd zou dit betekenen dat er vanaf 1648 alleen nog maar wollen legaturen werden gewe-
ven. Dat dit in de praktijk niet het geval was blijkt uit het loonreglement van 1666 waarin 
verschillende zijden legaturen zijn opgenomen.22 Het was voor het eerst dat in Haarlem een 
dergelijke loonlijst werd opgesteld en gepubliceerd (zie paragraaf 3.2.2). Er moet daarom 
aangenomen worden dat de lijst een weerspiegeling is van de stoffen die op dat moment in 
de stad werden geweven.
 De wevers die garen legaturen weefden, werden per stuk betaald. Een vol stuk had een 
lengte van 80 el (55,5 m).23 In 1666 werd het loon voor ‘enkelde legaturen’ op tien gulden 
gesteld en voor getwijnde legaturen op negen gulden.24 Deze bedragen werden in 1670 met 
tien stuivers verhoogd om vervolgens tot en met de loonlijst in de ordonnantie van 1749 ge-
handhaafd te blijven.25 Het loon voor de legaturen zonder pool dat vanaf 1697 in de loonlijst 
was opgenomen, werd eveneens per stuk betaald en bedroeg zes gulden.26 De zijden lega-
turen daarentegen werden per el betaald en ook hier is er tot en met de laatst gepubliceerde 
ordonnantie uit 1749 officieel weinig loonontwikkeling te bespeuren. Alleen het loon van 
de zijden legaturen die met zilver ingeweven waren, werd in 1670 met acht penningen ver-

16  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23v, art.3.
17  NHA, SA 269, 13 april 1671. ‘Keure ende ordonnantie nopende de Manufacturen die de Loy-Kamer subject 
ende oock daer van gedispenseert sullen zijn.’ SA 307, januari 1697. Hoe lang dergelijke legaturen zonder pool al 
geweven werden, is op basis van deze keur niet te zeggen.
18  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23, art. 1.
19  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 36-36v, 9 juni 1616. Dit gold ook voor de zogenaamde ‘vuijtsnijders 
wercken’ waar de zijden of saaien strepen vervangen waren door katoenen strepen.
20  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 40-40v, 12 mei 1629. Door middel van kammen worden langere en 
kortere stapelvezels, zoals wol, van elkaaar gescheiden, waarna de langere vezels verwerkt worden tot kamgaren 
en de kortere vezels tot kaardgaren. Textiellexicon, s.v. kammen.
21  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, 8 december 1647, ongepagineerd. Deze regeling zou op 1 januari 
1648 ingaan. Hetzelfde gold ook voor Doornikse werken.
22  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. 
23  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666.
24  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. De ketting van ‘enckelde’ legaturen bestaat uit enkelvoudige 
vezelgarens, uit gesponnen stapelvezels (textielvezels van beperkte lengte) zoals wol, die voor het weven gesterkt 
moesten worden, wat bij de getwijnde kettingdraden niet hoefde te gebeuren. Textiellexicon, s.v. garen, twisten, 
vezel. Dijkmeijer, Textiel, deel II, 166, 170.
25  NHA, SA 265 en SA 403.
26  NHA, SA 307.



179

5.1 ■ De ordonnanties van 1597 en 1605

hoogd naar drie stuivers en acht penningen per el.27 Nieuw in de loonlijst van 1686 was het 
legatuur kamerbehangsel waarvoor zes stuivers per el werd betaald.28 De opname van deze 
stof in de loonlijst is niet vreemd, aangezien er vanaf het derde kwart van de zeventiende 
eeuw een groeiende vraag naar stoffen kamerbehangsels was, wat blijkt uit de steeds vaker 
voorkomende vermelding van dergelijke behangsels in de inventarissen uit deze periode.29 
Het toont tevens dat de Haarlemse wevers met hun tijd mee gingen, waardoor zij door het 
weven van deze kamerbehangsels aan de wensen van de consument konden voldoen.
 Legaturen waren in eerste instantie bestemd voor kleding. Het feit dat ze veelkleurig en 
voor de vervaardiging van kleding gebruikt werden, maakte dat ze in de looikamer van de 
smallen en de noppen gelood moesten worden.30 In 1620 stelde dominee Willem Teellinck 
de legaturen ten voorbeeld als een stof die de dure zijden kledingstoffen van de rijken imi-
teerden, naast boerenkaffa en damastwerk.31 Het is in dit verband misschien ook veelzeg-
gend dat in Frankrijk legaturen ook wel bekend stonden als brokatel, als een imitatie van 
brokaat.32 
 Tegen het eind van de zeventiende eeuw moet er een omslag hebben plaatsgevonden van 
legatuur als kledingstof naar interieurstof. Er is niet alleen het bovengenoemde legatuur ka-
merbehangsel dat in de Haarlemse loonlijst werd opgenomen, maar ook de door Savary des 
Bruslons in 1723 genoemde toepassingen van legaturen betreffen alle het interieur.33 Een 
dergelijke functieverschuiving gebeurde wel vaker, al dan niet in combinatie met een wijzi-
ging in de samenstelling van een weefsel zoals bij het nog te bespreken Haarlemse kaffa. 
 De weverij van legaturen zou aan duizenden mensen in Haarlem werk hebben verschaft, 
aldus een rekest uit 1613 van twee wevers in Gent, waarin zij hun eigen werk als volgt be-
schreven: ‘de practycque ende conste van het legatuerwercken ofte boerencaffa, verchiert 
met diveersche blommen, bladeren, voghelen ende andere figueren naer ’t leven, elck naar 
zijn qualiteijt ende coluer, welcke conste eerst begonnen vinden es (sic) over acht zoo neg-
hen jaeren, te Haerlem in Hollant, by eenen Jasper Schamp, Lieven de Buzere ende Frans 
Willems.’34 En, zo voegden zij daar aan toe, de Haarlemse legaturen werden in grote hoe-
veelheden geweven en naar het buitenland verkocht. Dit succes gold niet alleen de legatu-
ren, maar ook de linnen weefsels, noppen, smallen en dergelijke die in grote aantallen in 
deze stad vervaardigd werden, aldus een groep kooplieden in een advies aan de burgemees-
ters van Haarlem uit 1629 waarin zij zich verzetten tegen de oprichting van een compagnie 

27  NHA, SA 265. Er waren vijf soorten: ‘syde legaturen, dito geboorde, dito gesayde, sijde legaturen met silver, 
dito geboorde’. Deze vijf waren ook al in de loonlijst van 1666 opgenomen.
28  NHA, SA 296. In de inleiding op deze lijst wordt gesproken over nieuwe werken waarvan het loon niet in de 
keur en ordonnantie van 15 juni 1685 was opgenomen.
29  C. Willemijn Fock, ‘1650-1700’, in: C. Willemijn Fock (red.), Het Nederlands interieur in beeld 1600-1900, 
Zwolle 2001, 101-103, 137. 
30  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 28, 27 januari 1612.
31  W. Teellinck, Den spieghel der zedicheyt, daer in alle soorten van menschen haer selven besiende, bemercken 
mogen, oft sy oock niet geweken zijn van de eenvoudicheyt, die sy in hare cleedinge behoorden te betrachten, Mid-
delburg 1620, 61-62. Voor dit doel was, aldus Teellinck, ook het trijp uitgevonden, als een goedkope wollen versie 
van zijden fluweel. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor het door hem genoemde damastwerk. 
32  Antoine Furetière, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots françois tant vieux que moder-
nes, & les Termes de toutes les sciences et des arts, […], La Haye et Rotterdam 1690, 3 tomes, s.v. brocatelle. ‘Bro-
catelle. f.f. Petite estoffe faite de cotton ou de grosse soye à l’imitation du brocat. Il y en a aussi de toute soye & de 
tout laine.’ Zie ook het WNT dat legatuur beschrijft als ‘Een soort stof die op brocaat of goudlaken gelijkt, geweven 
uit zijde, garen en wol.’
33  Savary des Bruslons, Dictionaire de Commerce, II, kol. 542, s.v. ligature.
34  Stadsarchief Gent, Ambachtsgilden, inv.nr. 85/10, reeksnummer 156.14. De wevers verzochten ondermeer 
om vrijstelling van accijnsen als ondersteuning van hun bedrijven.
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van assurantie.35 Het doel van deze compagnie was om de scheepvaart te beschermen tegen 
zeeroverij. Zij vreesden dat de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen de concurren-
tiepositie van Haarlem zou verzwakken. Of zoals zij het formuleerden: ‘ander landen haer 
devoir doen om onse neeringen te ondercruypen, gelijk rede in Engelandt ende in Vlaende-
ren onse manufacturen seer naergeconterfeyt worden.’

Naast stoffen die zeker een poolweefsel waren, werden in 1605 en later ook pelsen genoemd, 
die hetzij van garen, hetzij van zijde werden geweven.36 De zijden pelsen werden geweven 
met een 800 riet, met vier draden door een rietopening geregen en waren twaalf taliën ofwel 
52 cm breed. Garen pelsen daarentegen waren slechts tien taliën breed, geweven met een 
600 riet en drie draden door een rietopening geregen. Dat hier sprake is van een poolweef-
sel blijkt uit de tekst in de marge van de op 19 mei 1606 gedateerde aanpassing. De pelsen 
moesten voortaan  48 cm (elf taliën) breed zijn en een ketting hebben van drieëndertig gan-
gen met zestien pijpen en half zoveel pool.37 
 Pelsen, die volgens een rekest van 19 november 1631 ‘van veelreleij soorten en couleur’ 
waren, waren samen met de ‘sijden legaturen ende damasten van veelreleij blommen ende 
figuren’ niet geschikt om (buiten) op de markt verkocht te worden.38 Dat was tenminste de 
mening van de kooplieden en de reders van noppen en smallen. Zij voegden eraan toe dat  
kooplieden dergelijke waar het liefst in hun eigen huis beoordeelden voordat zij besloten om 
tot koop over te gaan. Op de loonlijst van 1666 was er van deze in 1631 gegeven omschrij-
ving weinig meer over.39 Er werd alleen nog melding gemaakt van katoenen pelsen die per 
stuk betaald werden, waarbij een onderscheid gemaakt werd in het aantal scheuten tussen 
de poolroeden, wat een verwijzing was naar de pooldichtheid van de stof. Het meest, twintig 
gulden, werd er betaald voor een stuk met twee scheuten; het minst, slechts elf gulden, voor 
katoenen pelsen met acht scheuten tussen de poolroeden. 
 Het waren niet alleen legaturen en pelsen die in de ordonnantie van 1605 beschreven 
werden. Als laatste moeten de damasten die op trek- en schachtengetouwen werden gewe-
ven, de zogenaamde ‘treck ende voet damasten’ genoemd worden. Het betreft hier damasten 
die of voor kleding ofwel als meubelstoffen en bedbehangsels bestemd waren en niet de lin-
nen tafeldamasten die door de wevers van het blauwwevers- of linnenweversgilde werden 
geweven.
 De damasten moesten tien taliën breed wezen en een ketting hebben van 1800 draden.40 
In de marge stond bijgeschreven dat 1600 kettingdraden ook toegestaan waren, maar het 
mocht niet grover zijn. In een ampliatie van 15 juli 1645 hadden de burgemeesters goedge-
keurd dat deze damasten op een getouw met een 800 riet werden geweven. Wat niet vermeld 
werd, was dat ze tweedraads door het riet werden geregen om zo het minimum aantal van 

35  P.J. Blok, ‘Koopmansadviezen aangaande het plan tot oprichting eener compagnie van assurantie, 1629-1635’, 
in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 21 (1900), 1-160, aldaar 41.
36  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25, art. 9.
37  Dit zou neerkomen op 1056 kettingdraden en 528 poolkettingdraden.
38  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 462. Zij, de indieners van het rekest, verzetten zich tegen de nieuwe 
regel dat makelaars en uitdragers buiten de marktdagen om niet meer met de stoffen naar de kooplieden moch-
ten gaan om ze zo te verkopen. De markt voor zijden stoffen bevond zich in de galerij van het Pand, Mulder, ‘De 
Haarlemse textielnijverheid’, 96.
39  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. Zes scheuten betaalde 13 gulden en vier scheuten 15 gulden. 
Voor katoene pelsen met kwasten (?) werd 22 gulden betaald.
40  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 5. 
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1600 kettingdraden te verkrijgen. Een derde toevoeging die uit 1647 zal dateren, stond toe 
dat de kettingdraden twee-, drie- of vierdraads door het riet geregen mochten worden.41

 Deze versoepeling van de voorschriften moet het resultaat zijn geweest van een door de 
smalreders ingediend rekest uit 1647 waar een kopie van een eerder ingediend rekest uit 
1645 bijgevoegd was om hun argumenten kracht bij te zetten.42 Het meest informatief is het 
rekest uit 1645 dat in eerste instantie het voortbestaan van de weverij van zijden damasten 
in Haarlem tot doel had. Hierin verklaarden de smalreders dat zij al twaalf tot veertien jaar 
drie- en vierdraads damasten vervaardigden, hoewel de keur slechts sprak van tweedraads 
damasten. Ze betoogden dat zij daarmee niet alleen een betere kwaliteit weefden dan voor-
geschreven was, maar ook dat dit de manier was waarop damasten in Amsterdam werden 
vervaardigd. De kwaliteit waar zij hier op doelen, wordt uitgedrukt in het aantal draden 
per centimeter en kan berekend worden door het aantal kettingdraden door de stofbreedte 
(zonder de zelfkanten) te delen. In het geval van het tweedraads door de rietopeningen van 
een 800 riet geregen ketting op een breedte van 43 cm (10 taliën) is de kettingdichtheid 
37 draden per centimeter. Driedraads ingeregen geeft een kettingdichtheid van 55 en vier-
draads ingeregen van 74 kettingdraden per centimeter. Een hogere kettingdichtheid bete-
kende dat er meer zijde nodig was en dat er hogere kosten waren om de stof te laten weven, 
wat uiteindelijk in de verkoopprijs werd verrekend.
 Nu de mannen van de looikamer hadden besloten dat de keur bleef zoals die was, waar-
schuwden de smalreders de burgemeesters dat de weverij van drie- en vierdraads damasten 
zich naar Amsterdam zou verplaatsen. Ter illustratie werden verschillende voorbeelden op-
gesomd van stoffen die nu (ook) elders werden vervaardigd, zoals de Engelse legaturen die 
weer veel in Engeland zelf werden geweven. Een ander voorbeeld waren de zijden legaturen 
die niet langer met linnen in plaats van katoen ingeslagen mochten worden. In andere ste-
den was dit openlijk toegestaan en hoewel in Haarlem verboden, werd het daar met mede-
weten van de looiers ‘onder de duijm’ toch geweven. Het in 1616 uitgevaardigde verbod op 
het gebruik van zwarte of gekleurde katoenen garens voor de inslag gold dus niet voor de 
zijden legaturen. Dit werd nog eens bevestigd door de uitslag van een stemming door de 
dertig mannen van de smalnering uit 1648 over de vraag of een katoenen inslag zoals in 
de zijden legaturen ook voor getwijnde, geboorde of gezaaide legaturen toegestaan moest 
worden.43 Slechts zeven van de aanwezigen gingen hiermee akkoord omdat er nu vraag naar 
was; de overigen stemden tegen omdat het strijdig was met de keur.

Zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden, is de samenstelling van weefsels wat be-
treft materialen en aantallen ketting- en inslagdraden niet iets statisch. De aantekeningen 
bij de ordonnantie van 1605, die tot 1649 doorlopen zijn daar een goed voorbeeld van. Het-
zelfde geldt voor de benaming van stoffen. Er zit beweging in, wat het voor textielhistorici 
niet eenvoudig maakt om te achterhalen wat er nu precies in een bepaalde periode in een 
bepaalde plaats of een bepaald land werd geweven. Het in paragraaf 4.4.2 al genoemde voor-
beeld hiervan is de stof ‘indienne’ waarmee in Amsterdam een zijden stof met chinoiserie-
patronen werd bedoeld en in dezelfde periode in Frankrijk een bedrukt katoenen weefsel. 
Dat dergelijke verschillen ook tussen nabijgelegen steden konden voorkomen, blijkt uit het 

41  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 5. # het sij twee, drie off vier draet in een riet.
42  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Het stuk is 1646 gedateerd, dat moet 1647 zijn. Er wordt ver-
wezen naar het aflopen van de termijn van Laurens Nanninghs Vroom als deken van de looikamer, een functie die 
hij in 1646 bekleedde. De bijgevoegde kopie was ongeveer twee jaar eerder ingediend en dateert dus uit 1645.
43  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. De burgemeesters hadden de dertig mannen op 30 december 
1648 op het Prinsenhof ontboden om hierover te spreken. Drieëntwintig aanwezigen brachten hun stem uit.
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volgende Haarlemse voorbeeld met betrekking tot ‘saeije kaffa’ dat ook in het al eerder aan-
gehaalde rekest van 1645 werd genoemd.44 De smalreders die het rekest indienden, verklaar-
den dat de weverij van saaie kaffa zich verplaatst had naar Leiden en Amsterdam waar ze nu 
in grote hoeveelheden werden vervaardigd. Nu werd op dat moment in Amsterdam, zoals 
in het vorige hoofdstuk reeds is beschreven, nog volop zijden kaffa geweven. Dit sluit echter 
niet uit dat er daarnaast ook een wollen variant ofwel saaie kaffa in deze stad werd vervaar-
digd. Tot nu toe is er in de Amsterdamse archieven geen informatie over saaie kaffa gevon-
den maar wel over een wollen fluweel dat beter bekend is onder de naam trijp.45 Betekent 
dit dat wat saaie kaffa heette in Haarlem, in Amsterdam trijp werd genoemd? Omgekeerd 
is in de Haarlemse archieven tot nog toe geen informatie gevonden over de vervaardiging 
van zijden kaffa. Werd het in deze stad niet geweven of was zijden kaffa daar misschien sy-
nomiem met zijden legatuur? En wat te denken van het zijden fulp van 52 en 56 cm (twaalf 
en dertien taliën) breed waarvoor in 1666 al vijftien, respectievelijk veertien stuivers per el 
werd gegeven, waarmee het tot de duurste, best betaalde stoffen behoorde? Allemaal vragen 
waarop voorlopig nog geen antwoord gegeven kan worden. Op basis van deze informatie 
kan men zich dan ook afvragen wie Schrevelius in 1648 op het oog had toen hij de kaffawer-
kers roemde die uit zijde en fluweel gebloemde stoffen weefden.
 Afgezien van bovengenoemde vermelding duurde het in Haarlem tot 1666 voordat kaffa 
in een officieel stuk, een loonlijst werd vermeld. Voor het weven van een stuk kaffa van 80 
el werd elf gulden betaald, evenveel als voor de katoenen pelsen met acht scheuten. De ga-
rens waarmee dit kaffa werd geweven, blijven ongenoemd, maar het feit dat de wevers per 
stuk betaald kregen en niet per el doet vermoeden dat er geen of in ieder geval heel weinig 
zijde in verwerkt was.46 Dit wordt bevestigd door de in paragraaf 3.2.2 genoemde reactie van 
de zijdewevers op de in 1676 gepubliceerde ordonnantie waarin zij de zijdelakenfabrikeurs 
ervan beschuldigden dat zij ondermeer kaffa lieten weven omdat zij te weinig geld hadden 
om zijden stoffen te laten weven.47 Waarmee zij aangaven dat er geen zijde in de kaffa ver-
werkt was. Op 10 oktober 1683 besloten de burgemeesters dat de pool en bloem van witte 
gebloemde kaffa’s gemaakt moesten worden van zuivere getwijnde katoenen garens.48 Tegen 
het eind van de zeventiende eeuw waren er in Haarlem verschillende kwaliteiten kaffa die 
allemaal in stukken van 80 el werden geweven, te weten: Spaanse kaffa, witte kaffa van 48 cm 
(elf taliën) breed en bonte smalle kaffa met saaie strepen van 39, 43, of 48 cm (negen, tien of 
elf taliën) breed.49 

Wat opvalt bij de bestudering van het keurboek, de resoluties en de ingekomen stukken 
van de burgemeesters tot het midden van de zeventiende eeuw is de variatie in materialen. 
Het lijkt wel of elke zijden stof ook een linnen versie kende. Daarnaast was het mogelijk om 
in de zijden en linnen weefsels wol en katoen te gebruiken. De verschillen tussen de stof-

44  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463.
45  Voor wollen fluweel zie Sjoukje Colenbrander, ‘Woollen velvets and their terminology: panne, peluche, mo-
quette, tripp and velours d’Utrecht’, in: Anna Jolly (ed.), Furnishing Textiles. Studies on Seventeenth- and Eight-
eenth-Century Interior Decoration, Riggisberger Berichte, Bd. 17, 2009, 211-222.
46  Het was mogelijk om een zijden draad met wollen garens tot een draad te twijnen voor bijvoorbeeld de ket-
ting, zoals in de ‘Saeye op Saeye Damasten. De ketingh met een zijde draed omtwijd zijnde’ in de ordonnantie van 
1717. NHA, SA 354, 1 september 1717, 30.
47  NHA, Gildenarchieven 245, omslag XII-213, ‘Antwoort op zeeker geschrift’.
48  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 231, 10 oktober 1683, f. 186-186v.
49  NHA, SA 307, januari 1697, 6-7. ‘Ordonnantie van de Loonen, op de Fabrijck van de Haerlemse, soo Zijde, 
als Gaerne Stoffen, mitsgaders Caffa.’ Het aantal pooldraden bepaalde de hoogte van het loon. Het is echter on-
duidelijk of de aanduiding ‘Pool Draen’ hier naar een poolketting verwijst.
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fen werden – naast de materiaalkeuze – voornamelijk door de stofbreedte bepaald en soms 
ook vertaald in het aantal te gebruiken (pool)kettingdraden. In hoeverre hier strikt de hand 
aan werd gehouden en of er oogluikend van de keur afwijkende stoffen geweven mochten 
worden, is niet zeker. Het voorbeeld van de damasten doet echter vermoeden dat dit laatste 
wel degelijk mogelijk was, waarmee toegegeven werd aan de dynamiek van de steeds veran-
derende stoffen zoals deze in die jaren in Haarlem al wel werd gevoeld, maar officieel niet 
was toegestaan.

5.2  ‘nieuwe wercken, fatsoenen en coleuren’

Naast kwesties rond materiaalkeuze, stofbreedte en aantallen (pool)kettingdraden kwam 
in Haarlem de vrijheid om zelf te mogen bepalen wat men wilde weven op gezette tijden 
aan de orde. En ook hier is het rekest uit 1645 zeer informatief door het daarin opgeno-
men pleidooi voor de vrijheid om te mogen weven wat economisch voordelig was of zoals 
de smalreders het formuleerden: ‘dat eenen ijder toegelaeten werden te inventeren, ende te 
maecken sulcke wercken als daer mede den Coopman best sal kunnen werden gedient ende 
geaccomodeert’.50 Uit de tekst kan opgemaakt worden dat het onderwerp al eens eerder aan 
de orde is geweest, waarbij de looiers van de smalnering de burgemeesters de in hun ogen 
krachtige keuren in Leiden als reden voor het voortbestaan van de nering aldaar, als voor-
beeld hadden gegeven. De smalreders bevestigden deze visie maar wezen de burgemeesters 
er tegelijkertijd op dat deze keuren de nering in Leiden alleen maar op deze manier in stand 
konden houden omdat de Leidse stoffen weinig aan verandering onderhevig waren. Het 
was daarom onmogelijk om een vergelijking met Haarlem te trekken, aangezien de smal-
nering werd gekenmerkt door een ‘gestaedige veranderinge van nieuwe wercken, fatsoenen 
en coleuren’.51 Hiermee gaven de smalreders in 1645 een mooie omschrijving van wat wij 
nu mode zouden noemen. Tevens  wordt er zo een blik op de dynamiek van textiel en dan 
met name de gefigureerde stoffen geworpen, die misschien nog niet zo dwingend was als in 
de achttiende eeuw, maar die hier toch al duidelijk aanwezig was.52 Ter illustratie gaven de 
smalreders een hele opsomming van stoffen die vroeger in overvloed in Haarlem werden 
geweven, maar waar nu niemand meer over sprak.53 Anderzijds, zo betoogden zij, kon men 
in die vroegere periode natuurlijk ook niet weten wat er nu in hun tijd geweven zou gaan 
worden. Deze voortdurende veranderingen in de stoffen dienden niet tegengewerkt te wor-
den om er zo voor te zorgen dat de smalnering zich in Haarlem kon handhaven en dat zij 
niet naar andere steden en dan met name het naburige Amsterdam verplaatst zou worden. 
Amsterdam kende zoals bekend geen gilde en dit probleem speelde daar daarom geen en-
kele rol, terwijl in deze stad toch ook sprake geweest moet zijn van voortdurende aanpassin-

50  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463.
51  Dit was niet voor het eerst. In de keur en ordonnantie van 9 mei 1631 werd al aangegeven dat de smalnering 
in ‘veele nieuwicheden en veranderingen’ bestond, zie ook paragraaf 3.2.1. NHA, Gildenarchieven 289, nr 173, 9 
mei 1631.
52  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 20-21. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Zie ook hoofdstuk 6.
53  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Genoemd worden: ‘Syde, silvere goude ende garen smallen, 
garen-noppen met goude en silvere scheuten, naturellen smallen, moscovische smallen, en noppen, miselanen, 
picoten, zijde rancken, bombasijnen, graet bombasijnen, treck bombasijnen, garen damasten, spegilie bomba-
sijnen met gout en silver, geblocqueerde bree sijde vlammen, brede bombasijnen ende veel anderen meer, hier 
te langh te verhaelen gelijckmen in voorgaende tijden oock nijet en wiste van wercken ende manufactueren die 
alsnu gemaeckt werden.’ 
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gen van de weefsels. In Amsterdam werden, aldus de smalreders, dagelijks nieuwe stoffen, 
stoffen met een nieuw ontwerp gemaakt zonder dat het tot een verloop van de zijdeweverij 
had geleid. Integendeel, er was sprake van een gestage groei.
 Nu is het achteraf altijd lastig om na te gaan in hoeverre de smalreders gelijk hadden. Er 
zal misschien sprake van enige overdrijving zijn om zo hun standpunt kracht bij te zetten, 
maar het centrale punt waar het hier om draait is de vrijheid voor smalreders en zelfstandige 
wevers om te mogen maken wat zij goed en goed verkoopbaar achtten, waarbij variatie en 
vernieuwing een belangrijke rol speelde.
 Het duurde tot 1661 voordat in de keur op de looikamer van de manufacturen voor het 
eerst werd bepaald dat wanneer iemand een nieuwe stof dan wel monsters of staaltjes van 
buiten Haarlem ontving of wanneer de smalreder of wever zelf ‘eenighe nieuwe Fabrijcke 
inventeerende’ hij deze niet meteen op de looikamer hoefde te laten zien.54 Hij mocht deze 
nieuwe stof eerst voor zijn eigen profijt ‘uytwercken’, weven, tot het moment waarop de man-
nen van de looikamer besloten dat het nieuwe weefsel alsnog gelood moest worden. Hoe dit 
moment werd vastgesteld en welke criteria werden gehanteerd is natuurlijk niet meer na te 
gaan, maar de tijd die de smalreders of wevers op deze manier geboden werd had zijn nut. 
Zij hadden deze tijd nodig voor het in de markt zetten van een stof, al dan niet met kleine 
veranderingen, wat altijd een zeker risico met zich mee bracht. Was het weefsel succesvol en 
kon er veel van gemaakt worden of vond het geen aftrek? In dat laatste geval had het weinig 
zin om de stof naar de looikamer te brengen. Tegelijkertijd bood deze maatregel ook een 
zekere bescherming tegen de namaak van nieuwe stoffen en patronen. In paragraaf 4.2 is al 
kort gewezen op de angst van Italiaanse wevers voor het imiteren van hun nieuwe patronen 
en technieken door de concurrent, wat er toe leidde dat zij rond 1600 weinig gebruik maak-
ten van de mogelijkheid om stalen naar potentiële afnemers te sturen om zo hun weefsels 
onder de aandacht te brengen. Hierin stonden zij niet alleen, zoals blijkt uit de Haarlemse 
ordonnantie van 1605 waarin het al nadrukkelijk werd verboden om de figuren uit de stof-
fen te knippen die op de looikamer lagen te wachten om gekeurd en gelood te worden.55 
 Jaren later werd in 1666 een voorstel gedaan om de mannen van de looikamer die zelf 
smalreder waren te vervangen door niet-reders, waarbij als tegenargument werd aangedra-
gen dat de bazen niet wilden dat ‘haer nieuwe pracktijck’ nagemaakt zou worden, waardoor 
alle kosten en moeiten voor niets geweest zouden zijn.56 Deze niet-reders zouden tevens 
een eed moeten afleggen dat zij niets over de nieuwe stoffen die op de looikamer gebracht 
werden naar buiten zouden brengen. Dit voorstel heeft het niet gered. De deken en mannen 
van de looikamer bleven gekozen worden uit de kooplieden en smalreders of fabrikeurs. 
Maar het geeft wel aan dat het gevaar van ongewenste imitatie bestond en dat de looikamer 
daar een rol bij kon spelen omdat weefsels relatief eenvoudig te kopieëren zijn. Het is voor 
een ervaren wever niet moeilijk om van een patroon de manier waarop het in de schachten 
of het harnas is ingeregen te achterhalen en vervolgens na te weven. Dit is ook de reden 
waarom in notariële akten naast papieren patronen ook zo vaak een monster, een stuk stof 
als voorbeeld aan de wever werd gegeven. De enige eis die aan dit staal werd gesteld was dat 
het een volledig patroonrapport liet zien (zie paragraaf 6.7). Zo ontving de Haarlemse zijde-

54  NHA, SA 245, art. 10.  
55  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25v, art. 10. ‘Ende sullen den mannen ende Loijers hen in geender 
manieren vervorderen mogen eenichsints vuijt te steecken off vuijt te trecken, de figueren van de wercken, die ter 
keure ende Loijerie gebracht werden, ter wijlen de zelve stucken opten Loijcamer zijn, Opte boeten van vijff en 
de twintich ponden.’
56  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. In het stuk worden voorstellen gedaan om het smalweversgilde 
te herstellen en dit is er een van. Wie nu die niet-reders zijn, blijft onduidelijk. 



185

5.3 ■ De ordonnanties van 1670, 1671 en 1676

werker Abraham Woutersz van de Amsterdamse koopman Jan van Wickevoort een monster 
voor het weven van gebloemd satijn dat qua zwaarte en kwaliteit daar mee overeen moest 
komen.57 Van Wickevoort bepaalde welke kleuren hij moest gebruiken. Het satijn moest 
binnen vier uiterlijk vijf maanden gereed zijn. 
 Dat er ook een andere manier bestond om imitatie te voorkomen bewees Huybert Noda 
in 1691 toen hij de burgemeesters om vrijstelling vroeg van de visitatie van de overlieden 
en vinders van het smalweversgilde van een door hem uitgevonden nieuwe stof ‘om daer 
door te konnen voorkomen dat dese inventie door anderen soo light niet en soude konnen 
afgesien en nagemaekt werden’.58 In hetzelfde jaar verleenden de burgemeesters Abraham 
Cloribus om dezelfde reden vrijstelling van visitatie van zijn gebloemde floersen, mits deze 
floersen of gazen wel gemeten werden.59 De imitatie van patronen werd vooral in de nog 
sterker modebewuste achttiende eeuw een probleem en zal in het volgende hoofdstuk uit-
voerig aan bod zal komen.

In hoofdstuk 3 is al gewezen op de veranderingen die gedurende de zeventiende eeuw in het 
smalweversgilde plaats vonden waardoor het geleidelijk omgevormd werd tot een smalre-
dersgilde dat onder toezicht kwam te staan van de superintendenten, die afkomstig waren 
uit de magistratuur. Deze omslag had zijn weerslag op de aard en de inhoud van de ordon-
nanties. Van een opsomming van richtlijnen voor de vervaardiging van verschillende weef-
sels veranderde het in een lijst van stoffen met de lonen die voor het weven van deze stoffen 
per stuk of per el betaald moesten worden. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat wan-
neer hier wijzigingen in aangebracht werden dit soms de aanleiding vormde voor heftige 
conflicten tussen wevers en smalreders. De schriftelijke neerslag hiervan geeft niet alleen 
een beeld van het verschil van inzicht tussen de smalwever en de smalreder, maar ook van de 
(loon)verschillen tussen de zijdeweverijen van Haarlem en Amsterdam, de stad waar door 
de wevers steeds naar werd verwezen om hun argumenten kracht bij te zetten.

5.3  De ordonnanties van 1670, 1671 en 1676

De omslag van de uitgifte van richtlijnen voor de vervaardiging van bepaalde weefsels zoals 
deze in de ordonnanties van 1597 en 1605 werden gegeven, naar een lijst met vastgestelde 
weeflonen, had zijn weerslag op de aard van de conflicten tussen de wevers en de smalre-
ders. Kwesties over de samenstelling en de kwaliteit van de weefsels werden vervangen door 
loonkwesties. Dit kon gebeuren omdat er vanaf 1666 lijsten met de weeflonen die voortaan 
aan de wevers betaald moesten worden, werden samengesteld en gepubliceerd.
 De eerste gepubliceerde loonlijst was in opdracht van de burgemeesters vervaardigd om 
loonverschillen tussen de smalreders onderling tegen te gaan.60 De aanleiding voor het op-
stellen van een dergelijke lijst, was de vrees dat door de ongelijkheid van de lonen, die ook 
nog eens van tijd tot tijd verlaagd werden, de wevers niet alleen in grote armoede zouden ge-
raken, maar ook dat de kwaliteit van de weefsels zou verslechteren waardoor uiteindelijk de 

57  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 1044, 15 juli 1649.
58  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, 6 januari 1691, f. 113v-114. Hij vroeg hen tevens om toestem-
ming om meer getouwen in zijn huis te mogen plaatsen voor het weven van deze stoffen. Het volgens de keur 
maximaal toegestane aantal getouwen was vijf.
59  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, 1 september 1691, f. 183-183v. Zie ook paragraaf 5.6.
60  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, 28 januari 1666. In Lyon begon de discussie over loonregle-
menten pas in 1779-1780. De oudst bekende ‘List of Prices’ in Londen dateert uit 1769, zie ook paragraaf 2.6.
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smalnering uit Haarlem zou verdwijnen. De deken en overmannen van de looikamer kre-
gen daarom de opdracht om met de smalreders hierover te spreken en hen te verzoeken om 
een reeds opgestelde lijst van stoffen en lonen te ondertekenen.61 Er zijn vier van dergelijke 
lijsten bewaard gebleven met daarop, bij elkaar genomen, de namen van 131 smalreders, 
waaronder zes vrouwen.62

 Deze oudste loonlijst voor de smalnering in Haarlem vermeldde zevenentachtig stoffen 
in verschillende kwaliteiten en breedtes.63 Ze waren gemaakt van zijde, wol, linnen of ka-
toen en al dan niet ingeweven met metaaldraad. In de lijst werd slechts voor een klein aantal 
stoffen de breedte vermeld die varieerde van 39 tot 56 cm (negen tot dertien taliën). Waar 
geen breedte stond genoemd, gold de gebruikelijke stofbreedte (zie paragraaf 5.5). Twee jaar 
later werd het loon vastgesteld voor dertien verschillende kwaliteiten van één en dezelfde 
stof ‘popelijn’ genaamd.64 (afb. 53) Het betrof één- en tweekleurige trekpopeline die geheel 
van zijde waren of met een zijden ketting en een garen (linnen) inslag en die hetzij met de 
sempel hetzij met klosjes werd geweven.65 Beneden de zesentwintig schachten werd een 
‘voetkam’ gebruikt. Het goedkoopst was de effen popeline waarvoor slechts drie stuivers per 
el aan de wever betaald hoefde te worden.
 Voor het eerst werd hier een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de getouwen waarop 
de stoffen werden geweven: het schachtengetouw en het (schachten)trekgetouw (zie bijlage 
1). De ‘voetkam’ in combinatie met een maximum aantal schachten van zesentwintig duid-
de op het schachtengetouw. De sempel verwees naar het type trekgetouw dat ook wel sem-
pelstoel werd genoemd. De klosjes waren in eerste instantie niet goed te duiden, totdat uit 
het onderzoek naar het trekgetouw naar voren kwam dat er verschillende typen trekgetou-
wen bestonden, waaronder de kegelweefstoel, de voorloper van de sempelstoel. Het kon niet 
anders zijn dan dat met het begrip ‘klosjes’ de kegels van de kegelweefstoel werden bedoeld. 
Nu wordt de aanduiding ‘sempel’ en ‘klosjes’ in de literatuur ook gebruikt bij de beschrijving 
van het schachtentrekgetouw en het is dit getouw waarop de trekpopeline moet zijn gewe-
ven.66 Dit blijkt uit de navolgende beschrijving in de ordonnanties van 1670 en 1671: ‘Twee 
kleur Treck-Popelijnen, van 150 en daarboven, Zy op Zy, met de Simpel, d’El 12 [stuivers]’.67 
Dat het hier 150 schachten betreft, kan afgeleid worden uit de andere genoemde kwaliteiten 
van de trekpopeline zoals de ‘120 tot 140 schaft, met Klosjes, Gare Inslag’. 
 In Haarlem en Amsterdam werd het verschil tussen deze trekgetouwen eenvoudigweg aan-
geduid als: trekkammen met schachten, of zonder, waarbij de trekkammen hetzij met de sem-

61  Het is onbekend wie deze lijst opgesteld heeft, vermoedelijk de deken en overmannen. De concept-ordon-
nantie over de egalisatie van de lonen, zoals het in de vroedschapsvergadering van 12 juni 1666 werd genoemd, 
werd op dezelfde dag goedgekeurd. NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 93, f. 125.
62  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1666.
63  NHA, Gildenarchieven 294. Smallen werden hierin niet genoemd, maar wel was het klosloon van drie ver-
schillende kwaliteiten zijde opgenomen.
64  NHA, Gildenarchieven 294. De lonen werden op verzoek van superintendenten en overluiden door de man-
nen van de smalnering in een vergadering op 25 februari 1668 vastgesteld. Naast de popeline werd het loon vast-
gesteld voor ‘Bratjes’ waarvoor drie stuiver per el betaald moest worden. De lijst was ondertekend door 38 reders, 
allen mannen van de smalnering.
65  Dit onderscheid tussen sempel en klosjes werd hier voor het eerst gemaakt. Ze kwam niet voor in de lijst 
van 1666.
66  John Becker, m.m.v. Donald B. Wagner, Pattern and loom. A practical study of the development of weaving 
techniques in China, Western Asia and Europe, Copenhagen 1987, 255-256; A.G. Pauwels, m.m.v. lic. I. Bauwens-
de Jaegere, Damast, Tentoonstelling in Museum voor Oudheidkunde en Sierkunst, Kortrijk 1986, 16-18. Het 
patroonharnas wordt in  dit getouw gevormd door schachten in plaats van de hevels in de sempel- en kegelweef-
stoel.
67  NHA, SA 265 en SA 269.
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Afbeelding 53 ■ Lijst lonen popelijnen uit 1668. Noord-Hollands Archief, Haarlem, Gildenarchieven 294. 
Foto auteur.
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pel hetzij met klosjes werden geheven.68 Om het verhaal niet onnodig gecompliceerd te ma-
ken, zal in het navolgende steeds gesproken worden over de sempel- en de kegelweefstoel en 
alleen daar waar nodig aangeven of er met dan wel zonder patroonschachten werd geweven.

De publicatie van de volgende loonlijst uit 1671 leidde van de kant van de zijdewevers tot 
het indienen van een rekest, gevolgd door een ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de 
Haerlemse Zijde-Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. Nadat de 
smalreders op beide stukken een reactie hadden gegeven, was het weer de beurt aan de zij-
dewevers om hier een antwoord op te formuleren.69

 In hun eerste rekest protesteerden de wevers tegen de afschaffing van de vergoeding voor 
het klossen van de inslagzijde, klaagden ze over de kwaliteit van de zijde die ze te verwer-
ken kregen, alsmede over het wegvallen van de vergoeding voor het gebruik van de eigen 
gereedschappen.70 Het was tot en met de zeven maanden eerder op 16 september 1670 ge-
publiceerde eerste ordonnantie ‘nieuwe stijl’ gebruikelijk geweest, dat de smalreders de zijde 
die voor de inslag gebruikt werd, geklost bij de wever bezorgden of dat zij als dat niet moge-
lijk was de wevers voor het klossen van de zijde betaalden.71 Vanaf 1671 verviel deze rege-
ling en de werkman werd nu genoodzaakt om voor het in de loonlijst gestelde loon zelf de 
zijde te klossen of dit door derden te laten doen.72 Voor niets dus volgens de wevers die deze 
maatregel als inkomstenderving beschouwden, waardoor ze geen behoorlijk loon konden 
verdienen op de ‘sijwercken soo oude als nieuwe die nu seer in swangh gaen’. Op het eind 
rekenden ze de burgemeesters voor dat zij op de stoffen waar zijde in verwerkt was en waar-
van zij achttien tot twintig el (12,5 tot 14 meter) per week konden weven door het wegvallen 
van het klosloon een stuiver per el aan inkomsten verloren. 
 Uit het rekest wordt duidelijk dat zij al in de winter van 1670 erover dachten om hun 
beklag te doen vanwege de geruchten die er de ronde deden dat het klosloon zou weg-
vallen. De angst dat hun namen bekend zouden worden bij de smalreders, in wat zij als 
een slappe tijd bestempelden, en de eventuele gevolgen voor hun werkgelegenheid had ze 
hiervan weerhouden. Als verklaring voor het loslaten van de vergoeding voor het klosloon 
wezen de smalreders, die op deze wijziging hadden aangedrongen, naar Amsterdam waar 
het klosloon evenmin door de opdrachtgevers werd betaald. De zijdewevers ontkenden dit 
niet ‘alsoo veele van de suppl[ien]ten de wercken verscheijde jaren tot Amsterdam selfs ge-
maeckt en alhier in treijn gebracht hebben’, maar ze waren het er desondanks niet mee eens. 
Wat volgde was een bespiegeling over de verschillen tussen beide steden, zoals de kwaliteit 
van de zijde die de wevers te verwerken kregen en die minder zou zijn dan in Amsterdam, 
maar ook de vergoeding van twee stuivers per el die in Amsterdam wel en in Haarlem niet 
voor het gebruik van eigen gereedschap werd betaald. Ter verduidelijking, met het gereed-
schap werd niet zozeer het getouw als geheel bedoeld, maar de losse onderdelen die het tot 
een sempel- of een kegelweefstoel maakten. In de ordonnantie van 16 september 1670 was 
namelijk bepaald dat de reders voor het eind van dat jaar de harnassen – het rekest spreekt 

68  Zie voor Amsterdam paragraaf 5.3.3. In deze schachten werd alleen het patroon ingeregen. 
69  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest 1671 en ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de 
Haerlemse Zijde-Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’; Ingekomen stukken (SA 710) 
rood 466. Antwoord smalreders en antwoord smalwevers. De stukken zijn  met potlood 1676 gedateerd; dit moet 
gezien de inhoud 1671 zijn.
70  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest 1671.
71  NHA, SA 265, 16 september 1670.
72  NHA, SA 269, 13 april 1671.
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van trekkammen met schachten – van hun wevers moesten kopen.73 Tevens werd in deze 
ordonnantie aangegeven welke kosten voor rekening van de reders kwamen, te weten: het 
harnas, de voorkam74, het rijgen (van de ketting) en het patroon. Het lezen van het patroon 
in de sempel daarentegen kwam voor rekening van de wever die hiervoor tien, respectieve-
lijk vijf stuivers ontving.75 Wevers die al deze kosten voor hun eigen rekening namen, en dus 
met eigen gereedschappen bleven weven, ontvingen twee stuivers extra per el als ze op een 
trekgetouw met een sempel weefden en een stuiver per el extra voor het werken met klosjes, 
met een kegelweefstoel. Het is opvallend dat de indieners van het rekest in dit verband alleen 
naar de vergoeding van een stuiver refereerden die door de reders niet werd betaald, ofwel 
de vergoeding voor het gebruik van de kegelweefstoel. De nadruk in de stukken rond deze 
loonkwestie ligt dan ook vooral op de stoffen die op een kegelweefstoel werden geweven. De 
sempelstoel speelde hierin een ondergeschikte rol. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat het aantal trekgetouwen met een sempel waarop met zijde werd geweven ten opzichte 
van het aantal kegelweefstoelen verhoudingsgewijs geringer was en daarom geen problemen 
opleverde. Dit wordt ondermeer ondersteund door het ‘Voorstel en bewijs’, waar de we-
vers zichzelf in 1671 in de aanhef omschreven als zijdewevers ‘soo van treck-werckers met 
Haerlemse gereetschappen, treckkammen met schaften, en klosjes, als simpel-werckers met 
litsen werckende’.76 De kegelweefstoel met schachten werd op dat moment dus als typerend 
voor de Haarlemse zijdeweverij beschouwd, wat nog eens werd bevestigd door de bepaling 
dat het loon voor het instellen van het patroon op dit getouw bleef zoals het vanouds was 
geweest, zonder daarbij een bedrag te noemen.77 Daar tegenover stond dat het loon voor 
het instellen van een patroon op een sempelstoel een jaar eerder in 1670 uitgebreid was om-
schreven en was vastgesteld op 10 stuivers per honderd litsen in het vierkant.78 
 Kan de inhoud van het rekest als een algemene klacht beschouwd worden, het ‘Voorstel 
en bewijs’ was een nadere uitwerking van de verschillen tussen Haarlem en Amsterdam en 
was gecentreerd rond drie stoffen: heel zijden damasten van drie vierendeel [el] breed van 
120 schachten79 en daaronder, tweekleurig satijn met klosjes en als laatste de moren met 
satijne strepen.80 Waarbij het doel van de wevers was dat de lonen zo aangepast zouden wor-
den dat zij ‘in gelycke proportie over een komt met de gewoonte van Amsterdam’. 
 In de reactie van de smalreders op het rekest en het ‘Voorstel en bewijs’ werden de door 
de zijdewevers aangedragen argumenten en voorbeelden uitvoerig weerlegd. Het voert te 

73  NHA, SA 265. De reders konden ze ook door eigen harnassen vervangen. Ze waren tevens verplicht om de 
kosten van de voetkammen boven de acht schachten op zich te nemen.
74  Met de voorkam worden de schachten bedoeld die nodig zijn voor het weven van het grondweefsel.
75  NHA, SA 265.
76  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de Haerlemse Zijde-
Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. 
77  NHA, SA 269, 13 april 1671.
78  NHA, SA 265, 16 september 1670. ‘[…]; mits dat de Wever ghouden sal wesen een Patroon van Werck met 
de Simpel geheel in te stellen voor 10 stuyvers ’t hondert, enckelde lesse in ’t vierkant, voor welck loon hy selfs sal 
moeten bekostigen de hulp, die hy in het lesen van de Patroon gebruyckt; en soo hy een Patroon niet en behoeft 
te leesen, maer die by een ander uyt de Simpel uyttreckt, soo sal hy die moeten partyen voor 5 stuyvers ’t hondert 
in ’t vierkant.’ Voor een nadere uitleg zie paragraaf 6.6.
79  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel en bewijs’. Als voorbeeld van een stof die met ‘treck-
kammen met schaften, en klosjes’ werd geweven werd dit heel zijden damast genoemd. Aangezien voor het weven 
van dit damast maximaal 120 (patroon)schachten gebruikt werden, moet de conclusie getrokken worden dat dit 
damast, evenals de trekpopeline, op een schachtentrekgetouw, een kegelweefstoel met schachten werd geweven.
80  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de Haerlemse Zijde-
Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. Het is voor Haarlem uitzonderlijk dat de stof-
breedte in el werd uitgedrukt in plaats van in taliën. Omgerekend is ¾ el, uitgaande van de Haarlemse el, 52,35 cm 
en daarmee ongeveer gelijk aan 12 taliën (51,96 cm).
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ver om in detail de bedragen weer te geven die over een weer genoemd zijn. Het volstaat om 
te zeggen dat de smalreders de gevraagde bedragen onveranderlijk te hoog en de wevers de 
geboden lonen te laag vonden. Er was ook onenigheid over de stoffen waarop de lonen wa-
ren gebaseerd, waardoor het nu mogelijk is om iets meer te weten te komen over het verschil 
in kwaliteit dat tussen de diverse Haarlemse weefsels bestaan heeft. Door het ontbreken van 
de weefsels is het natuurlijk niet meer na te gaan wie gelijk had, maar dat doet er hier ook 
niet toe. Wel kan er vastgesteld worden dat de conflicten met betrekking tot de materiaal- en 
weeftechnische aspecten van de Haarlemse weefsels uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw nu vervangen zijn door onderhandelingen over het loon. Tegelijkertijd illustreert deze 
discussie tussen smalwevers en smalreders dat het weven van nieuwe stoffen geen enkel 
probleem meer was.
 Ten aanzien van het heel zijden damast verklaarden de smalreders dat ze bij de vaststel-
ling van het bedrag uitgegaan waren van het loon voor brede damasten zoals deze zeker 
al zestien tot achttien jaar in Haarlem werden geweven.81 Het door de wevers genoemde 
loon voor een damast van 10 taliën (43 cm) breed, geweven met een 1000 riet tweedraads 
was onjuist en kon hooguit met een stuiver verhoogd worden als deze met zijde ingeslagen 
werd.82 Het was immers de gewoonte om, voor stoffen die soms met garen (linnen) en soms 
met zijde ingeslagen werden, voor de zijden inslag een stuiver per el meer te betalen, aldus 
de smalreders.83 Betekent dit dat de in de eerste loonlijsten genoemde zijden damasten in 
werkelijkheid ook halfzijden damasten geweest konden zijn? Het brede door de smalreders 
genoemde damast was dat in ieder geval wel; het werd voorheen met linnen ingeslagen, dat 
steeds stevig aangeslagen moest worden. Omdat het nu wel heel zijden damast betrof werd 
het loon, conform de gewoonte met een stuiver per el verhoogd. Daarbij kwam ook nog dat 
deze damasten door de zijden inslag makkelijker te weven waren dan de halfzijden damas-
ten met een garen inslag. Kortom de 5,5 stuiver was een billijk loon aldus de smalreders, 
aangezien de wevers van de damasten met een linnen inslag met het loon van 4,5 stuivers 
de afgelopen tien tot twintig jaar ‘niet alleen wel vernoegt, maar dapper danckbaer’ geweest 
waren.84

 Onjuist, zo oordeelden de bekwaamste zijdewevers deze visie van de smalreders in hun 
antwoord op het rekest en ‘Voorstel en bewijs’.85 Het heel zijden damast driekwart el breed 
dat met een 900 riet vierdraads werd geweven was wel degelijk voortgekomen uit het 10 
taliën brede damast omdat deze ‘enckelde patroonen’ waren. Wat hier met de aanduiding 
‘enckelde patroonen’ bedoeld werd, is vooralsnog onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk gaf het 
aan dat het, gezien het hierna nog te noemen damast ‘een Blom’, om een patroon handelde 
dat niet herhaald werd, maar baanbreed was.86 Hoe het ook zij, het twaalf taliën brede da-
mast dat de smalreders voor hun berekening als uitgangspunt hadden genomen, werd in-
middels met een hogere kettingdichtheid geweven dan vroeger.87 Volgens de ordonnantie 
zouden zij daarom een hoger loon moeten ontvangen omdat er meer zijde in de ketting was 

81  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Antwoord smalreders. 
82  In de loonlijsten van 1666, 1670 en 1671 was een dergelijk zijden damast met dit loon opgenomen, echter 
zonder vermelding van de breedte van tien taliën.
83  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. ‘[…] en dat men altijt gewent is tus-
schen garen en zyde inslag 1 st. onderscheijt te maken, […]’.
84  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
85  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers.
86  Zie ook paragraaf 4.2 waar in verband met de toevoeging drie bloem, zes bloem e.d. voor kaffa genoemd is 
dat het verwijst naar het aantal keren dat het motief in de breedte van de stof werd herhaald.
87  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. Het twaalf taliën of  ¾ el brede damast 
werd vroeger met een 1000 riet tweedraads geweven, maar nu met een 900 riet vierdraads. Dit betekende een 
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geschoren, aldus de wevers.88 Alles bij elkaar opgeteld kwamen de wevers toch weer uit op 
een bedrag van 7 stuivers per el omdat zij in hun berekening uitgingen van een damast van 
6 stuivers per el waar nog 1 stuiver bij opgeteld moest worden omdat er met zijde werd inge-
slagen.89 De enige vermelding van een damast waarvoor inderdaad 6 stuivers per el betaald 
moest worden in de ordonnantie van 1671 luidde: ‘Damast een Blom, twaelf talien, d’El  6 
[stuivers]’.90

 Eenzelfde heen en weer getrek tussen de wevers en de smalreders vond plaats met be-
trekking tot het tweekleurig satijn dat met klosjes werd geweven, waarbij de Haarlemse si-
tuatie uitvoerig met die van Amsterdam werd vergeleken. De wevers schetsten daarbij het 
volgende beeld: In Amsterdam hielden de meesterknechten van het bedrag dat zij per el 
geweven stof ontvingen twee stuivers in voor het gebruik van het gereedschap en het klossen 
van de zijde plus een stuiver voor de getouwplaats, waarna een nettobedrag voor de knecht 
overbleef. Zo ontving de meesterknecht in Amsterdam 12 stuivers en de knecht 9 stuivers 
voor het weven van tweekleurig satijn met klosjes, aldus het voorbeeld van de Haarlemse 
zijdewevers.91 In hun eigen berekening waren zij nu uitgekomen op een bedrag dat maar 
4 penningen per el hoger lag dan de verdiensten van de Amsterdamse knecht die zonder 
gereedschap of werkplaats uit werken ging, terwijl zij, de smalwevers, zowel gereedschap-
pen als een werkplaats moesten hebben, veel huur moesten betalen ‘alsoo de wercken grote 
plaets vereijschen’ en zij ook geen vergoeding meer voor het zijdewinden kregen.92

 De smalreders waren ondubbelzinnig in hun reactie ten aanzien van het door de wevers 
aangehaalde voorbeeld. Er was in Amsterdam waarschijnlijk nooit een el van dergelijk satijn 
met klosjes geweven. De tweekleurige satijnen waarvoor in Amsterdam 12 stuivers betaald 
werd, waren veel zwaarder en werden 25% duurder verkocht dan de Haarlemse tweekleu-
rige satijnen die met klosjes werden geweven. Nu was het niet zo dat deze Amsterdamse 
satijnen niet in Haarlem werden geweven, dat was wel het geval, maar met de sempel voor 
10 stuivers per el en niet met klosjes waarvoor slechts 8 stuivers per el gegeven werd. Het 
prijsverschil tussen Amsterdam en Haarlem werd verklaard doordat zij, de smalreders, twee 
stuiver per el aftrokken als vergoeding voor het gebruik van hun gereedschappen. Daar-
naast werd er nog eens een onderscheid in de lonen gemaakt tussen het werken op een 
sempelstoel of een kegelweefstoel, tussen het werken met de sempel of met klosjes ‘om dat 
de werken met klosjes veel reder te werken en vaardiger om te schieten zijn, ook hebben ze 
veel minder waarnemens aan als die met de simpel, gelyk yder een die kennis van deze zaak 

verhoging van het aantal kettingdraden van 2000 naar 3600 en een verhoging van de kettingdichtheid van circa 
38 tot circa 69 draden per centimeter.
88  NHA, SA 269, 13 april 1671. Er staat in de ordonnantie alleen dat het loon verhoogd moet worden voor ieder 
talie dat het breder gemaakt wordt dan de gebruikelijke breedte. Maar daar is in het voorbeeld dat door de wevers 
gegeven wordt geen sprake van. Zij gaven als voorbeeld het verschil in de lonen tussen de zijden damasten van 
800 riet tweedraads van 3 stuiver per el en de 1000 riet driedraads van 4 stuiver per el omdat de een een hogere 
kettingdichtheid bezat dan de ander. Dit gaat alleen op als beide weefsels even breed zijn en de zijden garens aan 
elkaar gelijk zijn.
89  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. De smalreders betwijfelden of er voor 
het uitkomen van de ordonnantie voor damast van 10 taliën breed, met een 1000 riet tweedraads geweven 6 stui-
vers per el werd gegeven of voor een 800 riet driedraads 6,5 stuiver. Mocht dit wel zo zijn geweest dan waren dat 
geen damasten maar gebloemde satijnen die maar met een schietspoel werden geweven, aldus de smalreders.
90  NHA, SA 269, 13 april 1671. Voor een dito twee blom werd 5 stuivers per el gegeven. Beide stoffen met de-
zelfde lonen stonden ook al in de ordonnantie van 1666 en 1670 vermeld. Het moet dus halfzijden damast geweest 
zijn.
91  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. De tweekleurige satijnen met klosjes 
werden in Haarlem door een 1000 riet 4 draads met 120 schachten geweven. Zie ook paragraaf 5.3.3.
92  De trekgetouwen met schachten waren langer en namen daarom meer ruimte in beslag dan de trekgetouwen 
zonder schachten.
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hebben genoegsaam weten’.93 Het weven op de kegelweefstoel was eenvoudiger en sneller 
dan het weven op het trekgetouw met een sempel. Verder verbaasden de smalreders zich 
dat juist over dit tweekleurig satijn dat al acht tot tien jaar in Haarlem werd geweven zo ge-
klaagd werd omdat hier nog geld mee te verdienen was.94

 In hun antwoord verweten de zijdewevers de smalreders allereerst dat zij nooit een on-
derscheid maakten tussen zware en lichte werken en hierin lag eigenlijk hun grootste be-
zwaar omdat de smalreders voor elke stof, zwaar of licht, 4 stuivers inhielden: 2 stuivers voor 
het gebruik van de gereedschappen en nog eens 2 stuivers omdat het op een kegelweefstoel 
werd geweven.95 Het onderscheid tussen ‘zwaar’ en ‘licht’ betrof het verschil in gewicht van 
de stof en niet of het zwaarder dan wel lichter te werken was op het getouw. Een zware stof 
had meer ketting- en inslagdraden per centimeter, dan een lichte stof.96 Het had wel gevol-
gen voor de snelheid waarmee kon worden geweven, vandaar dat de smalreders erop wer-
den gewezen dat de wever op deze zware werken ‘al immers so weijnigh elle met klosies kan 
werken, als met de simpel’ wat van invloed was op de hoogte van zijn inkomen. Het weven 
op een kegelweefstoel mocht in vergelijking met de sempelstoel dan wel sneller gaan, maar 
dat stond in geen verhouding tot het weven op een schachtengetouw. Tevens wezen de we-
vers erop dat het loon van de trekker, van de trekjongen of –meisje hier ook nog van betaald 
moest worden, wat tot een bedrag van 60 gulden per jaar kon oplopen.97 Hier was in het 
door de smalreders gegeven voorbeeld totaal geen rekening mee gehouden.
 De over en weer aangedragen argumenten in de discussie tussen de smalwevers en de 
smalreders met betrekking tot de moren met satijne strepen volgden eenzelfde stramien 
en is daarom opgenomen in bijlage 3.98 Een bijkomend probleem was hier dat deze moren 
als zodanig niet in de ordonnantie opgenomen waren omdat ze tot de popelijnen gerekend 
werden, die er wel in genoemd stonden. De moren met satijne strepen werden dus wel in 
Haarlem geweven en hier doet zich een situatie voor die in de praktijk vaker voorgekomen 
zal zijn. Vergelijkbare stoffen werden niet afzonderlijk vermeld, maar beschouwd als vallend 
in een bepaalde categorie, hier de popelijnen, en conform betaald. 
 Uiteindelijk heeft de hele discussie de smalwevers weinig opgeleverd, de lonen van de 
genoemde stoffen waren in de vijf jaar later gepubliceerde ordonnantie niet veranderd ten 
opzichte van de ordonnantie van 1671. Of iedereen zich aan de voorgeschreven lonen hield, 
is een heel ander verhaal. Zowel in de inleiding van de ordonnantie van 1670, als in die van 
1671 werd er op gewezen dat de loonlijst gepubliceerd werd omdat de lonen die sommige 
reders aan de wevers betaalden lager waren dan was voorgeschreven. Met als gevolg dat de 
desbetreffende wevers minder genegen waren om stoffen van een goede kwaliteit af te leve-
ren, wat uiteindelijk tot het verval van de smalnering zou leiden. Daar kwam in 1676 nog bij 
dat het niet goed ging met de smalweverij door wat genoemd werd de ‘neringloze tijden’, wat 
weerspiegeld werd door een lagere omzet en lagere verkoopprijzen. Hier moest iets tegen 
gedaan worden.

93  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
94  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. Ter illustratie gaven zij een voorbeeld 
van een zijdewever die met het weven van tweekleurig satijn in een heel jaar, zomer en winter door netto 511 gul-
den ofwel ongeveer 10 gulden per week had verdiend. Totaal was het 537 gulden waar 26 gulden voor het klossen 
van de zijde afgetrokken was. Het loon bedroeg 8 stuivers per el.
95  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers.
96  Rothstein, Silk Designs, 40. 
97  In hoeverre de bedragen die voor jongens en meisjes betaald werden gelijk waren is onbekend.
98  In bijlage 3 is ook een lijst met Amsterdamse stoffen van 52 cm (12 taliën) breed – met hun weefloon – opge-
nomen die de smalwevers in het ‘Voorstel en bewijs’ ter informatie voor de burgemeesters bijgevoegd hadden.
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5.3.1 De ordonnantie van 1676

De publicatie van de ordonnantie in 1676 gaf opnieuw aanleiding voor een stevige discussie 
tussen smalreders en smalwevers, waarbij eerstgenoemden ervan beschuldigd werden dat 
zij van deze gelegenheid gebruik gemaakt hadden om de lonen, als gevolg van de neringloze 
tijden, opnieuw (onnodig) te verlagen. Daarnaast viel de instelling van de rang van fabri-
keur en de rang van loonwerker, zoals dat in paragraaf 3.2.2 al aan de orde gekomen is, ook 
niet in goede aarde.
 Voorafgaand aan de publicatie hadden de mannen van de looikamer en de fabrikeurs 
hun visie over het verval en het herstel van de nering op papier gezet.99 Evenals in 1666 
werd er gevreesd voor een teloorgang van de smalnering en een verplaatsing daarvan naar 
Amsterdam en andere steden. Als eerste moest er daarom een halt toegeroepen worden aan 
die fabrikeurs die hun wevers tweederde of zelfs de helft van het afgesproken loon gaven. 
Deze vermindering was te groot, maar gezien de neringloze tijd was het noodzakelijk om de 
lonen toch iets te verlagen, om er zo voor te zorgen dat de wevers nog een enigszins redelijk 
loon kregen. Dit was dan ook een van de aanbevelingen, naast de invoering van de rang van 
fabrikeur en loonwerker, die gegeven werden en gold vooral het loon van die stoffen die nog 
op het hoge niveau stonden zoals zij betaald werden in wat de reders als de ‘alder florisantste 
en neringryckste’ tijd bestempelden.100

 De smalwevers zagen dit anders en reduceerden de in algemene termen gestelde inlei-
ding van de ‘Consideratien’ tot alleen geldend voor vier stoffen, te weten: (grove) noppen, 
doppen, kepergraten en in iets mindere mate kaffa die zij als de allerslechtste en geringste 
van de 153 in de ordonnantie van 1671 opgenomen stoffen beschouwden.101 Deze eerste, 
voorlopige reactie werd gevolgd door een veel uitgebreidere ‘Aanmerking op de onlangs 
gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen ende den rangh van fabricquer en Loon-
wercker’.102 Opnieuw benadrukten de wevers dat de aanduiding neringloze tijden niet op 
de smalnering van toepassing was. Integendeel, zij was nog nooit zo florissant geweest wat 
vooral aan de ‘sij wercken’, de zijden stoffen te danken was. Desondanks waren er lonen ver-
laagd en met enkele voorbeelden toonden zij aan hoe dat in z’n werk was gegaan. Zo was het 
damast een bloem van 52 cm (12 taliën) breed, waarover in 1671 ook al flink gesteggeld was, 
nu in de ordonnantie van 1676 opgedeeld in drie kwaliteiten, te weten: 
■ van 80 gangen met 20 pijpen, 6 stuivers
■ van 60 gangen en daarboven, 5 stuivers
■ onder de 60 gangen, 4,5 stuivers103

De smalwevers merkten op basis van de loonreglementen van 1666, 1670 en 1671 terecht 
op dat het loon voor dit damast voorheen 6 stuivers bedroeg en betoogden vervolgens dat 

99  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Consideratien van de Mannen vande Looy Camer en de ge-
meene fabriqueurs. Over het Verval en de Middelen van Herstelling in onze Neringe en fabrique’. 12 september 
1676.
100  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Consideratien’. Het stuk werd door 38 fabrikeurs ondertekend. 
De 36 mannen en 2 neutralen.
101  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Antwoort op zeeker geschrift geintituleert consideratien van de 
Mannen vande Looijkamer en de gemeene fabriqueurs. Over het verval, ende middelen van herstelling in onze 
neringe en fabrique.’ Het waren ook geen zijden of halfzijden stoffen.
102  NHA, Gildenarchieven 294. ‘Aanmerking op de onlangs gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen 
ende den rangh van fabricquer en Loonwercker’. Het stuk is ongedateerd maar moet eind 1676 zijn geschreven.
103  Indien ook hier de ketting in halve gangen was geschoren, dan bedroeg het aantal kettingdraden respectie-
velijk 3200, 2400-3200 en < 2400. 
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de twee eerstgenoemde kwaliteiten damast nergens in Haarlem werden geweven zodat voor 
het weven van de derde kwaliteit nu 1,5 stuivers of een kwart minder loon werd gegeven 
dan eerst. Hetzelfde was gebeurd met het tweekleurige moor met klosjes, van 100 gangen, 
waarvoor nu 8 stuivers werd betaald, terwijl dat 10 stuivers voor 80 gangen was geweest, 
ofwel een vermindering met 20%. In Amsterdam verdiende de wever voor ditzelfde moor 
12 stuivers per el (14 stuivers minus 2 stuivers voor het gereedschap), kortom de helft meer 
dan een Haarlemse wever. Om de reactie voor te zijn dat het loonverschil te verklaren was 
doordat dit weefsel in Haarlem met klosjes en in Amsterdam met de sempel werd geweven, 
verklaarden zij dat het de wever in Amsterdam vrij stond om te kiezen op welk van beide 
getouwen hij de stof vervaardigde. Daarnaast wezen de wevers erop dat hun onkosten, de 
kosten voor het trekken, spoelen en zijdewinden, hetzelfde gebleven waren, waardoor er van 
de verminderde inkomsten ook nog eens 2 stuivers afgetrokken moest worden.
 Hiermee was de zaak niet afgedaan. Op 6 mei 1679 ontvingen de superintendenten Gillis 
Bouchellion en Abraham Loreijn nog eens een nadere verklaring op de hiervoor genoemde 
aanmerkingen.104 Opnieuw probeerden de smalwevers om het ‘ongelijck’ dat hen door de 
fabrikeurs was aangedaan terug te laten draaien, ‘dewijl de tijt florisant is ten opsighte van de 
sijde wercken’. Weer werden de door de fabrikeurs ingevoerde loonsverlagingen aan de kaak 
gesteld en werd er verwezen naar verklaringen van Amsterdamse wevers die aan moesten 
tonen dat – in weerwil van wat de fabrikeurs beweerden – de lonen in Amsterdam hoger 
waren dan in Haarlem. Enkele van deze verklaringen zijn bewaard gebleven en zullen in pa-
ragraaf 5.3.3 aan bod komen vanwege de informatie die zij bieden over de gereedschappen 
en materialen die in Amsterdam werden gebruikt.
 In de ordonnantie van 1676 was wel gehoor gegeven aan het verzoek uit 1671 van de 
smalwevers om voor een aantal stoffen die zij als zware Amsterdamse werken bestempeld 
hadden en die met Haarlemse gereedschappen werden geweven het aantal gangen aan te ge-
ven waarmee de ketting werd geschoren. Een- en tweebloems damast, twee- en driekleurig 
moor en satijn, dezelfde stoffen waarover in 1671 nog zoveel te doen was, stonden nu met 
het aantal gangen in de ordonnantie vermeld.105 Het aantal pijpen waarmee de gangen wer-
den geschoren was verhoogd naar 20 waardoor elke gang nu uit 40 kettingdraden bestond. 
Dergelijke informatie is op zich nietszeggend en krijgt pas betekenis wanneer de weefsel-
breedte bekend is, zoals in het geval van het een- en tweebloems damast van 52 cm (twaalf 
taliën) breed, omdat dan de kettingdichtheid per centimeter berekend kan worden die een 
indicatie geeft van de kwaliteit van het weefsel. 
 Wanneer de zelfkanten in deze zijden stoffen niet worden meegerekend, hoe breed is 
dan het moor of het satijn geweest?106 De ordonnantie gaf, een enkele uitzondering daarge-
laten, geen informatie over de breedte van individuele stoffen. Er werd in verband met de 
zijden stoffen alleen in het algemeen gesproken van een ‘gemeene’ breedte en een Franse 
breedte van 56 cm (dertien taliën) waarvoor in het loon geen onderscheid gemaakt werd.107 
Vooruitlopend op de bevindingen in paragraaf 5.5 kan hier al aangegeven worden dat de 
in Haarlem geweven zijden stoffen elf, twaalf of dertien taliën ofwel tussen de 48 en 56 cm 
breed waren. In theorie zouden dan elk van de in de ordonnantie genoemde mogelijkheden 
ten aanzien van het aantal gangen op drie breedtes betrekking kunnen hebben, waarbij de 

104  NHA, Gildenarchieven 294. ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordon-
nantie …’, 6 mei 1679.
105  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. Een vierde stof die nu in gangen werd uitgedrukt was voetpeling.
106  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. ‘Van syde Wercken, daer Gangen of Rieten van uytgedruckt staen, werdt ’t 
getal verstaen binnen de kanten.’
107  NHA, SA 281, 24 oktober 1676, art. 12.
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smalste breedte dan automatisch de hoogste kettingdichtheid zou hebben. In de praktijk 
zal dit echter niet zo gewerkt hebben en zal elk van de genoemde weefsels zijn ‘eigen’ vaste 
weefbreedte gehad hebben om zo de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen.
 Zoals in paragraaf 5.3 al is aangegeven waren niet alle stoffen die in Haarlem werden ge-
weven altijd in het loonreglement terug te vinden, bijvoorbeeld omdat ze tot een bepaalde 
groep stoffen gerekend werden, zoals de moren waarop de lonen van de popelijnen van toe-
passing waren, of omdat ze er bewust buiten gehouden werden. Dit gold ondermeer voor de 
nieuw ontworpen stoffen. Eén keer werd hierover in 1685 door de burgemeesters een besluit 
genomen.108 Het betrof gebloemd fluweel waarover zij op advies van de superintendenten 
en de overlieden verklaarden dat dit fluweel als ‘een nieuwe fabrycq en geinventeert werk’ 
beschouwd diende te worden. Tevens werden de kooplieden of fabrikeurs die deze stoffen 
lieten weven bevoegd verklaard om zelf met de wevers een loon overeen te komen, zonder 
dat zij daarmee tegen de keur in gingen.

5.3.2  Haarlemse zijden smallen

Twee jaar na de publicatie van de ordonnantie uit 1676 verschenen de kooplieden en reders 
Jan en David Hooft, Cornelis Vinckestijn, Laurens Willemsz, Jan Dingemans, Abraham en 
Pieter Verhamme bij notaris Pieter Baes.109 Op verzoek van de Amsterdamse koopman Wil-
lem Vermeersch legden zij een verklaring af omtrent acht stalen die speciaal daartoe bij de 
akte gevoegd waren. (afb. 54) De stalen of monsters waren Haarlemse zijden smallen; ze 
werden ook zo genoemd, ‘dat sulks haer eijgen naem is’. Vervolgens bevestigden zij dat deze 
stoffen dagelijks in Haarlem werden gemaakt en dat zij ze lieten weven. 

108  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 232, 11 september 1685, f. 117.
109  NHA, NA 468, f. 113-114, not. P. Baes, 18 augustus 1678.

Afbeelding 54 ■ Afbeelding smallen in notariële akte 1678. Noord-Hollands Archief, Haarlem, NA 468, f. 
113-114.
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Het belang van deze akte is tweeërlei. In de eerste plaats vanwege de bewaard gebleven sta-
len en als tweede vanwege het inzicht dat het biedt in de term ‘smal’. Met uitzondering van 
het rood fluweel zijn alle smallen gefigureerd, variërend van een eenvoudig streepje tot een 
gebloemd, met zijde en zilverdraad gebrocheerd satijn. Eén staal is verkeerd om, met de 
achterkant naar boven aan de akte gehecht. Uit de variatie in de stalen wordt meteen duide-
lijk dat ‘smal’ niets meer met de oorspronkelijk stof zoals deze in 1597 werd beschreven te 
maken heeft, maar staat voor zijden stoffen in het algemeen. 

5.3.3  Gereedschappen en materialen

De rekesten uit de jaren zeventig van de zeventiende eeuw schetsten door het gesteggel over 
de vergoeding van het gereedschap tevens een beeld van de gebruikte getouwen, waardoor 
een globale indruk gegeven wordt van het type weefsel dat in Haarlem, maar ook in Amster-
dam werd geweven. Zo werd uit de reactie van de smalreders op de in de vorige paragrafen 
genoemde rekesten van de zijdewevers uit 1671 niet alleen duidelijk dat in Amsterdam eer-
der en meer op de sempelstoel werd geweven maar ook dat de stoffen daar zwaarder waren 
dan in Haarlem. Er werd gesproken over ‘ligte zyde werken, die van overlang hier tot Haar-
lem gemaakt zijn’, in tegenstelling tot de ‘nieuwe zware werken’, die met de Amsterdamse 
overeen kwamen.110 
 Zoals hiervoor al is beschreven brachten de smalreders voor alle stoffen die op een trek-
getouw werden geweven twee stuivers in mindering, omdat deze stoffen, de zogenaamde 
trekwerken, met gereedschappen – harnas en voorkam – die hen toebehoorden werden ge-
maakt.111 Het was een regeling waarover de wevers van mening waren dat deze alleen gun-
stig was voor de smalreders, die dat op hun beurt tegen spraken met het argument dat het 
lange tijd duurde voordat de onkosten die voor het weven van een (nieuwe) stof gemaakt 
moesten worden, terugverdiend waren.112 Voorwaarde was dan wel dat de stof goed ver-
kocht, omdat het vaak voorkwam dat stoffen die met veel kosten en moeite op het getouw 
waren gezet, vervolgens weinig aftrek vonden. Daarnaast bezaten de smalreders inmiddels 
voor duizenden guldens aan gereedschappen, die ze, zo wordt impliciet wel duidelijk, nog 
niet hadden terugverdiend. En dit was een van de redenen waarom de regeling zoals deze 
in Amsterdam gold, waarbij de wevers die met eigen gereedschappen weefden daarvoor 
een vergoeding ontvingen, in Haarlem niet meer ingevoerd kon worden.113 Het tweede ar-
gument van de reders betrof de smalwevers zelf ‘die nu haar eygen voogt zyn, en ’t huys by 
vrou en kinderen konnen werken, buijten s’huijs uijt werken moeten gaan, om dat velen 
niet zo veel vermogen hebben datze een gereetschap, daar al vrij veel gelt aan hangt zouden 
konnen bekostigen, gelyk ook tot Amsterdam daar de werkluijden haar eijgen gereetschap 
doen, de meeste wevers buyten s’huijs bij de onderbazen gaan werken, welke onderbazen 
somtyts 8.10.12 en meer getouwen onder haar hebben en moeten dan de wevers aldaar, be-
halve datse t huys huijs huur verwonen, nog getou plaats op een ander betalen, dat dan de 

110  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. Als voorbeeld van de lichte werken 
noemden zij het gebloemd satijn, waar verhoudingsgewijs nog het meeste zijde ingeslagen werd.
111  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. Het betreft hier stoffen die met de in 
Amsterdam geweven stoffen overeenkomen. Gezien het bedrag van twee stuivers is hier sprake van stoffen die op 
de sempelstoel werden vervaardigd, zie ook paragraaf 5.3.
112  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. ‘Ja daar zyn menigmaal werken opgezet 
die met grote moijten en costen in ’t werk gebragt wierden en dan niet veel aftrek en hadden.’
113  In Amsterdam ontvingen de wevers een vergoeding van twee stuivers per el als zij hun eigen gereedschappen 
gebruikten.
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werckluyden niet tegenstaande dit alles, nog zouden versoeken haar eijgen gereetschappen 
te doen, en is waerlijk niet anders als datze gelyk men zegt, een roede verzoeken om zelfs 
mee gekastijt te worden, want enige weynige onderbazen, die van eenige gelegentheijt en 
goet beleijt zijn, zullen der mogelyk wel by varen, maar de meeste en gemene wevers zullen 
als knegts en halve slaven van d’onderbazen worden.’114 Kortom, zo luidde de waarschuwing 
van de smalreders, de 2 stuivers per el die zij winnen als zij zelf hun gereedschappen bekos-
tigen, staat in geen verhouding tot wat ze erbij zullen verliezen. (afb. 55)
 

De genoemde onkosten golden alleen enkele zware gereedschappen, aldus de wevers die 
zich verzetten tegen deze in hun ogen onjuiste voorstelling van zaken. De reders bezaten 
veel lichte gereedschappen, dat wil zeggen gereedschappen voor kegelweefstoelen die in de 
aanschaf 50 tot 60 of meer gulden kostten en waarmee 20 tot 25 jaar of langer geweven kon 
worden.115 De enige onkosten die daarna nog gemaakt werden, hadden alleen te maken met 
het veranderen van het patroon, omdat het getouw in de periode dat het patroon door de 
patroonleester in het getouw werd ingelezen, enkele weken stil stond.116

 Het is bij gebrek aan nadere gegevens omtrent soort en aantal getouwen in Haarlem niet 
meer mogelijk om deze uitspraak van de zijdewevers te toetsen. Maar de dominantie van 
de kegelweefstoel – met of zonder patroonschachten – die uit alle stukken spreekt, gecom-
bineerd met het overwicht van lichte zijden stoffen roept wel een beeld op van een zijde-
nijverheid die op dat moment qua type stoffen verschilde van Amsterdam. Hierdoor wordt 
het ook aannemelijk dat het geen grootspraak is geweest toen de zijdewevers in hun rekest 

114  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
115  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. ‘een geheel gereetschap met klosjes’
116  De kosten hiervan kwamen vanaf 1670 voor rekening van de smalreder, zie SA 265. Zie hoofdstuk 6.1 voor 
het inlezen van het patroon in het getouw.

Afbeelding 55 ■ Wybrant Hendriks, Wever op trekgetouw met trekmeisje. Rijksmuseum, Amsterdam, 
 collectie KOG, Atlas Zeden en Gewoonten, inv.nr. XIII-J-132.
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uit 1671 verklaarden dat velen van hen de nieuwe werken ‘alhier in treijn gebracht hebben’, 
nadat zij ze daarvoor al enkele jaren in Amsterdam hadden vervaardigd.117 
 Dit wil niet zeggen dat de kegelweefstoel niet in Amsterdam werd gebruikt. Het stond de 
Amsterdamse wevers vrij om op een kegelweefstoel of op een sempelstoel te weven, aldus 
de Haarlemse wevers in 1676, waarbij ze nog steeds aangaven dat de stoffen in Amsterdam 
zwaarder waren.118 De stoffen werden er zesdraads in het riet geregen, tegen vierdraads in 
Haarlem, wat werd bevestigd door vier meesterknechten van zijden gebloemde werken.119 
Alle vier woonden en werkten nu in Amsterdam, maar hadden voordien in Haarlem ge-
woond, op grond waarvan zij zichzelf in staat achtten om beide steden met elkaar te kunnen 
vergelijken. Hun voorkeur ging uit naar de zesdraads in het riet ingeregen stoffen, niet al-
leen vanwege het loon, maar ook omdat de zijde in Amsterdam van een betere kwaliteit was 
waardoor er vergeleken met Haarlem ‘meer werck kan werden gemaakt’.120 
 Een kwaliteitsverschil in de zijde werd in de eerdere rekesten uit 1671 ook al aangevoerd 
en door de smalreders toen verworpen met het argument dat zij de zijde op dezelfde plaat-
sen kochten als de fabrikeurs van Amsterdam.121 Ze vroegen zich daarbij ook af hoe het kon 
dat, indien het waar was dat zij met slechtere zijde lieten weven, de kopers van hun stoffen 
deze elders dikwijls weer als Amsterdamse stoffen verkochten. Ook hier geldt weer dat deze 
beweringen niet meer gecontroleerd kunnen worden, maar stel dat er echt sprake was van 
een kwaliteitsverschil dan zou als tegenargument aangevoerd kunnen worden dat dit ge-
beurde omdat de Amsterdamse stoffen een zodanige reputatie hadden dat het profijtelijker 
was om de Haarlemse als Amsterdamse weefsels te verkopen. 
 Het meest expliciet over de situatie in Amsterdam waren drie ‘werkmeesters’ van zijden 
gebloemde stoffen aldaar.122 De aanleiding voor deze verklaring uit januari 1677 was een 
dreigende loonsvermindering in Haarlem die moest voorkomen dat de ‘fabriek’ naar Am-
sterdam verplaatst zou worden. Het probleem zat hem in het loon van een zware (gebloem-
de) stof in Amsterdam dat even hoog was als een vergelijkbare, maar lichte (gebloemde) 
stof in Haarlem. Voor de Haarlemse zware kwaliteit van deze stof moet het loon, zonder dat 
dit echt expliciet wordt gezegd, hoger hebben gelegen dan in Amsterdam. De angst dat de 
fabriek naar Amsterdam verplaatst werd, gold de fabrikeurs in Haarlem omdat zij de stof-
fen in Amsterdam tegen een lager loon konden laten weven.123 ‘Welck voorstel wij oordee-
len met de waerheyt niet conform te zijn, om reedene als volgt. Vooreerst ist klaer dat het 
seer weynigh Jaaren verleeden is datter van die natuur van stoffen seer wijnigh tot Haerlem 
maer meest alles tot Amsterdam pleeg gemaekt te worden, daer nu apparent alsoo veel tot 
Haerlem als tot Amsterdam gemaekt wort. Soo nu de grootheijt van haer loon een oorsaek 
soude zijn vande vermindering van haer fabriek, soo ist te verwonderen dat die tot Haerlem 
in corten teijt soo merklijk heeft toegenoomen, gemerkt de fabricueurs (sic) vande selve 
doen te tijt minder kennis en ervaerentheijt hadde als nu.’ Vervolgens gaven zij een staatje 
met de lonen voor twee- en driekleurig satijn 4 en 6 draads en twee- en driekleurig moor of 

117  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest smalwevers 1671.
118  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Aanmerking op de Onlangs gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen 
ende den rangh van fabricquer en Loonwercker’ (1676).
119  NHA, Gildenarchieven 294, 1 februari 1677. De meesterknechten waren: Abram Groenewout, Johannes 
Abramse Groenewout, Claes Nagel en Jan van der Harp.
120  NHA, Gildenarchieven 294, 1 februari 1677. Tevens verklaarden zij dat Amsterdamse wevers per jaar niet 
meer dan 7 tot 8 weken verloren met het stellen van het getouw en het wachten op garens en patronen.
121  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
122  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677.
123  Voor de wevers had het geen zin om naar Amsterdam te vertrekken omdat zij daar minder zouden gaan 
verdienen.
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greine grond 4 en 6 draads zoals deze in Amsterdam betaald werden.124 Een van de werk-
meesters was Cornelis van Eecke, die in 1674 voor Catherina Agges werkte toen zij in dat 
jaar de zaak overdeed aan haar zoon Cornelis de Flines.125 Hij was het ook die in 1680 nog-
maals een overzicht maakte van de lonen die in Amsterdam betaald werden voor de eerder 
genoemde stoffen.126 Met betrekking tot de moren of greine gronden werd nu opgemerkt 
dat indien alle figuren gestoken waren er in Amsterdam voor de ‘blote’ grond 15 stuivers 
per el werd betaald. Kortom, er is hier sprake van gebrocheerde stoffen, waarbij het patroon 
met behulp van brocheerspoelen werd ingeweven. In Haarlem werd voor dergelijke spoe-
len, ‘steeck-spoeltjes’ genaamd, twee stuivers per el extra gegeven bovenop het gebruikelijke 
loon voor het weven van de effen, al dan niet gefigureerde grond.127 Voor het weven met een 
pletspoel, een spoel met metaaldraad werd vijf stuivers per el gegeven. Een vergelijkbare 
regeling zal ook in Amsterdam gegolden hebben.
 Uit de opmerkingen van Cornelis van Eecke en de zijnen, wordt duidelijk dat we hier 
niet te maken hebben met een specifiek, eenduidig weefsel, maar eerder met een groep ge-
figureerde weefsels waarbinnen allerlei variaties mogelijk waren, zoals het gebruik van een 
brocheerspoel. Zo was de grootte van het patroon, het aantal koorden of schachten, noch 
de keuze voor een bepaald type trekgetouw bepalend voor de hoogte van het loon. Of zoals 
zij dat in 1680 formuleerden ‘Voorts staet ons alles ter keuze, of men wil wercken met de 
simpel, of met klosjes, het sij dat de treck-kam met schachten of ‘er sonder sij, en word ten 
dien regarde, geen onderscheijd in den loon gemaeckt.’128 Alleen in het geval dat er sprake 
was van ‘een-bloms-gereedschappen’ werd voor de grootte van de trekkam twee stuivers per 
el extra betaald.
 Deze twee verklaringen van de Amsterdamse werkbazen roepen de volgende vragen op: 
wat zijn een-bloms-gereedschappen en wat wordt er bedoeld met een trekkam met schach-
ten of zonder schachten? In bijlage 1 is een beschrijving van de sempelstoel en de kegelweef-
stoel opgenomen waarbij de sempel en de kegels of klossen verbonden zijn met de hevels 
in het patroonharnas waardoor de kettingdraden selectief opgetrokken konden worden. In 
dergelijke getouwen is er sprake van een trekkam zonder schachten. Het voordeel boven 
een getouw met een trekkam met schachten is tweeërlei: ten eerste neemt het harnas door 
het ontbreken van de schachten voor de vorming van het patroon minder plaats in in het 
getouw en ten tweede is het voor de wever of de trekjongen minder zwaar om te trekken.
 Het trekgetouw met een trekkam met schachten, waar het patroon in schachten wordt 
ingelezen die via trekkoorden met de sempel of de kegels zijn verbonden, kent zijn beper-
kingen in het aantal schachten dat in een getouw geplaatst kunnen worden.129 Dit aantal is 
niet oneindig en heeft daarmee gevolgen voor de grootte van het patroon dat in de stof inge-

124  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677. De bedragen waren als volgt: driekleurig satijn 4 en 6 draads à 
15 stuivers per el; tweekleurig satijn 4 en 6 draads à 12 stuivers per el; driekleurig moor of greine grond 6 draads à 
18 stuivers per el; idem 4 draads à 17 stuivers per el en als laatste tweekleurig moor of greine grond 4 en 6 draads 
à 15 stuivers per el. 
125  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677. De andere werkmeesters waren Gerret Jacobz en Lieven Davits. 
Zie paragraaf 4.4 voor zijn werkzaamheden voor de familie De Flines.
126  NHA, Gildenarchieven 294, 3 september 1680. Het stuk was mede ondertekend door Lieven en Abram 
Davits. De bedragen waren nu als volgt: driekleurig satijn 800 riet 8 draads à 16 stuivers per el; dito 6 draads à 
15 stuivers per el; tweekleurig dito 8 draads à 13 stuivers. De 4 draads werden zelden of nooit meer gemaakt. De 
lonen voor de moren of greine gronden waren met uitzondering van het tweekleurig 4 draads à 14 stuivers per el 
hetzelfde gebleven.
127  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. Dit was het maximum bedrag; in geval er minder brochering was werd er 
naar verhouding minder betaald. Zie ook hoofdstuk 2.
128  NHA, Gildenarchieven 294, 3 september 1680.
129  Becker, Pattern and Loom, 256.
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weven kan worden. Het bestaan van een dergelijk getouw en het gebruik ervan in Haarlem 
verklaart echter wel waarom er in de loonreglementen van 1670 en 1671 melding gemaakt 
wordt van stoffen die met 120 of meer schachten en klosjes werden geweven, zoals de al 
eerder genoemde tweekleurige trekpopelijnen van 120 tot 140 schachten die met klosjes en 
een garen inslag werden geweven of de eenkleurige ‘More Pieke’ van 120 schachten en daar-
boven uit dezelfde ordonnanties. 130 
 De vraag naar de betekenis van ‘een-bloms-gereedschappen’ is lastiger te beantwoorden. 
Enerzijds werd er voor de grootte van de trekkam bij dergelijke gereedschappen twee stui-
vers meer betaald; anderzijds verklaarden de Amsterdamse werkmeesters dat de grootte van 
het patroon, het aantal koorden en schachten geen rol speelden bij de vaststelling van het 
loon. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn, totdat er gekeken wordt naar het patroon 
zelf, omdat er naar het zich laat aanzien toch een onderscheid gemaakt wordt en wel naar de 
manier waarop het patroon zich herhaalt. Er waren globaal genomen twee mogelijkheden:  
een patroon werd twee of meer keer in de breedte herhaald of was baanbreed. In het eerste 
geval waren er, ongeacht of het patroon herhaald of gespiegeld werd, minder koorden of 
schachten nodig dan wanneer het patroon baanbreed was (zie paragraaf 6.1 en bijlage 1).131 
In de ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordonnantie 
…’ van de smalwevers uit 1679 verzochten zij om het loon van trekkammen met driehon-
derd of meer koorden in navolging van Amsterdam met twee stuivers boven het gebruike-
lijke loon te verhogen.132 Kan dit een verwijzing naar het een-bloms-gereedschap zijn?
 Een laatste verschil tussen Amsterdam en Haarlem betrof de notering van de stofbreedte 
in draden of in gangen. In Amsterdam werd deze in draden uitgedrukt, in Haarlem in gan-
gen waarbij elke gang die met twintig pijpen werd geschoren veertig draden had.133 Dit 
was juist in zoverre het de satijnen en moren gold waarvan de lonen tussen beiden steden 
werden vergeleken. De Haarlemse loonlijsten laten echter een combinatie zien van stoffen 
waarvan de breedte in draden en in gangen werd genoteerd, waarbij het vooral de oudere 
stoffen waren waarvan het aantal kettingdraden werd vermeld. Het is hier op zijn plaats om 
er nogmaals op te wijzen dat deze noteringen, zeker wanneer er geen breedte bekend is, 
slechts een indicatie vormen voor de breedte en de kwaliteit van een weefsel aangezien er 
grote verschillen konden bestaan tussen de garens die voor de ketting werden gebruikt. Zo 
zal een stof van 20 gangen met een grove linnen of wollen ketting veel breder zijn dan wan-
neer er van een fijne zijden ketting sprake is, terwijl ze toch eenzelfde aantal kettingdraden 
hebben. De reden om deze noteringen toch in de tekst op te nemen is, dat ze in een later sta-
dium mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij de vergelijking van de kwaliteit van Haarlemse 
en Amsterdamse stoffen ten opzichte van de Italiaanse, Franse of Engelse weefsels.

130  NHA, SA 265, 16 september 1670 en SA 269, 13 april 1671. De beschrijving van trekpopelijnen is vanaf de 
ordonnantie van 24 oktober 1676 sterk vereenvoudigd. Het aantal schachten wordt niet meer vermeld.
131  Wanneer een patroon in de breedte wordt herhaald, dan worden alle kettingdraden van een motief in het 
patroonharnas die op hetzelfde moment opgetrokken moeten worden in een raamkoord verzameld. Een reken-
voorbeeld: stel er zijn 600 kettingdraden nodig voor het patroon en het patroon wordt drie keer herhaald, dan zijn 
er maar 600:3 = 200 raamkoorden nodig. Is een patroon baanbreed en zouden er evenveel kettingdraden nodig 
zijn, dan is er sprake van 600 raamkoorden, omdat er geen herhaling plaatsvindt.
132  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordon-
nantie …’, 6 mei 1679. 
133  NHA, Gildenarchieven 294, september 1680. ‘Onderscheyt der lonen tusschen Haerlem en Amsterdam.’ 
Om deze reden hadden ze voor de Haarlemse stoffen de draden genoteerd en niet de gangen. Een breedte van 
honderd gangen stond gelijk met een 1000 riet vier draads. ‘en de wijle die van Amsterdam haer wercken reec-
kenen bij de draeden, en onse wercken gereekent worden bij de gangen, soo hebben wij onse gangen hier boven 
tot draeden uitgereekent want ijder gangh met 20 pijpen geschooren, heeft veertigh draeden a 100 gangen is riets 
1000 4 draets.
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5.4  De ordonnanties van 1717 en 1749

Na de conflicten rond de publicatie van de ordonnantie van 1676 die zeker tot 1680 door-
liepen werd het stil. Er zullen ongetwijfeld nog geschilpunten bestaan hebben binnen de 
smalnering maar de neerslag daarvan drong niet door tot de vergaderingen en de resolu-
ties van de burgemeesters. Wel werd in 1685 opnieuw een ordonnantie gepubliceerd die, 
uitgezonderd een paar nieuwe bedragen en het loon voor een nieuwe stof ‘gevoerd moor’ 
genaamd, verder qua tekst in niets van die van 1676 verschilde; een jaar later gevolgd door 
een toevoeging waarin de lonen van enkele nieuwe werken opgenomen waren.134 Voor het 
eerst werden het aantal koorden, beter gezegd de trek- of raamkoorden vermeld waarmee 
gevoerde moren (1685) en tweekleurige damasten (1686) werden geweven. In de in januari 
1697 gepubliceerde ordonnantie was Spaanse kaffa aan de loonlijst toegevoegd en waren nu 
de artikelen betreffende de rang van fabrikeur en loonwerker vervallen.135

 Een enkele keer werd door de burgemeesters de vervaardiging van nieuwe stoffen be-
sproken, zoals in 1685 het al eerder genoemde gebloemd fluweel dat zij als een nieuwe stof 
beschouwden, in 1692 een kamerbehangsel als vervanging van Doornikse werken en de 
oprichting van een fabriek voor het weven van ‘crispe’ ofwel crêpe de Bologne rond 1700.136 
Crêpe, ook wel krip genaamd, is een op gaas gelijkend weefsel vervaardigd uit crêpegaren, 
een garen dat tot het maximaal mogelijke is getwist of getwijnd.137

 Nadat in 1703 een ordonnantie voor het smalredersgilde werd opgesteld, waarvan de 
tekst onbekend is, duurde het tot 1717 voordat er opnieuw een keur en ordonnantie, als-
mede een loonreglement werd vastgesteld en gepubliceerd.138 Het loonreglement was nu 
opgedeeld in verschillende groepen, te weten: ‘Arbeyds-Loonen van Wercken, meest voor 
desen in gebruyck, en eenige nog heden’, ‘Arbeyds-Loonen van Zijde en Half Zijde Stoffen, 
meest voor desen in gebruyck, en sommige nog heden’, ‘Arbeyds-Loonen van Geblomde 
Zijde Stoffen’ en als laatste ‘Arbeyds-Loonen van de navolgende Stoffen, ’t zy se met Wolle-
Garen, Saey, Litijn, of Catoene-Garen ingeslagen worden, van 12 Talien breet in ’t Riet, en 
daer onder’.139 Er moet hier wel rekening mee worden gehouden dat een deel van de vernieu-
wingen van 1717 ook al in de ordonnantie van 1703 doorgevoerd waren, zoals hieronder zal 
blijken uit de stukken die rond de vernieuwde ordonnantie van 1749 geschreven werden en 
waarin naar deze ordonnantie werd verwezen. 

134  NHA, SA 296, 15 juni 1685 en de ampliatie van 28 december 1686. 
135  NHA, SA 307, januari 1697.
136  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 232, 11 september 1685, f. 172. Het stond de fabrikeurs vrij om 
met de wevers een loon overeen te komen, zonder dat zij daarmee tegen de ordonnantie in handelden. NHA, Res. 
Burgemeesters (SA 850) rood 235, 22 oktober 1692, f. 134. De weduwe Clara Dingmans kreeg toestemming om 
deze stoffen te blijven weven en werd tegelijk in het smalweversgilde opgenomen. Volgens het door haar inge-
diende rekest had zij deze stoffen al twee jaar met succes laten weven. Zie ook: Ingekomen stukken (SA 710) rood 
467, 22 oktober 1692. NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 246, 15 november 1699, f. 177v-178. Zie voor deze 
fabriek ook paragraaf 5.6.
137  Textiellexicon, s.v. crêpebinding. Vocabulaire technique, s.v. crêpe. Het garen heeft ongeveer 1500-3000 draai-
ingen (tours) per meter.
138  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 452. ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toestant 
en het verval der Haarlemse Burgerij en Ingesetenen ten Principalen veroorsaakt door het verval der Smalrederij 
Tseedert den Jaar 1703 tot heeden […]’ NHA, SA 354, 1 september 1717. De ordonnantie is in 1729 nogmaals, 
ongewijzigd herdrukt, SA 245. De tekst van de ordonnantie is in 1725 letterlijk overgenomen door het stofjeswer-
kersgilde in Utrecht, waarbij alleen de lijst met stoffen en lonen aan de Utrechtse situatie is aangepast. Colenbran-
der ‘Woollen velvets’, nog te verschijnen.
139  NHA, SA 354, 1 september 1717, 15, 21, 23 en 29.



202

Hoofdstuk 5 ■ Producten van de zijdeweverij in Haarlem

Het was in 1717 natuurlijk nog 
steeds verboden om de stoffen 
voor een lager loon te laten we-
ven, terwijl het de wever op zijn 
beurt nog steeds vrij stond om een 
hoger loon te bedingen.140 Nieuw 
in deze ordonnantie waren bij-
voorbeeld de halfzijden effen sa-
tijnen die tot en met 120 gangen 
op de gewone breedte, maar bo-
ven de 120 tot en met 150 gangen 
een el breed werden geweven.141 
De onder de ‘Arbeyds-Loonen 
van Geblomde Zijde Stoffen’ ge-
noemde damasten, effen, gladde 
en Italiaanse damasten, werden 
als type stof natuurlijk al langer 
geweven, maar de verschillen in 
de beschrijvingen met de ordon-
nantie van 1697 zijn zo groot dat 
ze als nieuw beschouwd moeten 
worden. Tot dezelfde groep zij-
den stoffen behoorden ook de 
weefsels met een moren en grei-
nen grond zoals ‘Grijn-Satijn, 

Bordeloe, Een couleur Moor, Luquoise (afb. 56) en Satijn à Fleur’.142 Het technisch meest 
intrigerende in deze ordonnantie is de vermelding van dubbele harnassen, waarbij naar het 
zich laat aanzien twee afzonderlijke trekharnassen achter elkaar in het getouw waren ge-
monteerd.143 De vroegste verwijzing naar de aanwezigheid van dubbele harnassen in Haar-
lem dateert uit 1697 en betreft een advertentie voor de verkoping van gereedschappen en 
zijde die voor een weverij van gebloemde zijden stoffen gebruikt kunnen worden.144 Het 
gebruik van een dubbel harnas was niet beperkt tot Haarlem, er werd ook in Amsterdam op 
geweven en wel rond 1700 in het Doopsgezinde weeshuis op de Prinsengracht.145 In 1717 
moet het dus een bekende techniek zijn geweest waarmee al meer dan twintig jaar gebloem-
de zijden stoffen werden geweven.
 De publicatie van de keur en ordonnantie van de smalrederij in 1749 vormde als het 
ware het sluitstuk van de onrust die er onder de Haarlemse zijdewevers heerste ten aanzien 
van de dreigende teloorgang van de zijdenijverheid in hun stad.146 Zij stonden hierin niet al-
leen, ook de Amsterdamse fabrikeurs en zijdewevers waren bezorgd en vroegen stadhouder 

140  NHA, SA 354, 1 september 1717, 15, artikel I. De vrijheid om een hoger loon te bedingen werd in 1676 voor 
het eerst in de ordonnantie opgenomen. NHA, SA 281, 24 oktober 1676.
141  NHA, SA 354, 1 september 1717, 22.
142  NHA, SA 354, 1 september 1717, 24.
143  NHA, SA 354, 1 september 1717, 27-28.
144  Amsterdamse Courant, 16 juli 1697, waarin bekend gemaakt werd dat op 25 juli in Haarlem de gereedschap-
pen – waaronder ‘dubbelde Harnassen’ – die tot een ‘Fabric van Geblomde Zyde Stoffen’ behoorden, geveild 
zouden worden.
145  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 216.
146  Zie over de kwestie ook De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 277-281.

Afbeelding 56 ■ Voorbeeld van Lucooys, voor en achter, voetwerk 91 uit het 
Digtenboekje. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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Willem IV (1711-1751) om steun bij de instandhouding van de inlandse nijverheid, zoals 
in paragraaf 3.5 nader is beschreven. Hier wordt alleen ingegaan op de opmerkingen die in 
de stukken en rekesten gemaakt werden met betrekking tot de stoffen die op dat moment 
in Haarlem werden geweven. Dankzij het Digtenboekje uit 1753 kunnen in enkele gevallen 
stofnamen met weefsels worden vergeleken.147 Het Digtenboekje wordt hier alleen gebruikt 
als illustratiemateriaal bij de in de ordonnantie genoemde stoffen. Er is momenteel een pro-
ject gaande waarbij de weeftechnische aanwijzingen voor de stalen in dit boekje worden 
geanalyseerd en waarvan de uitkomsten in de toekomst gepubliceerd zullen worden.148 Een 
van de eerste bevindingen is dat de samensteller van het Digtenboekje niet, zoals tot dusver 
werd aangenomen, een leerlingwever was maar dat eerder gedacht moet worden aan een 
meesterwever. 
 Het Digtenboekje dankt zijn naam aan de kleine getekende schema’s van de opbinding 
– digten genaamd – die bij vrijwel alle beschrijvingen van de stalen zijn bijgevoegd. In deze 
tekeningen is af te lezen hoe de trappers en de schachten met elkaar verbonden zijn in een 
getouw.149 Het boekje bestaat uit een deel voetwerkdigten met 140 stalen en een deel trek-
werkdigten waarin 72 stalen worden beschreven. Er heeft ook een Digtenboek N° 2 bestaan 
dat helaas niet bewaard is gebleven. Dit blijkt uit de vermelding na de beschrijving van 
nummer 140 waarin naar dit boek wordt verwezen voor het vervolg van de voetwerkdig-
ten.150 Het verschil in getouwen is in de digten af te lezen: in de voetwerkdigten (afb. 57) is 

147  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194.
148  De weeftechnische analyses zijn uitgevoerd door Augusta Uhlenbeck, textielontwerper en medewerker on-
derzoek textieltechniek verbonden aan het museum ‘La Piscine’ te Roubaix, Frankrijk, in samenwerking met  
Frieda Sorber, conservator van het Modemuseum te Antwerpen.
149  Textiellexicon, s.v. opbinden.
150  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. ‘Het vervolg van de voetwerksdigten is te vinden in het midden van 
het Digten boek N° 2, 7 juli 1755.’

Afbeelding 57 ■ Voetwerkdigten. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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het patroon van de stof herkenbaar, in de trekwerkdigten niet omdat daar alleen de opbin-
ding van het grondweefsel in de schachten is genoteerd. (afb. 58) Het patroon werd in de 
trekwerken immers met behulp van het patroonharnas dat afzonderlijk door de trekjongen 
werd bediend verkregen. Elf van de tweeënzeventig trekwerken zijn met een dubbel harnas 
geweven.151

 

Op 2 maart 1749 rapporteerden de burgemeesters Pieter Steyn en Jan Heshuijsen namens de 
superintendenten en overlieden van de manufacturen dat de concept-ordonnantie voor de 
smalnering gereed was.152 Het concept werd de volgende dag ter kennisgeving en goedkeu-
ring naar de stadhouder in Den Haag gebracht en op 9 maart werd van dit bezoek verslag 
uitgebracht aan de burgemeesters.153 Er werd nadrukkelijk vermeld dat Willem IV geïn-
formeerd was dat er uitvoerig met zowel de fabrikeurs als de wevers was gesproken om de 
nieuwe ordonnantie voor beide partijen aanvaardbaar te maken. Nu de toestemming was 
verkregen werd de definitieve tekst van de ordonnantie op 25 maart 1749 door de burge-
meesters goedgekeurd.154

 Een van de punten die de wevers graag uit de tekst verwijderd hadden gezien was de 
passage uit artikel 10, zoals die ook al in 1717 was geformuleerd, waarin het de wevers niet 
toegestaan werd om met een of meer stalen of stukken van hun werk de geauthoriseerdens 
te benaderen of zelfs maar naar hun huizen te gaan om naar de lonen te vragen zonder 
vooraf de fabrikeur of koopman daarvan in kennis gesteld te hebben.155 Het voorstel van de 
wevers werd eenstemmig en met grote stelligheid afgewezen omdat de stoffen ‘requireeren 
d’uijtterste Secretesse en uit een Staal hoe kleijn, kunnende het werk compleetelyk werden 

151  De nummers 11, 23 tot en met 28, 48, 50, 52 en 66.
152  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 186-186v; NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 296, f. 
49v-50, 2 maart 1749.
153  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 296, f. 51v-53, 9 maart 1749. 
154  NHA, SA 403, 25 maart 1749.
155  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 191-192v. ‘Memorie van Consideratien geformeert by de 
Superintendenten en Overluyden der Manufacturen.’

Afbeelding 58 ■ Trekwerkdigt. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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nagegaan en gemaakt, dat zulcx behoorde te werden gedeclineert, als ’t welke soude kunnen 
na sig sleepen de ruine vande Fabrijcq aan dewelke door bijsondere oplettendheijt en indus-
trie moet werden gemainteneert en door geduurige nieuwe inventien staande gehouden’.
 Dat er daadwerkelijk overleg was geweest met de wevers blijkt ondermeer uit het verslag 
van een bijeenkomst die op 28 december 1748 plaats vond met de superintendenten en de 
overlieden van de manufacturen.156 Het is een zakelijk verslag in twee kolommen met links 
kort de punten in de concept-ordonnantie waarover onenigheid bestond en rechts de uitslag 
van de bespreking. De argumenten die over en weer gebruikt zijn om tot een beslissing te ko-
men ontbreken helaas, slechts een enkele keer komt de mening van de wevers naar voren. Zo 
vonden zij de sprong van 60 naar 100 gangen in de halfzijden effen satijnen zoals deze in 1717 
was geformuleerd wat groot, maar aangezien zij er eigenlijk ook weinig belang aan hechtten, 
lieten zij het aan de superintendenten om hier een beslissing over te nemen. Met betrekking 
tot de weefsels die tot de gebloemde zijden stoffen gerekend werden, meenden de wevers dat 
daar nog wel aan verdiend werd, maar zagen zij toch ook in dat een verhoging van het loon 
de ondergang zou betekenen voor de weverij van deze stoffen die vooral door de heren Visser, 
Verhamme en Heshuijsen werden vervaardigd.157 Het meest uitgebreid was hun commentaar 
op de tekst inzake het ‘gemeen verval’ dat aan de ordonnantie van 1703 was ontleend.158 
 Het meest uitgesproken waar het de stoffen betrof was het stuk dat handelde over het 
verval van de smalrederij sinds 1703.159 De onbekende auteur(s) verweten de commissaris-
sen of geauthoriseerden dat door hun toedoen de lonen na 1703 waren verlaagd. Daarnaast 
hadden zij in weerwil van artikel 10 in de ordonnantie van 1717 geen loon gesteld op nieuwe 
stoffen zoals de triomphanten, ras de ceciles en dergelijke. (afb. 59) Dit was ongehoord aan-

156  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 211-212. Op zich was dit niet uniek en had een dergelijk 
overleg ook in 1717 plaatsgevonden, zie f. 434v. 
157  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 211.
158  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 212. ‘Gemaakt volgens ordonnantie 1703.’
159  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 452-458. ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toes-
tant en het verval der Haarlemse Burgerij en Ingesetenen ten Principalen veroorsaakt door het verval der Smal-
rederij Tseedert den Jaar 1703 tot heeden […]’ Het stuk eindigt met een overzicht van de loonverschillen van de 
ordonnantie van 1717 ten opzichte van die van 1703.

Afbeelding 59 ■ Ras de Cicile, trekwerk 98. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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gezien triomphanten al meer dan vijf-
entwintig jaar in Haarlem werden ge-
weven en het loon steeds maar ‘bij af-
leijdingh’ gezocht moest worden wat 
meestal nadelig was voor de wever. 
Een ander verwijt gold het ontbreken 
van bepaalde zaken in de ordonnan-
tie zoals de vermelding van de mini-
mumlengte voor de ketting en wat er 
gebeuren moest met gangen die meer 
dan dubbel geschoren werden of ho-
ger dan 200 in aantal waren of met 
weefsels die meer dan 5, 8, 10 of 12 
dik ingeslagen werden. Het wachten 
op de ketting of de inslag, het stellen 
van het getouw was ook niet (goed) 
geregeld waardoor de wever in deze 
overgeleverd was aan de willekeur 
van de fabrikeur. Hoe was het mo-
gelijk, zo vroegen zij zich af, dat de 
geauthoriseerden, wiens verantwoor-
delijkheid het was om voor nieuwe 
werken een loon vast te stellen, dat 
eenendertig jaar lang niet hadden ge-
daan? Er wordt door de opstellers van 
het stuk gesuggereerd dat de geaut-
horiseerden daar zelf geen voordeel 
in zagen en het daarom achterwege 
hadden gelaten. De twee ampliaties 
die na 1717 werden gepubliceerd wa-
ren immers voordelig voor de fabri-
keur en niet voor de wever aldus de 
auteur(s).160 Het stuk eindigt met een 

overzicht van stoffen waarvan de lonen sinds 1717 zijn verlaagd ten opzichte van de ordon-
nantie van 1703.161 Meer precies de lonen van gebloemde zijden stoffen die op pagina 23 
tot en met 27 van de ordonnantie van 1717 beschreven staan, alsmede het op pagina 25 
genoemde ‘gemeen verval’. Het gemeen verval is op te vatten als een schema dat gebruikt 
kon worden om het weefloon van gefigureerde zijden stoffen te bepalen. Hiertoe werd zelfs 
een heel uitgewerkt schema opgesteld, de ‘Tafels der vervallen’ dat als bijlage voor de or-

160  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 454v. Deze werden op 18 juli 1733 en 1 maart 1738 vastge-
steld, zie SA 370. De eerstgenoemde betrof het loon voor de grond van effen gebrocheerd satijn van vijf, acht en 
tien schachten dat met garen ingeslagen werd. De werd gesteld op 4 stuivers per el voor de grond van 100 gangen. 
Voor elke twintig gangen meer of minder werd een halve stuiver gerekend. De tweede ampliatie betreft een ver-
goeding voor een loper of overschot – een inslag van zelfkant tot zelfkant – en het steken of brocheren met een 
zogenaamd steekspoeltje. Zie ook hoofdstuk 2.6.
161  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 456-458.

Afbeelding 60 ■ Tafel der vervallen, 1749. Noord-Hollands Archief, 
Haarlem, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 207.



207

5.5 ■ Stofbreedtes

donnantie van 1749 was bedoeld (zie bijlage 4).162 Wat het schema beoogt, is de aantallen 
kettingdraden van het patroon (harnaslitsen) aan te geven en de hoeveelheid scheuten per 
patroonlits die voor de hoogte van het patroon gebruikt worden.163 (afb. 60) Trekgetouwen 
met een patroonharnas variërend van 660 harnaskoorden met twee herhalingen van het 
patroon in de breedte tot en met 900 harnaskoorden met drie herhalingen in de breedte 
golden als gemeen verval, als het gemiddelde, waarbij er sprake was van één of twee scheu-
ten door een patroonlits. Zijn er meer scheuten dan is er sprake van een fijn verval; zijn er 
minder dan van een grof verval. Voor weefsels met een fijn verval werd meer loon betaald. 
De berekening van de verhouding tussen het aantal harnas- en patroonlitsen gebeurde op 
basis van het vierkant, een verwijzing naar het patroonpapier waarop het patroon getekend 
stond (zie paragraaf 6.1).
 Op basis van het bovenstaande kan met zekerheid gezegd worden dat de lonen voor gefi-
gureerde zijden stoffen in Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw aan de hand van 
dit ‘gemeen verval’ berekend werden. Wanneer dit voor het eerst gebeurde is onduidelijk. 
In de reacties op de publicatie van de ordonnantie van 1676 is er niets over terug te vinden. 
Enkele jaren daarna, in 1685, wordt de term ‘fijne vervallen’ in verband met gevoerd moor 
voor het eerst gebruikt.164 Dit duidt erop dat er in de late zeventiende eeuw al met vervallen 
moet zijn gewerkt. Gezien de nabijheid van Amsterdam en de relatie tussen beide steden 
waar het de zijdenijverheid betrof, is het aannemelijk dat in deze stad de lonen ook op basis 
van een ‘gemeen verval’ werden vastgesteld.

5.5  Stofbreedtes

Een van de aspecten waarop het onderzoek naar de Hollandse zijdeweverij zich heeft ge-
concentreerd zijn de stofbreedtes, om zodoende een antwoord te kunnen geven op twee 
vragen. De eerste luidde: waarom wordt de vervaardiging van een stof van 43 cm breed zo 
vaak aan Holland toegeschreven? De tweede vraag had betrekking op de breedte van een 
aantal stoffragmenten in de Richelieu collectie in Parijs. Volgens de bijschriften waren deze 
gefigureerde stoffen 9/8 hollandse el (78 cm) breed, een breedte die, zoals hieronder zal 
blijken, uitzonderlijk was voor dit type stof. Was hier sprake van een verschrijving of niet? 
Het antwoord op deze vraag is al in paragraaf 4.4.2 gegeven en luidde dat 78 cm brede stof-
fen met een chinoiserie-patroon inderdaad in Holland en met name in Amsterdam werden 
geweven.
 Zoals bekend had Amsterdam geen gilde en waren de stofbreedtes derhalve ook niet in 
een gildereglement vastgelegd. Informatie over de breedte van de in Amsterdam geweven 
zijden en halfzijden stoffen is dan ook schaars. Ze zullen in eerste instantie overeengekomen 
zijn met de breedte van de in Antwerpen geweven stoffen, maar zich – evenals in Haarlem – 
in de loop van de zeventiende eeuw hebben aangepast aan datgene wat internationaal gang-
baar was.  
 Om een idee te krijgen welke stoffen met welke breedtes in Europa werden geweven, is 
Frankrijk van belang omdat dit land in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw 

162  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 206-209. ‘Nader verklaringe over de vervallen der heele en 
half sijde Stoffen met de bepalinge van het vierkant en het getal der Scheuten daar toe behoorende so met 1 als 
2 scheuten door een Patroon Lits dienende tot een aanhangsel om agter de ordonnantie bijgevoegd te worden.’ 
Hierin werden de berekeningen toegelicht.
163  Met dank aan Augusta Uhlenbeck die geholpen heeft dit voor mij inzichtelijk te maken.
164  NHA, SA 296, 15 juni 1685.
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langzaam maar zeker op weg was om de eerste plaats van Italië op het gebied van zijden 
stoffen binnen Europa over te nemen. Zoals bekend werden in 1667 onder Colbert de reeds 
bestaande reglementen voor de zijdeweverijen in Parijs, Tours en Lyon opnieuw geformu-
leerd.165 Effen en gefigureerd fluweel, met goud- en zilverdraad doorweven stoffen, gefigu-
reerde stoffen die op een trekgetouw waren geweven alsmede de geheel zijden effen stoffen 
waren 11/24 el ofwel 54 cm breed.166 Deze breedte bleef gedurende de gehele achttiende 
eeuw gehandhaafd en er werd in theorie streng de hand aan gehouden. Er waren echter uit-
zonderingen. Bepaalde soorten taffetas waren breder, zoals het driedraads taffetas dat 5/8 el 
(74 cm) breed was of het vierdraads taffetas dat een halve el of 5/8 el breed mocht wezen.167 
Zwart geluisterd taffetas daarentegen behoorde wel weer 11/24 el breed te zijn. Het aantal 
geheel zijden stoffen met een ‘afwijkende’ breedte was in 1737 toegenomen. Naast taffetas 
nu ook stoffen als gros de Tour, gros de Naples en serges (kepers).168 Halfzijden stoffen daar-
entegen waren nooit 11/24 el breed. Ze hadden allemaal een zijden ketting maar een inslag 
bestaande uit afvalzijde, wol, linnen, katoen, beverhaar en mohair (poil de chèvre) aldus het 
reglement van 1737.169 Dergelijke stoffen werden vermoedelijk niet op een trekgetouw met 
een sempel geweven, maar alleen op een schachtengetouw of op een kegelweefstoel. Veel 
voorkomende breedtes voor dit soort stoffen waren 7/16 el (52 cm), een half el (59 cm) of 
9/16 el (66 cm).
 Niet iedereen was gelukkig met de nieuwe, door Colbert vastgestelde weefbreedtes. Zo 
dienden in Tours de marchands ouvriers in 1685 met succes een rekest in met het verzoek 
om alsnog op de oude breedte van 49 cm, de cinq douze te mogen weven omdat deze beter 
geschikt was voor de vervaardiging van vrouwenkleding.170 Een van de argumenten die hun 
verzoek kracht bij moesten zetten, was dat het reglement van 1667, waardoor de stoffen 
breder geworden waren,  kooplieden had gedwongen om hun stoffen in Italië, Engeland en 
Holland te kopen waar nog steeds op de oude, smallere breedte werd geweven.
 Hoe verhielden de Hollandse zijden en halfzijden stoffen zich nu tot de Franse 
stofbreedtes?171 Had Van Ysselsteyn gelijk toen zij in haar artikel uit 1957 schreef dat de 
producten van de Hollandse zijdenijverheid zich kenmerkten door stoffen die veel smaller 
waren dan de zijden weefsels die in Frankrijk en Engeland werden vervaardigd? Zij was im-
mers van mening dat de smalwever stoffen afleverde die ten hoogste 43 tot 52 cm (tien tot 
twaalf taliën) breed waren.172 Nadere bestudering van haar artikel over de Haarlemse zijde-
nijverheid leerde dat de bronnen die zij gebruikte zeer beperkt waren en alleen bestonden 
uit de gildebepalingen uit de late zestiende en zeventiende eeuw in het onvolledige archief 
van het smalweversgilde. Dit bracht haar ondermeer tot de conclusie dat vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw de Haarlemse zijdenijverheid langzaam maar zeker in verval 

165  Voor navolgende is gebruik gemaakt van de reglement van Lyon uit 1667, 1737 en 1744. In hoeverre dit ook 
voor de praktijk gold is niet na te gaan, daar dergelijk onderzoek in de Franse archieven nog niet is verricht.
166  Voor de omrekening is gebruik gemaakt van de Parijse el van 118 cm.
167  Lyon, Reglement 1667, art. 18 + 19.
168  Statuts et reglement pour la Communauté des Maistres Marchand, & Maistres Ouviers à façon en étoffes d’or, 
d’argent & de soye, & autres meslées de soye, laine, poil, fil & coton, de la ville & faubourgs de Lyon […], Lyon 1737, 
art. 78, 79, 82.
169  Lyon, Statuts et reglement 1737, art. 86.
170  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 262-285. Het rekest werd ingewilligd en het was vanaf 
dat moment toegestaan om beide breedtes naast elkaar te weven.
171  Zie ook: Sjoukje Colenbrander, ‘Dutch silks, narrow or …?’, in: Bulletin du CIETA 79 (2002), 59-65.
172  Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 34.
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raakte, terwijl het omgekeerde het geval was.173 Het effect van deze publicatie was enorm. 
Tot op de dag van vandaag worden stoffen vanwege hun breedte van 43 cm aan Holland 
toegeschreven. Ook Floris Mulder meende dat de standaardbreedte in Haarlem tot in de 
achttiende eeuw 39 tot 48 cm (negen tot elf taliën) bedroeg.174

 Wanneer Van Ysselsteyns stelling wordt vergeleken met de gegevens zoals deze uit het 
keurboek van het smalweversgilde naar voren komen dan blijkt dat de door haar genoemde 
twaalf taliën slechts één keer, in 1605, werd vermeld in verband met een poolweefsel, zijden 
pelsen genaamd.175 De breedte die in het keurboek verreweg het meest voor een stof stond 
voorgeschreven was 43 of 48 cm (tien of elf taliën), naast de smalste breedte van 39 cm 
(negen taliën) die al in de eerste ordonnantie van het smalweversgilde werd genoemd.176 
Op grond van deze gegevens kan vastgesteld worden dat de drie, reeds in 1597 vastgestelde 
breedtes van negen, tien en elf taliën inderdaad bepalend waren voor de Haarlemse smal-
weverij en gerekend kunnen worden tot de ‘ordinaris breete’ waarvan in de oudste loonlijst 
van 1666 werd gesproken.177 
 Hier moeten echter twee kanttekeningen bij geplaatst worden. De eerste betreft de actu-
aliteit van de in de loonlijst opgenomen stoffen. In hoeverre werden al deze stoffen op dat 
moment nog in Haarlem geweven? Deze vraag wordt vooral bij de later gepubliceerde loon-
lijsten actueel omdat er wel stoffen aan toegevoegd worden, maar zelden van de lijst worden 
verwijderd. De tweede kanttekening die verband houdt met de in het keurboek genoemde 
breedtes, gaat over de vraag of wel voor alle stoffen de technische eisen officieel waren vast-
gelegd. Zo is in het keurboek of in de resoluties van de burgemeesters niets terug te vinden 
over bijvoorbeeld het zijden fulp van twaalf of dertien taliën breed, of het heel zijden damast 
van driekwart el breed uit de loonlijsten. Daar Van Ysselsteyn voor haar artikel geen gebruik 
heeft gemaakt van de loonlijsten is het haar dus ontgaan dat er stoffen werden geweven die 
niet alleen breder waren dan de in het keurboek genoemde breedtes, maar die daardoor ook 
beter aansloten bij de breedtes die in Frankrijk en Engeland golden.178

 De in de eerste loonlijst uit 1666 genoemde breedtes varieerden van negen tot en met 
dertien (56 cm) taliën. Waar geen breedte stond vermeld gold de gebruikelijke stofbreedte. 
Deze kon oplopen tot achttien taliën voor een stof genaamd medeacedes, wat uitzonderlijk 
breed was voor een smal. 179 In de discussie rond de publicatie van de loonlijst in 1671 werd 
in verband met de heel zijden damasten van driekwart el breed verwezen naar de 1000 riet 2 

173  Tevens was zij niet op de hoogte van de artikelen van Leonie van Nierop over de Amsterdamse zijdenijver-
heid die ruim twintig jaar eerder waren verschenen, zie de opmerking ‘Een onderzoek naar dergelijke werkplaat-
sen in het Gemeente-archief te Amsterdam heeft niets opgeleverd. De zijde-industrie en vooral de handel in zij-
den stoffen aldaar dateert van na de immigratie der Hugenoten.’, Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 
46 noot 42.
174  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 98, noot 132.
175  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23-26v, 31 mei 1605, ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figu-
ren, als Legatueren, Damasten, zoo voetwerck als treckwerck, […]’. Garen pelsen waren smaller, slechts 10 taliën 
breed. Een jaar later al werd de breedte bepaald op 11 taliën, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen zij-
den of garen pelsen.
176  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 1-4, 3 oktober 1597.
177  NHA, SA 259. Het is onbekend of in Amsterdam stoffen met deze breedtes werden geweven. 
178  Dit wekt des te meer bevreemding daar zij wel gebruik heeft gemaakt van het archief van het smalwevers-
gilde, maar de stukken over de lonen waarin de loonlijsten van 1666 en 1668 zijn opgenomen, zie gildenarchief 
294, blijkbaar niet heeft benut.
179  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, 8 februari 1650. Ze werden in het riet geregen op de fijnte van katoe-
nen en garen pelsen, niet grover maar wel fijner. Voor deze stof waren in 1650 kwaliteitseisen opgesteld, waaronder 
de breedtes waarop ze mochten worden geweven, achttien of veertien taliën, 78 of 61 cm breed. De kettingdraden 
waren getwijnd, bestaande uit een zijden en een linnen draad, waarbij het linnen ook vervangen mocht worden 
door kameelhaar of sajet. De inslag bestond uit kameelhaar of sajet; een katoenen inslag was niet toegestaan.
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draads damasten die, conform de keur van 1605, tien taliën breed waren.180 Omgerekend in 
taliën was dit driekwart el brede damast dat in 1671 voor het eerst in de loonlijst was opge-
nomen, en al zestien tot achttien jaar in Haarlem werd geweven, twaalf taliën breed.181 Het 
was tevens de eerste stof waarvan de breedte in ellen werd uitgedrukt. Het kwam daarmee 
qua breedte overeen met de reeds in 1666 opgenomen één- en tweebloems damasten en het 
zijden fulp van twaalf taliën, waarbij laatstgenoemde ook dertien taliën breed mocht zijn.182 
Vergelijken we deze breedtes met datgene wat in deze periode in Frankrijk gold dan blijkt 
dat de twaalf taliën brede stoffen circa 2 cm smaller en de dertien taliën brede stoffen circa 
2 cm breder waren dan de Franse 11/24 el (54 cm) die als stofbreedte voor bijvoorbeeld 
fluweel, damast en satijn was voorgeschreven. Wanneer de Haarlemse breedtes vergeleken 
worden met de breedtes zoals deze in Engeland golden, en die eveneens niet officieel waren 
vastgelegd, dan blijken deze dichter bij elkaar te liggen.183 De gebruikelijke stofbreedte voor 
kleding was een ‘half ell’ ofwel 23 inches (58 cm) uitgaande van een el van 46 inches.184 In de 
praktijk echter lag de breedte die ‘half ell’ werd genoemd ergens tussen de 19 en 21 inches, 
tussen de 48 en 53 cm, aldus Rothstein. Daarnaast werden in Engeland ook stoffen geweven 
die een ‘half yard’ breed waren. Ze waren smaller dan de ‘half ell’ en Rothstein is van mening 
dat deze ‘half yard’ brede stoffen slechts 15 tot 17 inches ofwel 38 tot 43 cm breed waren.185 
Ze komen daarmee aardig overeen met de Haarlemse negen en tien taliën, zie onderstaande 
tabel. 

Haarlem Engeland Frankrijk

9 talien (39 cm) 15 inches (38 cm)

10 talien (43 cm) 17 inches (43 cm)

11 talien (48 cm) 19 inches (48 cm) 3/8 aune (48 cm)

11,5 talien (50 cm) 5/12 aune (49 cm)

12 talien (52 cm) 20 inches (51 cm) 7/16 aune (52 cm)

12,5 talien (54 cm) 21 inches (53 cm) 11/24 aune (54 cm)

13 talien (56 cm) 22 inches (56 cm)

13,5 talien (58 cm) 23 inches (58 cm)

Demi aune (59 cm)

Berekend: talie 4,33 cm; inch 2,54 cm en aune 118 cm.

Het duurde tot 1676 voordat in Haarlem speciaal iets ten aanzien van de breedtes van de 
zijden stoffen werd vastgelegd. Op de algemene regel ten aanzien van de aanpassing van het 
loon voor iedere talie dat de stoffen breder werden gemaakt dan hun gebruikelijke breedte, 
werd een uitzondering gemaakt voor de zijden stoffen. Voor hen gold nu dat tussen de ge-
wone breedte en de Franse breedte van dertien taliën (56 cm) geen onderscheid in het loon 

180  NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 466, antwoord reders.
181  NHA, SA 269, 13 april 1671.
182  NHA, SA 259, 6 juni 1666. Zie ook Gildenarchieven 294.
183  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 167.
184  Rothstein, Silk Designs, 289, s.v. half yard. Zij gaat uit van een el van 46 inches (116,84 cm), zie ook het citaat 
uit de List of Prices 1769 op p. 299.
185  Rothstein, ‘Silk Designs’, 289, s.v. half yard en 299-300, s.v. yard. De yard meet 36 inches (91,44 cm). Zowel 
de ‘half ell’ als de ‘half yard’ waren in het dagelijks gebruik dus smaller dan de standaardbreedte. Van Anna Maria 
Garthwaite zijn drie ontwerpen uit 1744 bekend voor ‘half yard’ breed gebrocheerd tabijn.
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meer werd gemaakt.186 Dit betekende in de praktijk dat de extra kettingdraden die voor een 
grotere breedte nodig waren vanaf dat moment niet meer vergoed werden. De breedte werd 
in 1717 als stoffen van elf, twaalf en dertien taliën nader gepreciseerd.187 Had dit consequen-
ties voor de werkelijke stofbreedtes? Want de Franse 11/24 el kwam natuurlijk meer overeen 
met de Haarlemse twaalfenhalf taliën – beiden waren 54 cm – dan de in de ordonnanties 
genoemde Franse breedte van 13 taliën. Ook hier zal dus gegolden hebben dat er binnen 
bepaalde grenzen, hier tussen elf en dertien taliën, flexibel met maten omgegaan werd, zoals 
dat ook in Engeland met de ‘half ell’ gebeurde. 
 Het flexibel omgaan met maten wordt ook bevestigd door het Haarlemse Digtenboekje 
uit 1753 waar bij sommige technische beschrijvingen de stofbreedtes vermeld waren waar-
voor zij golden. De genoemde breedtes voor de voetwerken varieerden van negenenhalf ta-
liën (41 cm) voor een ‘Engels streepje’ tot 5/4 talie (87 cm) voor een ‘Groot Lucooys’.188 (afb. 
61, 62) Voor de trekwerken werd een minimum breedte van 43 cm (tien taliën) gevonden en 
een maximum breedte van 56 cm (dertien taliën) voor Frans taft.189 (afb. 63) Het is opval-
lend dat de variatie in breedtes bij de trekwerken groter was dan bij de voetwerken en dat er 
ook zogenaamde tussenbreedtes in voorkwamen zoals 10½, 11¼ , 11½ en 12½ taliën. Dit 
alles maakt dat het identificeren van weefsels aan de hand van stofbreedtes met grote terug-
houdendheid moet geschieden.

Concluderend kan gesteld worden dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw in Haar-
lem zijden stoffen werden geweven die tussen de 11 en 13 taliën, tussen de 48 en 56 cm breed 
waren. De stelling van Van Ysselsteyn dat de Haarlemse stoffen niet breder waren dan 10 of 
11 taliën is daarmee onjuist gebleken. Integendeel, ze sloten aan bij de breedtes zoals deze in 
Frankrijk en Engeland golden.

Tot zover Haarlem, maar wat is er nu bekend over Amsterdam. Volgens de Haarlemse zijde-
wevers werden de stoffen in Amsterdam gebruikelijk twaalf taliën ofwel driekwart el breed 
geweven, waarbij het ook mogelijk was om ze breder te weven.190 Vergelijken we deze breed-
te met de Engelse ‘half ell’ zoals deze door Rothstein is gedefinieerd, dan wordt duidelijk dat 
deze gelijk gesteld kan worden met de Haarlemse 12 taliën of de Amsterdamse driekwart 
el. Dat de juiste afmetingen ook al in de achttiende eeuw voor verwarring zorgden, laat de 

186  NHA, SA 281, artikel 12. ‘[…], uytgenomen de Syde Wercken, daer Fransse breede van dertien Talien, en 
gemeene breette, door een gereeckent sal werden.’
187  NHA, SA 354, 34, artikel 3. ‘Ten reguarde van de Zijde-wercken, sal wegens de breette van 11, 12 ofte 13 Ta-
lien, geen veranderingh in de Loonen werden gemaeckt, maer voor een gerekent worden.’
188  Digtenboekje, nr. 124, 125 en 58, zie ook nrs 88, 113, 123, 133 en 136. De maten werden in zestienden geno-
teerd, 10/16, 11/16 etc. De talie is 1/16 deel van een el; 11/16 is dus 11 taliën.
189  Digtenboekje, nr. 25 en 55. Zie ook nrs 3, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 57, 62, 
64, 65 en 68.
190  NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 465. ‘Voorstel, en bewijs’, ‘[…], is ordinaris breete 12 talien breeder 
na advinant.’

Afbeelding 61 ■ Engels streepje, voetwerk 125. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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brief zien die Isaac en Pieter de Neufville aan Elisabeth Pinckney in Londen schreven en 
waarin zij haar vroegen of de ‘half ell velvet […] is our common breath of ¾ of our ell or 
broader’.191

 Los van deze verklaring dat zijden stoffen in Amsterdam gewoonlijk 12 taliën of drie-
kwart el breed werden geweven is er weinig meer bekend. Er is tot op heden slechts één 
notariële akte uit 1653 gevonden waarin naast de lengte die de bestelde stoffen moesten heb-
ben ook de breedte werd vermeld. Het betrof twintig stukken zevendraads gebloemd armo-
zijn die geweven moesten worden op de ‘Italiaense breete, soo die hier gemaeckt werden’.192 

191  SAA, Archief Brants 88, 1159, 15 april 1732.
192  SAA, NA 878, f. 61v-62v., not. J. van Zwieten, 1 april 1653.

Afbeelding 62 ■ Groot Lucooys voetwerk 58. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.

Afbeelding 63 ■ Frans taft trekwerk 55. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.



213

5.5 ■ Stofbreedtes

Nu behoorde armozijn tot die stoffen die in verschillende breedtes werden geweven, om 
redenen waarvan de breedtes ook in inventarissen werden vermeld. Zo bezat de zijdelaken-
koper Hans van Geel bij zijn overlijden in 1599 Genuees ‘gennes’ armozijn in drie verschil-
lende breedtes: 4/4 (69 cm), 5/4 (87 cm) en 6/4 el (104 cm).193 Jaren later bevond zich in de 
nalatenschap van de zijdelakenkoper Adriaen van Bon eveneens ‘Jenes’ armozijn met deze 
drie breedtes .194 Hoogstwaarschijnlijk betrof het hier effen armozijn en werd gefigureerd 
armozijn met een smallere breedte geweven. Welke dat was? De in 1650 opgemaakte loon-
lijst van heel en halfzijden stoffen (zie bijlage 2) noemt twee breedtes voor armozijn: 1,5 en 
driekwart el, 104 en 52 cm, echter zonder nadere toelichting te geven. Hoe breed is de Itali-
aanse breedte die in Amsterdam werd gehanteerd? Dit is lastig te achterhalen omdat in Italië 
zelf de verschillende steden van elkaar afwijkende maten hanteerden.195 Zou de Venetiaanse 
stofbreedte voor armozijn uit 1612 zijn gebruikt dan stond de Italiaanse breedte gelijk aan 
53 cm.196 
 Hoewel er weinig concreets bekend is over de in Amsterdam gebruikte stofbreedtes voor 
zijden en halfzijden stoffen ben ik er zeker van dat zij Frankrijk en Engeland in deze gevolgd 
hebben. Waarom zou een zijdelakenfabrikeur in afwijkende breedtes (laten) weven met het 
risico afzetmarkten te verliezen, tenzij daar een goede reden voor was? Om dezelfde reden 
zullen de nieuwe Spaanse reglementen die in januari 1684 waren gepubliceerd binnen zes 
maanden in het Nederlands zijn vertaald.197 De eisen waaraan de in Spanje gemaakte en in-
gevoerde zijden stoffen moesten voldoen werden nauwkeurig in de gaten gehouden om de 
productie voor de eigen Spaanse markt niet in gevaar te brengen.
 Ter afsluiting van deze paragraaf moet geconcludeerd worden dat de in Amsterdam en 
Haarlem geweven stoffen zich voor zover het de stofbreedtes betrof niet van de Franse en En-
gelse breedtes onderscheidden, waardoor het moeilijk is om ze op basis van de weefbreedte in 
textielcollecties terug te vinden. De smalle weefsels zijn immers niet uniek voor Holland; zij 
werden ook in Engeland en Tours geweven. De enige uitzondering zijn de 78 cm brede indien-
nes, zijden stoffen met chinoiserie-patronen die in Amsterdam werden geweven.198

5.6  De weverij van zijdefloers en lamfers in Haarlem

Tot slot van dit overzicht van de in Haarlem geweven zijden en halfzijden stoffen dient er in 
het kort nog aandacht te worden besteed aan de weverij van floers en lamfers. Over de ver-
vaardiging van deze stoffen is relatief weinig bekend.199 Dat het een belangrijk onderdeel moet 

193  SAA, NA 20 F, f. 1-15v, not. S. Henrix, 1 januari 1600, 6v. Deze inventaris is gebaseerd op de in november 
van het jaar 1599 opgemaakte inventaris, zie NA 20 E, f. 4v-27; 38-48, maar nu staan de geschatte waarde van de 
stoffen erbij vermeld. Het betreft alleen de waren en koopmanschappen uit het sterfhuis. Omgerekend naar de 
Brabantse el van 69,4 cm.
194  SAA, NA 1685, not. P. de Bary, 28 november 1644, nrs 75, 76 en 87. Deze inventaris van de zijdelakenen en 
winkelwaren bestond in totaal uit 1465 nummers, die in de periode 13-21 oktober en 27 en 28 november door 
collega zijdelakenkopers waren geïnventariseerd en door de stadszijdelakenmeter Pieter Pietersz Schrick waren 
gemeten. Omgerekend naar de Brabantse el van 69,4 cm.
195  Monnas, ‘Loom widths and selvedges’, 36. De braccio (el) in Venetië was 63,8 cm.
196  Davanzo Poli, I mestieri della moda a Venezia, 63-64. ‘altezza di quarte 3 e un terzo’ van een braccio ofwel 53 
cm. Het Venetiaanse armozijn was dus 3 cm breder dan de 50 cm die in 1594 in Antwerpen voor armozijn was 
voorgeschreven. Thijs, Zijdenijverheid, 56.
197  Translaet uyt het Spaensch. Ordonnantien van den Koningh van Spaigne, Op het stuck van de Fabriqe der Zyde 
Stoffen, midtsgaders van de Goude en Silvere Laeckenen, &c.
198  Colenbrander, Browne, ‘Indiennes: Chinoiserie Silks woven in Amsterdam’, 127-130.
199  Colenbrander, ‘Zijdeweverij in Haarlem’, 72-74.
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zijn geweest van de zijdeweverij wordt geïllustreerd door een overeenkomst betreffende de 
productie en verkoop van lamfers uit 1647 in Amsterdam, waarbij 250 getouwen in het geding 
waren en de oprichting van een zijdefloers- en lamfersredersgilde in Haarlem in 1672.
 Floers, in tegenstelling tot lamfer, is een weefsel dat zich door haar binding van andere 
stoffen onderscheidt doordat het twee elkaar aanvullende kettingstelsels heeft: het standket-
tingstelsel en het slingerdraadkettingstelsel.200 Zoals de naam al aangeeft ‘slingert’ de slinger-
draadketting zich om de standketting. In Frankrijk wordt dit weefsel gaas of ‘gaze anglaise’ 
genoemd, ter onderscheiding van de eenvoudige in effenbinding geweven stoffen met een 
open structuur die door de handel wel als gaas worden aangeduid, maar die dit technisch 
gesproken niet zijn.201 Dit laatste komt ondermeer tot uitdrukking in de benamingen ‘fausse 
gaze’, ‘Scheindrehergewebe’, ‘tessuto a imitazione di garza’.202 Guicherd noemt in zijn Cours 
de Théorie de Tissage één uitzondering wanneer het gaat om het gebruik van het woord gaas 
voor dergelijke open, in effenbinding geweven stoffen en wel voor die stoffen die bestemd 
zijn voor het zogenaamde builgaas, dat gebruikt wordt voor de meelbuilen waarmee meel 
wordt gezift.203

 In Frankrijk wordt op weeftechnische gronden een onderscheid gemaakt tussen gaas en 
onecht gaas. Hetzelfde gebeurt in Nederland, maar met een terminologie die verwarrend 
werkt omdat het gebruik van de term ‘gaas’ niet overeenkomt met de Franse. Nu hoeft dat in 
het algemeen genomen geen bezwaar te zijn, maar wat in het Textiellexicon als ‘gaas’ wordt 
omschreven staat gelijk aan datgene wat in de ons omringende landen als onecht gaas wordt 
beschouwd.204 Het gebruik van het begrip ‘gaas’ voor weefsels met een open structuur in 
slingerdraadbinding, zoals dat in Frankrijk wordt gebruikt, wordt er zelfs afgeraden. ‘Gaze’ 
wordt in het Textiellexicon dan ook niet vertaald als gaas, maar als slingerdraadweefsel en 
‘gaze anglaise’ als slingerdraadbinding.205 
 Deze omkering in de toepassing van het woord gaas, die op z’n zachts gezegd onhandig 
genoemd kan worden, is te verklaren vanuit de Nederlandse taal zelf. Het Woordenboek der 
Nederlandse Taal (WNT) omschrijft gaas immers als een luchtig en doorschijnend weef-
sel, dat zonder gekruiste ketting in een effenbinding wordt geweven. Het echte, met een 
slingerdraadketting geweven gaas is, aldus de beschrijving in het WNT, het builgaas. Het 
lemma verwijst daarbij naar een artikel van Gallandat Huet over de builgaasweverij in Haar-
lem.206 In dit artikel schetste de auteur de geschiedenis van de vervaardiging van deze stof 
en beschreef hij hoe omstreeks 1768 het nieuwe builgaas, dat wil zeggen builgaas met een 
slinger(draad)ketting geweven, de wereldmarkt veroverde.207 Voordien betrof het dus een 
weefsel zonder slingerdraadketting, een in effenbinding geweven open weefsel.

200  Textiellexicon, s.v. slingerdraadbinding. Vocabulaire technique international, s.v. gaze. Zie voor een uitvoerige 
beschrijving van de verschillende soorten gaas: Felix Guicherd, Cours de Théorie de Tissage, z. pl., 1946, 303-316.
201  Gabriel Vial, ‘Le textile, les tissus’, in: Jean-Pierre Jelmini, Carline Clerc-Junier, Roland Kaehr (red.), La soie. 
Neuchâtel 1986, 71-101, aldaar 88. ‘La gaze, appelée aussi “gaze anglaise” pour la différencier des simples tissus 
taffetas ajourés par la finesse de leur structure ou l’ecartement de leurs fils et que le “commercial” baptise facile-
ment gaze …, la gaze est, en réalité, un tissu où le jeu des fils diffère essentiellement de celui des autres armures.’
202  Vocabulaire technique international, s.v. Fausse gaze. ‘Armure à base de taffetas, dans laquelle on provoque, 
par des flottés judicieusement disposés, un groupage des fils de chaîne et des coups de trame qui produit un ajour-
age imitant celui de la gaze.’
203  Guicherd, Cours de Théorie de Tissage, 303.
204  Textiellexicon, s.v. gaas.
205  Textiellexicon, s.v. slingerdraadbinding, slingerdraadweefsel.
206  Gallandat Huet, Een blik op de zijden builgaasweverij van Haarlem. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van 
de firma De Wed. Abraham Le Grand & Belain, waarvan de auteur op dat moment eigenaar was.
207  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 5. 



215

5.6 ■ De weverij van zijdefloers en lamfers in Haarlem

Gallandat Huet suggereert in zijn verhaal dat de uit Picardië afkomstige zijdewever Abra-
ham Le Grand het weven van lamfers, dat voor hem synoniem is met builgaas, in Haarlem 
heeft geïntroduceerd.208 Dit is onjuist, lamfer werd voor de komst van Le Grand al in deze 
stad geweven getuige het in 1672 opgerichtte zijdefloers- en lamferredersgilde. Het is na-
tuurlijk wel mogelijk dat Le Grand overgegaan is op het weven van een betere kwaliteit 
builgaas. Dit Haarlemse gaas zou steviger zijn dan het Franse doordat er twee draden door 
het riet waren geregen, in plaats van een, waardoor de mazen niet zo gemakkelijk konden 
verschuiven.209 De voorlopige conclusie luidt dat builgaas en lamfer alletwee stoffen zijn die 
in effenbinding werden geweven en technisch gesproken dus geen echte gazen waren.
 Floers daarentegen was dat wel. In de in 1690 opgemaakte lijst met debiteuren van de 
Amsterdamse floerswerker Jan Baar staan leveringen van gaas vermeld.210 Dat het hier 
daadwerkelijk gaas en geen lamfer of builgaas betrof, blijkt uit de notitie dat Baar op diverse 
partijen gaas ‘door verandering vande modens’ geld had verloren omdat hij ze voor weinig 
geld aan uitdraagsters had moeten verkopen.
 Het verschil tussen het technisch ingewikkelder floers en het eenvoudiger te weven lam-
fer komt ook tot uitdrukking in de leertijd. In Haarlem gold voor floers een leertijd van drie 
en voor lamfer een leertijd van twee jaar.211 Voor Amsterdam zijn de leertijden voor deze 
stoffen onbekend, maar ze zullen niet veel met die van Haarlem hebben verschild. Dat lam-
fers in Amsterdam werden geweven blijkt uit de overeenkomst betreffende de vervaardiging 
van deze stof uit 1647.212 In dat jaar werd tussen Christiaen van Hoeck, Louis Luce, Carel 
van Penen en de weduwe de Hens afspraken gemaakt omtrent de productie en verkoop van 
lamfers.213 Uit het stuk blijkt dat de lamfers nadat zij van het getouw kwamen geverfd en op-
gemaakt werden. Er waren vijf soorten die elk met een nummer werden aangeduid: 12, 14, 
16, 18 en 20. Hoe hoger het nummer, des te breder de lamfer.
 De oudste officiële aanwijzing voor het bestaan van de weverij van zijdefloers in Haarlem 
is een resolutie van de burgemeesters van 2 december 1672 waarin zij de benoeming bekend 
maakten van twee overluiden, een deken en drie vinders van een zojuist opgericht gilde.214 
Bijna een jaar later werd een ampliatie op de keur van dit zijdefloersredersgilde uitgevaar-
digd, alsmede een provisioneel reglement op de vervaardiging van lamfers.215 Weer tien jaar 

208  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 4-5. Hij zou samen met zijn schoonzoon Belain een uit Atjeh afkomstig 
gaas dat Kaïn-Lampar werd genoemd, hebben geïmiteerd en dit nieuwe Haarlemse gaas daarom de naam lamfer 
hebben gegeven. Deze verklaring is niet plausibel aangezien lamfers allang in Amsterdam werden geweven en 
daarom in Haarlem bekend moeten zijn geweeest. Naast dit lamfer weefden zij ook verschillende niet met name 
genoemde modegazen.
209  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 4-5. In hoeverre de auteur dit heeft gebaseerd op overlevering of op infor-
matie afkomstig uit een op dat moment nog bewaard gebleven bedrijfsarchief is niet meer na te gaan. 
210  SAA, Desolate Boedelkamer (DBK) 5072, 692, nr. 25, 3 juli 1690. Voor de inventaris zie 617, f. 54-55v, 30 
juni 1690. Baar woonde op de Rozengracht. De debiteuren bevonden zich in Groningen, Zwolle, Leeuwarden, 
Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Harderwijk, Wesel, Kleef, Antwerpen en Praag.
211  NHA, SA 276, 27 november 1673.
212  SAA, NA 874, f. 314-316, not. J. van Zwieten, 18 maart 1647. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewe-
zen, III, nr. 927. 
213  Christiaen van Hoeck en de zijnen hadden 90 getouwen, Louis Luce en compagnons 70 getouwen, Carel 
van Peenen en de weduwe van Heyndrik de Hens elk 45 getouwen. Het contract ging 19 maart 1647 in en gold tot 
eind mei 1648. In punt 7 werd het uitdrukkelijk verboden om elkaars werkvolk door middel van een hoger loon, 
lenen van geld of geschenken in dienst te nemen.
214  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 229, f. 108, 2 december 1672. Op 3 april 1674 werd op verzoek van 
de knechten van het zijdefloers en lamferreders gilde het maximaal aantal getouwen bepaald op vier getouwen, 
180. Zie ook: Colenbrander, ‘Zijdeweverij in Haarlem’, 72-74.
215  NHA, SA 276, 27 november 1673. De tekst van de eerste keur van 14 november 1672 (zie SA 293, 1684) is 
niet bewaard gebleven.
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later werd opnieuw een renovatie en ampliatie op de keur en ordonnantie van de zijdefloers- 
en lamfersrederij gepubliceerd.216 Hierin waren in totaal dertig verschillende soorten floers 
opgenomen. Effen floersen waren tussen de 10 en 24 taliën, tussen de 43 en 104 cm breed.217 
Er was gestreept floers, floers met figuren van 8 tot 20 schachten en gebloemd floers, netel-
doek, spiegelgazen, gazen met gaten en gestreepte gazen van harde, niet afgekookte zijde, 
waarvan de breedte in ellen uitgedrukt stonden en die varieerde van 7/8, 4/4, 5/4 tot 6/4 el. 
Sommige van de genoemde breedtes staan echter haaks op de inhoud van artikel 16 van 
de ordonnantie waarin voorgeschreven stond dat elk stuk 20 taliën (86 cm) breed en 15¾ 
el lang moest zijn.218 Er was nauwkeurig vastgelegd welke soorten zijde gebruikt moesten 
worden.219 De stukken moesten geheel van gele of geheel van witte zijde gemaakt worden. 
Tevens moest ‘lange witte zijde’ of witte zijde uit Bologna die vaak met gele zijde vermengd 
was, ‘die groen uytslaet’ apart gehouden en apart verwerkt worden. De effen floersen van 18, 
20 en 24 taliën breed mochten alleen van zuiver witte zijde worden gemaakt. 
 In hoeverre deze lijst volledig was is niet meer na te gaan. In 1691 verklaarde Abraham 
Cloribus namelijk dat hij een ‘doorgesteeken’ floers ofwel gebloemd gaas had uitgevonden 
en dat een vergelijkbaar gaas vanaf 1681 nooit door het floersredersgilde was gecontro-
leerd.220 Hij refereerde hiermee aan de zaak van Huybert Noda die in dat jaar van de bur-
gemeesters toestemming had gekregen om het door hem getoonde ‘doorgesteeken’ floers 
te mogen blijven maken, zonder dat hij lid van het gilde was.221 Hij zou eerst de gildeproef 
moeten doen alvorens hij ook andere floersen mocht weven.  
 De keuze in lamfers was veel beperkter. Er waren slechts vier soorten, die met nummers 
werden aangeduid en waaraan de volgende eisen werden gesteld:222 
■ No. 20 met 2200 draden in het riet en 11½ taliën (50 cm) breed 
■ No. 18 met 1900 draden in het riet en 10 taliën (43 cm) breed
■ No. 16 met 1600 draden in het riet en 8½ taliën (37 cm) breed
■ No. 14 met 1300 draden in het riet en 7 taliën (30 cm) breed

Naast floers en lamfers werd er ook krip, tegenwoordig beter bekend als crêpe, in Haarlem 
vervaardigd. Het was een dunne doorschijnende op gaas gelijkende stof. Het eerste bericht 
over een dergelijke fabriek dateerde uit 1698 toen de vroedschap besloot om een bedrag 
van vijfhonderd gulden voor haar rekening te nemen, dat bestemd was voor de huishuur 
van vijf families die in Haarlem deze stof zouden willen gaan weven.223 Voorafgaand was 
er overleg geweest met de superintendenten en het was een bewuste poging om wevers van 
buiten Haarlem, naar deze stad te lokken om een ‘fabrycq van Crispe’ zoals deze in Bologna 

216  NHA, SA 293 en 294, 24 november 1684.
217  De overige breedtes waren: 12 (52 cm), 14 (60 cm), 16 (69 cm), 18 (78 cm) taliën en 5/4 el ofwel 20 taliën 
(87 cm) breed. De breedte van 24 taliën stond gelijk met 6/4 el (104 cm).
218  NHA, SA 293, 24 november 1684, artikel 16.
219  NHA, SA 293, 24 november 1684, artikel 18, 19 en 21.
220  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, f. 183-183v, 1 september 1691. Hij verzocht de burgemeesters 
om vrijstelling van visitatie omdat zijn floersen ‘van die natuyre was dat die doort besightigen van andere fabric-
queurs soude kunnen werden nagebootst’ en door het meten zouden bederven. De vrijstelling werd gegeven, 
maar de stoffen moesten wel gemeten worden. Ook diende hij zich te houden aan het door het gilde voorgeschre-
ven aantal getouwen en leerjongens. Zie ook: Ingekomen stukken (SA 710), rood 467, 18 juli 1691. ‘[…] heeft uijt 
gevonden een fabrique van doorgesteecken floers t welk geblomt, genes genaemt wert, […]’
221  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 231, f. 13 mei 1681.
222  NHA, SA 294, 24 november 1684. De tekst van het reglement is dezelfde als die van 1674, zie SA 276. In de 
Amsterdamse overeenkomst uit 1647 was nog sprake van een vijfde soort, no. 12.
223  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 101 G, f. 145-145v., 3 april 1698. Daarnaast zouden ze ook enkele, 
niet nader omschreven vrijheden ontvangen.
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gemaakt werden, op te richten. De actie had geen succes, zoals blijkt uit de octrooiaanvraag 
van Abraham Cloribus uit 1701 waarin hij melding maakte van twee personen uit Engeland 
die in 1698 bij de burgemeesters waren gekomen in verband met de vervaardiging van Ita-
liaanse crêpe maar die na hun vertrek uit Haarlem nooit meer iets van zich hadden laten 
horen.224 Ten tijde van dit rekest was Cloribus al geruime tijd bezig met de voorbereidingen 
voor de vervaardiging van deze stof, die hij met veel moeite, kosten en arbeid had ‘uitge-
vonden’. Op 15 november 1699 liet hij de burgemeesters weten dat hij voornemens was om 
een ‘nieuwe fabrijcq van Crippen en Lamphers’ op de wijze van Bologna te beginnen.225 Hij 
verzocht hen om een tegemoetkoming in de kosten ingeval de weverij van deze stoffen niet 
zo liep als door hem was voorzien. De burgemeesters gingen hiermee accoord, in de weten-
schap dat wanneer het wel een succes was er veel mensen de kost mee konden verdienen. 
Twee jaar later werd zijn octrooiaanvraag goedgekeurd en waren Cloribus en zijn kinderen 
de enigen in Haarlem die deze stoffen weefden of mochten laten weven. De boete op over-
schreiding van het octrooi bedroeg honderd gulden.226

 De eerste aanwijzing voor het weven van floers in Amsterdam is de inventaris van Pieter 
Sijmonsz uit 1646 waar op zolder vijf floersgetouwen en een floerse gombank waren aan-
getroffen.227 Bijna vijftig jaar later legde de koopman fabrikeur Ambrosius de Beaulne een 
verklaring af over een aantal in zijn huis vervaardigde gazen die hij aan een koopman uit 
Frankfurt had verkocht.228 Het betrof veertien stukken gefigureerd en gebrocheerd gaas, 
negen stukken gewoon gefigureerd gaas, vier stukken marli gaas en als laatste nog eens 14 
stukken gestreept met garen. 
 Er werd tot ver in de achttiende eeuw gaas geweven in Amsterdam getuige de stukken 
aangaande de fabriek in gazen van Chr.F. Heuerman, v/h Erven weduwe Barrau in het ar-
chief van de Waalse Gemeente en het archief Brants.229 In laatstgenoemde archief bevinden 
zich ook stalen met allerlei soorten gazen die in de jaren 1759-1764 aan Jan Isaac de Neuf-
ville & Isaac de Neufville van der Hoop zijn gestuurd.230 (afb. 64) Wie ze gestuurd heeft en 
daarmee ook wie ze gemaakt hebben, is niet meer te achterhalen daar ze los geraakt zijn van 
de begeleidende correspondentie.

In het bovenstaande is aan de hand van de keuren en ordonnanties die tussen 1597 en 1749 
gepubliceerd werden een beeld geschetst van de enorme ontwikkeling die de zijdeweverij of 
smalnering in Haarlem heeft doorgemaakt. Een ontwikkeling die niet alleen weerspiegeld 
wordt in de weefsels die in Haarlem werden geweven, maar ook in de verschillende typen 
getouwen die daarvoor gebruikt werden. Het is daarbij opvallend dat de in de beginperiode 
geweven smallen, noppen, legaturen en pelsen hetzij geheel uit zijde hetzij geheel uit linnen 
maar ook met wol of katoen vermengd, werden vervaardigd. 
 De jaren ’60 en ’70 van de zeventiende eeuw geven een genuanceerder beeld door de in-
voering van loonreglementen en de discussies rond de in deze jaren gepubliceerde keuren en 
ordonnanties. De nadruk ligt nu veel meer op de zijden en halfzijden stoffen, op de getouwen 
waarmee werd geweven en de verschillen in beloning tussen Haarlem en Amsterdam. Zoals te 
verwachten was, vielen de op het schachtengetouw geweven stoffen buiten de discussie. 

224  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 103 G (1701-1702), f. 70-71v, 15 augustus 1701.
225  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 246, 15 november 1699, f. 177v-178.
226  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 103 G, f. 88v., 5 oktober 1701.
227  SAA, DBK (5072), 571, f. 181, 1 maart 1646. 
228  SAA, NA 5844, not. J. Hoekebak, 6 oktober 1692.
229  SAA, Archief van de Waalse gemeente (201), inv.nrs 630-639; Archief Brants (88), 204.
230  SAA, Archief Brants (88), 1531.
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Afbeelding 64 ■ Voorbeelden van 
gazen van de firma De Neufville. 
Stadsarchief Amsterdam, Archief 
88, inv.nr. 1531.
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De stoffen die op dergelijke getouwen werden vervaardigd, waren effen of met eenvoudige 
patronen ingeweven. De in de stukken genoemde damast, moor en satijn daarentegen wa-
ren technisch moeilijker doordat zij met grotere, ingewikkelder patronen geweven werden, 
waarvoor trekgetouwen nodig waren. Tevens kon het mogelijk zijn dat voor het weven van 
het patroon extra inslagdraden nodig waren, zoals goud- en zilverdraad waarvoor de wever 
een aparte vergoeding ontving bovenop het vastgestelde loon. Het was voor de wever dus 
van belang dat dit loon van het juiste voorbeeld afgeleid werd. Op basis van de door smalre-
ders en wevers geformuleerde meningen moet geconcludeerd worden dat de zijdeweverijen 
in Amsterdam weefsels produceerden die van een hogere kwaliteit waren dan de Haarlemse 
zijden stoffen. Maar ook dat de verschillen in de loop van deze periode op dit punt steeds 
kleiner werden en uiteindelijk ophielden te bestaan. 
 De gevens betreffende de eerste helft van de achttiende eeuw worden vooral gedomi-
neerd door de gebeurtenissen rond 1750 en zijn nog sterker dan in de vorige eeuw gecen-
treerd rondom de vrees voor de teloorgang van de smalnering. De publicatie van de ordon-
nantie van 1749 diende om de onrust onder de wevers, die hierdoor ontstaan was, weg te 
nemen. Het leidde ertoe dat zijden weefsels die al jaren in Haarlem werden geweven, einde-
lijk in het loonreglement werden opgenomen. 
 Daarnaast is het ook duidelijk geworden dat smalreders en wevers zich al vroeg bewust 
waren van de schade die de imitatie van nieuwe patronen kon aanbrengen voor hun bedrij-
ven, terwijl deze nieuwe stoffen tegelijkertijd van groot belang waren om de smalnering 
gaande te houden. Dat verklaart ook waarom zij erop aangedrongen hadden om geen be-
perkingen op de ontwikkeling van deze stoffen te stellen en deze in 1671 werden opgeheven. 
Nog in 1749 werd er door de fabrikeurs op gewezen dat een staal, hoe klein die ook was, 
door derden nagemaakt kon worden, wat uitermate schadelijk was voor de eigen zijdeweve-
rijen. Dat dit een reëele angst was en dat patroontekenaars hier ook een rol bij speelden, zal 
in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. Maar niet nadat eerst de werkzaamheden van 
de patroontekenaar en het proces van ontwerp naar weefsel worden beschreven.
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Patronen en patroontekenaars 
in Amsterdam en Haarlem

In de voorgaande hoofdstukken zijn drie aspecten van de zijdenijverheid belicht: organi-
satie, regelgeving en producten. Er ontbreekt nog een onderdeel: de patronen en patroon-
tekenaars, die een belangrijke plaats innamen binnen de zijdeweverij. Zonder de op pa-
troonpapier getekende ontwerpen was het onmogelijk om een patroon in een stof te weven, 
aldus Paulet, ongeacht of de stof van zijde, linnen of katoen etc. werd geweven.1 Daarnaast 
bepaalden de ontwerpen niet alleen het aanzicht van de stoffen maar vormden zij ook een 
belangrijk onderdeel van de verkoopstrategieën van de zijdelakenfabrikeurs die de nieuwste 
dessins in de vorm van stalen aan potentiële klanten verzonden.2 Zoals Orsi Landini in 
verband met het Italiaans fluweel al opmerkte, was het versturen van stalen niet zonder ge-
vaar omdat het imitatie in de hand werkte.3 Dit gold zowel voor stoffen met kleine als met 
grote patronen, aangezien het noodzakelijk was om een staal met een volledig patroonrap-
port te zenden zodat de ontvanger een goed beeld kreeg van hoe de stof er in zijn geheel uit 
zou zien.4 Tegelijkertijd verschafte de staal de fabrikeur of wever alle technische informatie 
die nodig was om de stof na te weven. De superintendenten en overlieden van de manufac-
turen in Haarlem formuleerden het in 1749 als volgt: ‘uijt een Staal hoe kleijn, kunnende het 
werk compleetelyk werden nagegaan en gemaakt’. 5 
 Aangezien er tot op heden geen patronen of ontwerpen bekend zijn waarvan met zeker-
heid gezegd kan worden dat zij in de Amsterdamse of Haarlemse zijdeweverij werden ge-
bruikt, volstaat het om op basis van de literatuur na te gaan hoe patronen tot stand kwamen 
en gereed gemaakt werden om op het trekgetouw ingelezen te worden.6 Het patroonhar-

1  Paulet, L’Art du fabricant, (1789), 894. ‘Sans le papier réglé, on ne sçauroit exécuter aucun dessin sur une 
Etoffe, tant en soie qu’en laine, fil, coton, etc.’
2  Zie in dit verband Poni, ‘Fashion as flexible production’, 37-74.
3  Orsi Landini, Veluti e Moda, 158. 
4  Lesley Ellis Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage in Eighteenth-Century France: An Investigation of 
the Selling of Silks through Samples’, in: Journal of Design History 12 (1999), 271-292, aldaar 274. Textiellexicon, 
s.v. patroonrapport. ‘Kleinste deel van het patroon, dat alle kenmerken daarvan bevat en telkens in ketting- en/
of inslagrichting kan worden herhaald.’ Hierbij dient niet vergeten te worden dat fabrikeurs ook stalen van effen 
stoffen stuurden om de afnemer zo een indruk te geven van de kwaliteit(en) die hij kon leveren.
5  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 191v.
6  Lesley Ellis Miller, A Study of Designers in the Lyon Silk Industry 1712-1787, Ph.D. thesis, Brighton Polytech-
nic, niet gepubliceerd, 2 delen, 1988, deel 1, 202-208. Lesley Ellis Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufac-
ture in Late Eighteenth-Century Lyons: Marie-Anne Brenier and Other Point Papermakers’, in: Studies in the Dec-
orative Arts, vol. III, number 2, (1996), 52-76. Zie ook: Rothstein, Silk Designs, 27-29 en Anna Jolly, Seidengewebe 
des 18. Jahrhunderts II. Naturalismus, Die Textilsammlung der Abegg-Stiftung, 3, Riggisberg 2002, 11-13. Er is in 
de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar patronen en patroontekenaars in Frankrijk en Engeland waarbij 
gebruik gemaakt werd van vier publicaties uit de tweede helft van de achttiende eeuw, te weten Le Dessinateur 
pour les Fabriques d’Étoffes d’or, d’argent et de soie van Nicolas Joubert de l’Hiberderie (1765), L’Art du fabriquant 
d’étoffes de soie van Jean Paulet (1773-1789), het Livre de raison de Jacques-Charles Dutillieu gepubliceerd door 
François Breghot de Lut (1886) en de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
van Diderot en D’Alembert (1751-1780). Voor Engeland kan hier nog de verhandeling over patroontekenen in 

6
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nas speelde hierbij een belangrijke rol. Hoe het patroonharnas precies werkte is in bijlage 1 
uitgelegd. 
 Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de plaats die de imitatie 
van stoffen binnen de zijdenijverheid innam, maar eerst wordt een beeld geschetst van de 
eisen waaraan een patroon en een patroontekenaar moesten voldoen, alvorens een overzicht 
te geven van de in Amsterdam en Haarlem werkzame ontwerpers.7 

6.1  Het patroon8

Een patroon is een tekening of ontwerp waarnaar iets wordt vervaardigd, ongeacht het ma-
teriaal waarmee dit gebeurt. Toegespitst op de weverij betekent dit het voorbeeld waarnaar 
wordt geweven. Het ontwerpen van een patroon voor zijden stoffen kende drie stadia. Er 
werd begonnen met een ruwe schets (croquis), gevolgd door een uitgewerkte tekening (es-
quisse). De laatste stap was het overbrengen van deze uitgewerkte tekening op patroonpa-
pier (mise-en-carte). 
 De ruwe schets liet de eerste ideeën zien die de patroontekenaar had ten aanzien van het 
ontwerp. Deze varieerden van een enkel motief tot een uitgewerkt patroon. Een gedetail-
leerde ruwe schets stelde de patroontekenaar in staat om de fabrikeur te laten zien wat in 
zijn ogen de beste kleurcombinatie was. Tevens kon hij middels kleurcodes aangeven waar 
metaaldraad ingeweven moest worden. Het was nu aan de fabrikeur om het ontwerp te ac-
cepteren, af te wijzen of om wijzigingen voor te stellen.
 De volgende stap behelsde een gedetailleerde, geschilderde uitwerking van het ontwerp 
op ware grootte van de stof. Hiervoor maakte de patroontekenaar gebruik van gevernist 
papier (papier vernis), bruin papier dat niet alleen glanzend maar ook transparant gemaakt 
was door het in terpentijn te dompelen, waardoor het eenvoudig was om het ontwerp op dit 
papier over te brengen. Vervolgens werd de schets met waterverf ingekleurd. Op deze uitge-
werkte schetsen werden soms technische aantekeningen geschreven die betrekking hadden 
op het soort metaaldraad of het patroonpapier dat gebruikt moest worden.
 De laatste stap in het ontwerpproces was cruciaal voor het welslagen van het patroon in 
geweven vorm. Miller spreekt hier van een verschuiving van ‘creative drawing and painting 
to geometrical adaptation’ omdat er van de patroontekenaar geëist werd dat hij de schets 
naar het patroonpapier vertaalde zonder het beoogde effect in de nog te weven stof uit het 
oog te verliezen.9 Gebogen lijnen moesten immers overgebracht worden naar een geome-
trisch systeem van verticalen en horizontalen, de ketting- en inslagdraden. Dit gebeurde 
stapsgewijs, als ware het traptreden. Het Textiellexicon beschrijft de (patroon)stap of décou-
pure als volgt: ‘Aantal draden dat voorkomt in de kleinste trede van de trapvormige omtrek-
lijn van een figuur van een gefigureerd weefsel’.10 Degene die een mise-en-carte maakte van 
een ontwerp moest er dus voor zorgen dat hij trappetjes maakte die de gebogen lijnen van 

de Laboratory or School of Arts van G. Smith in de editie van 1756 aan toegevoegd worden, waarvan de Engelse 
ontwerpster Anna Maria Garthwaite mogelijk de auteur is geweest.
7  Versieringen die na het weven aangebracht worden door middel van bedrukken, beschilderen, persen (van 
fluweel) en borduren worden hier buiten beschouwing gelaten.
8  Het navolgende is gebaseerd op Miller, Study of Designers, 202-208; Miller, ‘Between Engraving and Silk 
Manufacture’, 52-76 en Rothstein, Silk Designs, 27-29.
9  Miller, Study of Designers, 203-204.
10  Textiellexicon, s.v. stap. ‘De treden van de trapvormige omtreklijnen zijn één of meer stappen breed en/of 
hoog. […]’.
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het ontwerp zo dicht mogelijk volgden. Het doel was immers om zo vloeiend mogelijke lij-
nen te weven. Wanneer dit mislukte waren de stappen duidelijk zichtbaar in de stof. 
 De uitgewerkte schets (esquisse) werd veelal in grote vierkanten onderverdeeld om de 
volgende stap – het overbrengen van de patroontekening op patroonpapier – te vereen-
voudigen. Het patroonpapier dat in de (zijde)weverij werd gebruikt bestond uit vierkanten 
(dizaines) die in kleinere eenheden waren opgedeeld, vergelijkbaar met grafiekpapier of met 
ruitjespapier voor borduurpatronen. De tekening werd met (water)verf dun op het patroon-
papier aangebracht zodat de ruiten zichtbaar bleven voor de patroonleester.11 Omdat ook de 
fijnste draden in het patroon zichtbaar gemaakt moesten worden, werd het ontwerp vier tot 
zes keer vergroot. 
 De verhouding tussen de breedte en de hoogte van deze vierkanten stond niet vast en 
was afhankelijk van het type stof waarvoor het was bestemd.12 De Laboratory uit 1756 be-
schreef de diverse mogelijkheden als volgt: ‘The larger squares in the ruled paper for the 
warp are, for the generality, divided for 8 cords [harnaskoorden], but for the shoot in 8, 9, 
10, 11, 12 to 16 lines.’13 Kortom het vierkant was over het algemeen acht eenheden breed en 
acht, negen, tien etc. eenheden hoog, waarbij het vierkant in veel gevallen strikt genomen 
dus niet vierkant was. De ruimte tussen twee vertikale lijnen van een ruitje vertegenwoor-
digt in het trekgetouw een groep kettingdraden en de ruimte tussen twee horizontale lijnen 
een inslagdraad of een groep inslagdraden.14 De manier waarop dit gebeurde was afhan-
kelijk van de verhouding tussen het aantal ketting- en inslagdraden, een gegeven waar de 
patroontekenaar terdege rekening mee diende te houden en die zijn keuze van het patroon-
papier bepaalde.15 Deed hij dit niet dan kon het gebeuren dat een motief vervormde doordat 
het in de lengte of de breedte uitgerekt werd. 
 Patroonpapier werd geheel of gedeeltelijk gedrukt. De Laboratory vermeldde dat met 
koperen rollen ‘vierkanten’ op papier gedrukt werden waarna deze, waarschijnlijk met de 
hand, weer in de gewenste verhouding werden onderverdeeld.16 In Amsterdam verscheen 
op 6 juni 1741 een advertentie waarin Leonard Valk bekend maakte dat hij naast globes in 
diverse maten ook ‘Ruyten of Patroon-Papier voor Fabriceurs en Lintwerkers &c.’ maakte 
en verkocht.17 In hoeverre dit papier deels gedrukt was en nog met de hand onderverdeeld 
moest worden, dan wel in z’n geheel in verschillende verhoudingen gedrukt waren, is onbe-
kend.
 Was het ontwerp eenmaal op patroonpapier overgebracht dan restte alleen nog het in-
lezen in de sempel door de patroonleester. Zij gaf per sprong of inslag met behulp van een 
touwtje voor elke kleur aan welke sempelkoorden opgetrokken moesten worden. Vervol-
gens verving de letsenmaakster deze touwtjes door letsen, waarbij een lets alle draden van 

11  Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufacture’, 59-60. Zie 64-65 voor Paulet’s mening over het patroon-
papier van Lyon.
12  Rothstein, Silk Designs, 294, s.v. rule paper.
13  Smith, Laboratory or School of Arts, London 1756, II, 45. De tekst vervolgt met: ‘The manufacturer having 
made a proper calculation, according to the nature of the work, orders the pattern to be drawn upon 8 and 8, 8 
and 9, 8 and 10, and the like, and for 1000, 800, or 600 cords, […].’ Rothstein, Silk Designs, 285. ‘One cord is the 
smallest unit of the pattern but it may (and in a drawloom alsways does) consist of several warp threads passing 
through the mail of each leash on the figure harness.’ Zie ook Textiellexicon, s.v. patroonharnas.
14  Textiellexicon, s.v. patroontekening.
15  Rothstein, ‘Taste and technique’, 148.
16  Smith, Laboratory, 45. Zie ook Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufacture’, 63-64.
17  Amsterdamse Courant, 6 juni 1741. Op 29 december 1759 werd in de Amsterdamse Courant bekend ge-
maakt dat ‘er thans is uitgevonden een nieuwe fabrik, waar in alle zoorten van […] geruite en Patroon Papieren 
voor Patroonmakers en voor Teekenkonst, ...’ werd vervaardigd. 
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dezelfde kleur in een inslag verzamelde. De lussen van de lets werden om de juiste sempel-
koorden voor de vorming van een sprong geslagen en vastge knoopt. Het inlezen van een 
patroon gebeurde rij voor rij, regel voor regel en kon vijf tot zes weken of  nog langer in 
beslag nemen.18 Dit was afhankelijk van de complexiteit van het patroon. In de literatuur 
wordt altijd het proces van het inlezen van de sempel beschreven, terwijl dit, weliswaar op 
een iets andere manier, ook bij de kegelweefstoel gebeurde (zie bijlage 1). 
 In het Haarlemse loonreglement van 1670 werd voor het eerst het loon voor het inlezen 
van een patroon vastgesteld.19 Dit bedroeg tien stuivers voor honderd enkele letsen in het 
vierkant. De wever ontving dit bedrag en betaalde er op zijn beurt de patroonleester van. 
Echter, wanneer hij het patroon bij een ander uit de sempel trok dan hoefde er voor het 
‘partyen’ slechts vijf stuivers betaald te worden. Hier wreekt zich dat de tekst geschreven is 
voor een groep mensen die wist wat men ermee bedoelde, want hoe dit te duiden? Volgens 
Natalie Rothstein was het vanaf het eind van de zeventiende eeuw mogelijk om de sempel 
van te voren klaar te maken, te lezen, zodat de sempelkoorden alleen nog aan de raamkoor-
den bevestigd hoefden te worden.20 Op deze manier moet het ook mogelijk geweest zijn om 
de sempel van het ene getouw naar het andere over te brengen en aan de raamkoorden vast 
te knopen of te partijen (?), mits de programmering en het aantal raamkoorden in beide 
getouwen hetzelfde was. 
 In 1717 werd het loon voor het instellen van het patroon nader gepreciseerd, waarbij 
uitgegaan werd van driehonderd (sempel)koorden.21 Er werd een onderverdeling gemaakt 
naar het aantal gebruikte kleuren, variërend van een tot vier kleuren, van honderd enkele 
of dubbele letsen of ‘10 dosijn in de Patroon’.22 Het ‘dosijn’, een verbastering van het Franse 
woord ‘dizaine’, is een maateenheid voor de hoogte van het patroon en kon zowel betrekking 
hebben op het grote vierkant, als op de kleine afzonderlijke vakjes.23 
 Er werd blijkbaar geen rekening gehouden met de diverse soorten patroonpapier en de 
daaruit voortvloeiende verschillen in het aantal letsen per vierkant. Is hier misschien sprake 
van een gemiddelde?

Het is belangrijk om te realiseren dat de bewaard gebleven ontwerpen voor gefigureerde 
stoffen in het algemeen alleen het patroonrapport laten zien. Meer is ook niet nodig omdat 
het rapport het kleinste deel van het patroon is, dat alle kenmerken daarvan bevat en tel-
kens in ketting- en/of inslagrichting kan worden herhaald.24 Dat het begrip ‘klein’ in deze 

18  Rothstein, Silk Designs, 28.
19  NHA, SA 265, . ‘mits dat de Wever gehouden sal wesen een patroon van werck met de simpel geheel in te 
stellen voor 10 stuyvers ’t hondert, enckelde lesse, in ’t vierkant.’
20  Natalie Rothstein, ‘Dibattito’, in: Simonette Cavaciocchi, (ed.), La seta in Europa sec. XIII-XX, Atti della 
“Ventiquattresima Settimana di Studi”, 4-9 maggio 1992, Prato 1993, 179. ‘I only wanted to suggest to Dr. Hills 
that you could change the pattern on the drawloom a little more quickly, I think, than he said because, in the first 
place, if it were a long pattern, they did tie it up on several simples, and secondly, certainly by the end of the 17th 
and into the 18th century, simples could be organized in advance and then simply tied on to the loom, which is the 
same process, if you like, as tying the set of jacquard cards. So while it takes longer to set the pattern up it is not 
actually necessary to change it. My point was that you can simply tie the bits of string on to the other bits of string 
however many you’ve got, 450 or 600 cords, it doesn’t take that long. It’s the programming in advance which, of 
course, is so important.’
21  NHA, SA 354, 35. De bepalingen uit 1717 werden onveranderd in de keur van 1749 opgenomen, SA 403, 
43. Elke 50 koorden meer of minder dan de genoemde 300 koorden betekende eenzesde deel van het genoemde 
loon meer of minder. 
22  NHA, SA 354, 35. Bijvoorbeeld: ‘een Vier-couleur de hondert dubbelde Litsen, of 10 dosijn in de Patroon, 
voor twintigh stuyvers.’
23  Rothstein, Silk Designs, 286-287, s.v. dezine.
24  Textiellexicon, s.v. patroonrapport.
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context niet altijd letterlijk ge-
nomen moet worden, blijkt dui-
delijk uit een ontwerp naar Phi-
lippe de Lasalle van 2,09 m hoog 
en 1,31 m breed in het Musée des 
Tissus in Lyon.25 Het betreft hier 
een baanbreed  ontwerp voor 
een behangsel. Het merendeel 
van de patronen behoort echter 
tot de groep ‘doorlopende patro-
nen’, patronen die eindeloos in 
alle richtingen herhaald kunnen 
worden.26 De manier waarop de 
herhaling van deze patronen in 
stoffen plaats vindt, en dit geldt 
voor alle gefigureerde stoffen on-
geacht het materiaal waarmee ze 
geweven worden, heeft zijn be-
perkingen vanwege de verticale 
ketting- en horizontale inslag-
draden. Er zijn daarom slechts 
twee manieren om een patroon-
rapport in een weefsel te herha-
len: in rechte banen (straight of 
comber repeat; chemin suivi) of 
in terugkerende banen (point 
repeat; chemin à retour).27 (afb. 
65) In het eerste geval wordt het 
rapport naast, boven en onder 
elkaar herhaald zonder dat het 
van richting verandert. De twee-
de manier spiegelt het rapport 

langs een horizontale en/of verticale as. Dit geldt voor alle weefgetouwen. Het is nu zaak 
voor de patroontekenaar om zijn ontwerp zo te maken dat het patroonrapport in de gewe-
ven stof nauwelijks waarneembaar is. Om dit te bereiken heeft hij een grondige kennis van 
het getouw, de weeftechniek en de weefsels nodig. 

25  Soieries de Lyon, 117, cat.nr. 27. de mise-en-carte is na 1783 gedateerd. Het ontwerp is ook uitgevoerd, zie cat.
nr. 28. De afmetingen van het fragment zijn 1,30 m hoog en 0,75 m breed.
26  Milton Sonday, ‘Pattern and Weaves: Safavid Lampas and Velvet’, in: Carol Bier (ed.), Woven from the Soul, 
Spun from the Heart. Textile Arts of Safavid and Qajar Iran 16th-19th Centuries, The Textile Museum, Washington 
1987, 57-83, aldaar 58-60. Hij spreekt hier van ‘continuous patterns’ tegenover ‘pictorial patterns’, patronen die 
aan alle kanten begrensd worden.
27  Textiellexicon, s.v. baan.

Afbeelding 65 ■ Schema patroonherhalingen door Milton Sonday. 
Uit: Sonday, ‘Pattern and Weaves: Safavid Lampas and Velvet’, 59.
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6.2  De patroontekenaar

De patronen uit de laatste decennia van de zeventiende en de achttiende eeuw werden steeds 
complexer. Zij stelden daarom niet alleen hogere eisen aan de tekenvaardigheid, maar voor-
al ook aan het weeftechnisch inzicht van de patroontekenaar dat eruit bestond dat hij een 
grondige kennis moest hebben van het getouw en de wijze waarop het werd gesteld.28 Hij 
had met verschillende aspecten rekening te houden alvorens hij begon te schetsen, zoals het 
riet, de proportie tussen ketting en inslag, de spanning op de ketting tijdens het weven en 
het patroonrapport.29 Het aantal rietopeningen in een riet bepaalt de fijnheid van de stof. 
De proportie ofwel de verhouding tussen het aantal ketting- en inslagdraden is niet voor alle 
stoffen hetzelfde. Zo heeft satijn bijvoorbeeld meer kettingdraden per centimeter dan taf. Bij 
het ontwerpen van een patroon met ‘willekeurig’ gestrooide bloemen werd er rekening mee 
gehouden dat er tijdens het weven geen extra spanning op de ketting kwam te staan, wat een 
vervorming van de stof tot gevolg zou hebben. Het patroon kon baanbreed zijn maar ook 
twee of meer keer in de breedte herhaald worden. In dat geval had de patroontekenaar twee 
mogelijkheden: het patroon herhaalde zich in rechte banen of in terugkerende banen waar-
bij het motief om een horizontale en/of verticale as is gespiegeld.  
 Ongeacht de keuze die hij maakte was het van belang om de stof zo te ontwerpen dat 
de overgangen tussen de herhalingen horizontaal en/of vertikaal niet opvielen en mooi in 
elkaar overgingen. In geval van een enkel patroonrapport was het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat het patroon doorliep wanneer de banen aan elkaar werden genaaid.
 Hij of zij – er waren ook vrouwen onder de patroontekenaars – moest daarnaast reke-
ning houden met het type stof en met de eventuele nabehandeling van het weefsel. Damast 
is een stof waar het patroon gevormd wordt door het kontrast tussen twee bindingen en is 
daarom gebaat bij grote patronen omdat details verdwijnen. Werd een stof nog geluisterd 
(geglansd) of gewaterd, waardoor een golfpatroon in de stof ontstond (moiré) dan moest in 
het oog worden gehouden dat de effecten die hiermee bereikt werden zichtbaar bleven. Dit 
betekende dat er in het geval van moiré voldoende van het basisweefsel te zien moest zijn, 
wilde het moiré-effect in de grond van een gebrocheerde stof effectief zijn. 
 Afgezien van deze technische aspecten diende de patroontekenaar ook rekening te hou-
den met de kosten, waarbij het streven was om met zo weinig mogelijk middelen een zo 
groot mogelijk effect te bereiken. Hij moest er op letten dat de kostbare zijde niet teveel 
aan de achterkant van de stof flotteerde, waar het onzichtbaar was. Hetzelfde gold voor het 
nog kostbaarder goud- en zilverdraad. De mate van gedetailleerdheid van het patroon had 
daarom niet alleen consequenties voor de tijd die het in beslag nam om het in de sempel in 
te lezen en een heel stuk te weven, maar ook voor de materiaal- en loonkosten voor de fabri-
keur.
 In de inleiding is al aangegeven dat er geen patronen of ontwerpen bekend zijn waarnaar 
in Amsterdam en Haarlem zijden of halfzijden stoffen werden geweven. Het omgekeerde is 
daarentegen wel het geval in de vorm van een ontwerp uit 1711 van de bekende Engelse ont-
werper James Leman (ca. 1688-1745) waar op de achterkant geschreven staat: ‘This pattern 
was taken from a Dutch stuff.’ 30 (afb. 66, 67) Volgens de aantekeningen op het ontwerp was 

28  Smith, Laboratory or School of Arts, II, 39. ‘To conclude, a good designer or pattern-drawer ought to be well 
acquainted, not only with the implements belonging to a draught-loom, but also with the nature and management 
of mounting the same, […].’
29  Het navolgende is gebaseerd op Rothstein, Silk Designs, 27-28 en Rothstein, ‘Taste and technique’, 147-154. 
Thornton, Baroque and Rococo Silks, 26-27. Zie ook Miller, Study of Designers, hoofdstuk 5.
30  Rothstein, Dutch Silks, 156-157; idem, Silk Designs, 32-33, 105, pl. 32.
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Afbeelding 66 ■ James Leman, ontwerp zijden weefsel ‘taken from a Dutch stuff’, 1711. © V&A Images/ 
Victoria and Albert Museum, London, inv.nr. E. 1861:38-1991.
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het een Italiaans of 10 schachts damast, met lancé-effect (de patrooninslag loopt van zelf-
kant naar zelfkant), met goud- en zilverdraad en was het gebrocheerd.31 Dit uitgewerkte ont-
werp moest overgebracht worden op 8 x 10 patroonpapier en was bestemd voor een trekge-
touw met 450 raamkoorden. De vierkanten of ‘dosijnen’ zijn al aangebracht en genummerd, 
110 in totaal. Leman gaf door middel van kleurcodes aan wat damast (geel), goud (oranje), 
zilver (groen) of zijde (lichtrood) moest worden. 
 Natalie Rothstein beoordeelde het ontwerp als volgt: ‘This is evidently a rich silk which 
would have been highly priced at the time, both because of its workmanship and because of 
the precious metals used. […] There is nothing eccentric about the design nor does it sug-
gest that the original was, itself, a poor copy of a French model imperfectly understood. […] 
Apart from its appearance the very fact that the design was copied in London suggests that 
Dutch silks were an acceptable source of inspiration in the closely knit community in which 
the designers of Spitalfields worked.’32 De vraag is nu, wie waren deze patroontekenaars 
wiens patronen het waard waren om gekopieerd te worden?

31  Rotstein, Silk Designs, 105. ‘London March 26 1711 This pattern was taken from a Dutch stuff Italian or 10 
lam damask wth 2 backshoots or flushes and gold & Silver & Silk brocade. To be made for Mr Wittington & Comp 
450 cords No 8 x 10 // 110 Dezins 6 simples for my Father Peter Leman – by me James Leman.’ CT.18346 VS 32. 
51,8 x 26,7 cm.
32  Rothstein, Dutch Silks, 157.

Afbeelding 67 ■ James Leman, ontwerp zijden weefsel ‘taken from a Dutch stuff’, 1711. © V&A Images/ 
Victoria and Albert Museum, London, inv.nr. E. 1861:38-1991.
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6.3  Patroontekenaars in Amsterdam

De tot dusver oudst bekende patroontekenaar in Amsterdam is Martin Poncelet. In een 
document uit 1643, waarin hij samen met de zijdedamastwerker Cornelis de Coninck een 
verklaring aflegde over het vertrek van zijdelakenwevers uit Amsterdam, werd hij patroon-
maker van de zijdelakenweverij genoemd.33 Zijn zoon Samuel Poncelet was getuige zijn on-
dertrouwakte eveneens patroonmaker van beroep.34 Vervolgens duurt het tot het eind van 
de zeventiende eeuw voordat er weer namen van patroontekenaars uit de bronnen naar 
voren komen. De hoeveelheid informatie varieert van alleen een poorterinschrijving tot 
contracten met zijdelakenfabrikeurs en in een enkel geval inzicht in de stoffen waarvoor de 
patronen werden ontworpen.
 Werd er in de tussenliggende periode niet ontworpen? Jazeker, en een deel van de ont-
werpen zal door de wevers zelf zijn gemaakt. Uit het onderzoek naar de zijdenijverheid in 
Canterbury in Engeland kwam naar voren dat ook daar in laat zeventiende-eeuwse inven-
tarissen wel trekgetouwen en tekentafels werden aangetroffen maar dat zich onder de ge-
noemde crediteuren geen patroontekenaars bevonden.35 Dit bracht Natalie Rothstein tot de 
volgende conclusie: ‘It was evident that goods were designed in house – and this is under-
standable when the patterns in demand were small and often self-coloured.’ Nu is het weven 
van stoffen met kleine, meest effen gekleurde patronen niet gebonden aan een specifieke 
periode, zoals de grote modegevoelige patronen dat wel zijn. Het Digtenboekje uit Haarlem 
bevat voorbeelden van dergelijke met kleine patronen geweven stoffen, zoals evenschoon, 
chagrijn en lucooys.36 (afb. 68) Het zijn allemaal weefsels die door de wever makkelijk zelf 
ontworpen of gekopieerd konden worden. Dit betekende niet dat er geen wevers waren die 
zelf wel grotere patronen konden of wilden ontwerpen, getuige de vermelding van een we-
ver die in 1697 bij de bloemschilder Ernst Stuven kwam om ‘Bloemen en Loofwerken tot 

33  NHA, SAH, Ensch II 1953 (S 93, doos 45), 4 mei 1643. Dit is een kopie van de verklaring die beiden voor 
notaris Gerrit Cohen hadden afgelegd. Het origineel is niet meer in het Stadsarchief van Amsterdam aanwezig. 
Zie ook hoofdstuk 1. 
34  SAA, DTB 675/113, 5 maart 1639. 
35  Rothstein, ‘Taste and technique’, 149. Zie ook Natalie Rothstein, ‘Canterbury and London: The Silk Industry 
in the Late Seventeenth Century’, in: Textile History 20 (1989), 33-47.
36  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Zie de voetwerkdigten.

Afbeelding 68 ■ Halfzijde chagrijn voetwerk 104. Haarlem, Frans Halsmuseum. Foto auteur.
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zyn hantwerk dienstig te leeren teekenen’.37 De tot dusver gevonden contracten met pa-
troontekenaars dateren in ieder geval allemaal uit de achttiende eeuw.
 Uit de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw zijn twee namen bekend van pa-
troontekenaars: André Chaneau en Joannes van Ulsen. De naam van André Chaneau komt 
voor op het ‘Dénombrement de tous les protestans réfugiez de France à Amsterdam […]’, 
waar zijn beroep aangeduid wordt als ‘Dessinateur de points et d’étoffes à fleurs’ ofwel ont-
werper van kanten en gebloemde stoffen.38 Joannes van Ulsen daarentegen was afkomstig 
uit Amsterdam en hij gaf bij zijn poorterinschrijving op figuurtekenaar en trekwerker te 
zijn.39

De meer inhoudelijke gegevens over de werkzaamheden van de patroontekenaars in Am-
sterdam zijn voornamelijk afkomstig uit de contracten die zij met fabrikeurs afsloten. Een 
enkele keer is er sprake van de levering van een patroon of het in dienst nemen van een 
knecht of leerling door een patroontekenaar. Zo ontvingen Jan en Samuel van der Heyden 
in januari 1695 een patroon voor vrouwenrokken van Levinus Vincent, patroonmaker van 
zijde en gebloemde stoffen te Amsterdam.40 Het patroon was op hun verzoek ontworpen en 
getekend aldusVincent, die tevens verklaarde dat hij een stuk prinskleurig41 satijn, met goud 
ingeweven had gezien dat naar dit patroon was geweven. Het vervolg doet vermoeden dat er 
getwijfeld werd aan Levinus Vincent als ontwerper van dit patroon. Hij verklaarde namelijk 
dat het onmogelijk was dat er een overeenkomstig stuk stof geweven kon zijn voordat hij 
zijn patroon aan Van der Heyden had geleverd, omdat hij het ‘geheelijck na sijn invallende 
gedaghten heeft geschetst en ontworpen’. De beschrijving van de stof doet sterk denken aan 
de in hoofdstuk 4 genoemde verklaring van een trekwerker en zijn voormalige knecht over 
prinskleurig satijn met gouden figuren dat zij eind 1697 voor Jan en Samuel van der Heyden 
geweven hadden en dat eveneens voor vrouwenrokken was bestemd.42 
 Wanneer de veertigjarige, uit Tours afkomstige François Pineau in 1711 met Anna Hous-
saije trouwt, is hij al een aantal jaren in Amsterdam als patroontekenaar werkzaam.43 Zo 
komt zijn naam een aantal keren voor als crediteur van in financiële moeilijkheden geraakte 
zijdelakenfabrikeurs. In 1702 was hij een van de crediteuren die het accoord tekenden met 
de failliet verklaarde Astore Maria Rizzardi.44 Een paar jaar later was Jan van de Walle Pi-

37  Arn. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, deel III, Amster-
dam 1721, 297. Deze wever bezorgde een brief van Willem Grasdorp, een leerling, aan diens moeder omdat hij 
door Stuven slecht behandeld werd.
38  Van Nierop, ‘Stukken nijverheid refugiés’ (1921),184. De volledige titel luidt: ‘Dénombrement de tous les 
protestans réfugiez de France à Amsterdam avec les nouvelles fabriques et manufactures qu’ils y ont aporté depuis 
l’an 1681’. Deze lijst is 24 maart 1684 gedateerd.
39  SAA, PB 10/610, 22 december 1700. Bij zijn ondertrouw met Dieuwertje Brouwer gaf hij op trekwerker te 
zijn, DTB 539/19, 9 juli 1700.
40  SAA, NA 4194, f. 1236-1238, not. D. van der Groe, 9 december 1701. Levinus Vincent was tevens een beken-
de verzamelaar, zie Ellinoor Bergvelt en Renée Kistemaker, De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en 
rariteitenkabinetten, Zwolle 1992, 330. Hij verhuisde rond 1705 naar Haarlem, waar hij eveneens als patroonteke-
naar werkzaam was, getuige zijn lidmaatschap van het St. Lucasgilde aldaar. Zie ook paragraaf 6.7.2.
41  ‘Prince couleure’ is een paarsachtige kleur, een combinatie van blauw en rood van meekrap. Met dank aan 
Judith H. Hofenk de Graaff.
42  SAA, NA 4194, 135-136, not. D. van der Groe, 29 augustus 1701.
43  SAA, DTB 547/259, 3 juli 1711.
44  SAA, DBK (5072), 886/612, 19 mei 1702. Enkele jaren later sloot Rizzardi een compagniecontract met John 
Browne voor het weven van fluweel. Browne trad op namens Isaac Bulsingh, koopman te Londen. SAA, NA 6116, 
notaris Pieter Schabaalje, 11 februari 1719.
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neau nog geld schuldig voor de tot 30 december 1707 geleverde patronen.45 Uit de tekst van 
de staat en inventaris van de in 1711 eveneens failliet verklaarde Van de Walle komt naar 
voren dat deze laatste als commensaal op een gestoffeerde kamer in de Bloedstraat woonde, 
van waaruit hij sinds 1 mei 1704 zijn handel dreef.46 De zijden stoffen, damast en fluweel, 
bobijnen met zijde en strengen geverfde zijde, alsmede een deel van de gereedschappen be-
staande uit vijf harnassen en tien kammen, naast drie hoopjes sempels en patronen waren 
op 24 oktober 1710 bij executie verkocht.47 Van de Walles overgebleven patronen, kammen 
en verder gereedschap die tot de fabriek behoorden waren pro memorie in de inventaris 
opgenomen.
 Een derde fabrikeur voor wie Pineau patronen had ontworpen was Jacob van Vollen-
hoven. Nadat de staat en inventaris van Van Vollenhoven wegens zijn faillissement in 1726 
was opgemaakt, bleek deze twee patroontekenaars geld schuldig te zijn, te weten François 
Pineau voor 669 gulden en 2 stuivers en de weduwe Jan de Lafite voor 538 gulden.48 De gele-
verde patronen moeten bestemd geweest zijn voor de vervaardiging van de in de voorkamer 
aangetroffen triumfanten die, zo blijkt uit een al eerder opgemaakte inventaris, met goud- of 
zilverdraad ingeweven waren.49 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er negen leveranciers 
van goud- en zilverdraad waren die nog geld van Van Vollenhoven tegoed hadden.50 
 Francois Pineau werkte niet alleen. Tussen 1709 en 1717 nam hij drie knechten en een 
leerling in dienst. Als eerste werd op 14 november 1709 François Piet voor twee jaar aange-
nomen.51 Hij zou Pineau trouw dienen en geheimhouding bewaren. Pineau die ‘dessinateur 
et figuriste’ genoemd werd, zou Piet op zijn beurt werk geven en instrueren. Gezien zijn 
leeftijd, hij was zo’n zestien jaar oud, en het feit dat hij door Pineau werd betaald, moet hij 
al een opleiding als tekenaar hebben gevolgd. Hetzelfde gold voor de ongeveer twintigjarige 
Jaques Beaujon die vijf jaar later in dienst werd genomen en voor Jean Rodolfe de Chause-
pied uit Leeuwarden.52 Laatstgenoemde was achtien jaar oud en zou met ingang van 1 april 
1717 zes jaar lang elke dag naar Pineau komen ‘pour travailler et exercer la dite profession 
de figuriste et dessinateur’.53 Een jaar eerder waren François Pineau ‘figuriste’ en zijn vader 
Samuel Pineau met een brief van François Rybot uit Londen bij notaris Philipe de Marolles 
verschenen, waarin deze zijn zoon Abraham voor zes jaar bij Pineau besteedde.54 Dat Rybot 
een leerling was en geen knecht blijkt uit de verplichting die Pineau op zich nam ‘d’instruire 
ledit Abraham Rybot dans sa profession de figuriste’. Aansluitend bij het hierboven genoem-
de citaat van Rothstein dat de kwaliteit van de Hollandse zijden stoffen zodanig was dat deze 

45  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. Op 30 december 1707 bedroeg dit 147 gulden. Er was op 11 mei 
1708 115 gulden, 16 stuivers betaald, waardoor er nog 31 gulden, 4 stuivers open stond.
46  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. Van de Walle was ook nog geld schuldig aan Jacob Pietersz Schoen-
maker voor gemaakte kammen en rieten, Jacob Redoch voor gomloon, David van Mollem voor geleverde zijde, 
en een aantal Haarlemse zijdewevers voor geleverde zijden stoffen.
47  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. De opbrengst van deze verkoop is in het document opgenomen. 
De patronen hadden samen met een ijzer gewigt 6 gulden en vijf stuivers opgebracht.
48  SAA, DBK (5072), 729, 38, 17 november 1727.
49  SAA, DBK (5072), 642, 170-174, 25 november 1726. Hij woonde op de Keizersgracht, tussen de Reestraat 
en de Westermarkt. Het betreft hier de inventaris van zijn huis.
50  SAA, DBK (5072), 729, 38, 17 november 1727. Zie ook paragraaf 4.4.
51  SAA, NA 7952B, 199-202, not. Ph. de Marolles, 14 november 1709. Piet verdiende het eerste jaar 100 en het 
tweede jaar 150 gulden per jaar.
52  SAA, NA 7964, 421-422, not. Ph. de Marolles, 26 juni 1714. Het is een zesjarig contract. Hij verdiende de 
eerste drie jaar 50, de volgende twee jaar 100 en het laatste jaar 150 gulden per jaar.
53  SAA, NA 7974, 566-567, not. Ph. de Marolles, 22 maart 1717. De eerste twee jaar verdiende hij 50, de vol-
gende twee jaar 100 en de laatste twee jaar 150 gulden per jaar.
54  SAA, NA 7972, 164-165, not. Ph. de Marolles 20 mei 1716. De jongen is ongeveer zestien jaar oud. Vader 
Rybot zal 150 gulden per jaar betalen.
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in Londen gekopieerd werden, kan opgemerkt worden dat het in dit geval blijkbaar ook gold 
voor Hollandse patroontekenaars. Want waarom kreeg Rybot in Amsterdam zijn opleiding, 
terwijl er ook patroontekenaars zoals James Leman in Londen werkzaam waren?
 Uit de beginjaren van de achttiende eeuw zijn twee contracten van patroontekenaars met 
de familie Roeters bekend.55 Het eerste dateerde van 24 mei 1701 en werd afgesloten tussen 
Jacob en George Roeters enerzijds en Alexander Senegat anderzijds ‘a faire des desseins ou 
patrons pour faire des etoffes’.56 De voorwaarden behelsden ondermeer dat Senegat twee da-
gen per week tien uur per dag voor hen zou werken.57 Het was hem niet toegestaan om an-
deren patronen te leren tekenen die bestemd waren voor het weven, bedrukken of borduren 
van stoffen. Dit is niet verwonderlijk daar patroontekenaars zich niet alleen beperkten tot 
het maken van ontwerpen voor (zijden) stoffen, maar zich daarnaast evengoed bezig hiel-
den met de vervaardiging van patroontekeningen die op stoffen geborduurd, geschilderd of 
bedrukt werden.58 Daarnaast was bepaald dat hij alleen voor de firma van Jacob en George 
Roeters mocht ontwerpen, die tevens de eigenaren zouden zijn van al zijn ontwerptekenin-
gen. Hij ontving hiervoor het eerste jaar tweehonderd gulden, een bedrag dat elk jaar met 
honderd gulden werd verhoogd.59 Ruim een jaar later werd het contract, met een kleine aan-
passing, gecontinueerd.60 Twee jaar later werd een andere patroontekenaar, Jean Catillon, 
voor zeven jaar gecontracteerd.61 Deze zou per dag minimaal zes uur tekenen en schilderen, 
waarvoor Roeters hem het eerste jaar driehonderd gulden zou betalen. Dit bedrag werd elk 
jaar met honderd gulden verhoogd. Evenals bij Senegat, stond het Jacob en George Roeters 
vrij om het contract na een jaar op te zeggen indien zij niet tevreden waren over Catillons 
werk. Dit contract onderscheidt zich van dat met Senegat doordat er bepalingen zijn opge-
nomen over hoe te handelen na afloop van de afgesproken zeven jaar. Catillon was vrij om te 
vertrekken en zijn werk elders voort te zetten, maar mocht hij ervoor kiezen om in Amster-
dam, of zelfs in Holland te blijven, dan werd hij verplicht om nog tot een maximum van zes 
jaar voor Roeters te blijven werken. Pas hierna stond het hem vrij om te doen wat hij wilde, 
ook in Amsterdam.62 Het spreekt voor zich dat zowel Senegat als Catillon met betrekking tot 
hun patronen tot geheimhouding verplicht waren. 
 Na afloop van zijn contract bleef Alexander Senegat in Amsterdam. Hij woonde op de 
Prinsengracht, getuige een advertentie die op 6 september 1718 in de Amsterdamse Cou-
rant verscheen en waarin de publicatie werd aangekondigd van zijn verzameling ontwerpen. 
‘Alexander Senegat, Tekenaer, maekt bekend, dat hy dadelyk uytgeeft zyne verzamelinge tot 
het gebruyk van alderhande Fabriken, als van Goude, Silvere en Zyde Stoffen, Fluweelen, 

55  Voor een overzicht van de verschillende firma’s waarin de familie Roeters vertegenwoordigd waren, zie Co-
lenbrander, ‘The Roeters Family’, 2000, 147-161.
56  SAA, NA 6014A, not. P. Schabaalje, 24 mei 1701.
57  Hij werkte of in het huis van Roeters, of in zijn eigen huis of anders op een plaats die Roeters hem zou aan-
wijzen.
58  Miller, Study of Designers, 7.
59  Indien zij van hem verlangden dat hij langer zou werken, werd Senegat voor elke dag dat hij meer werkte 
extra betaald. Op zijn beurt zou Senegat zijn ‘veniam aetatis’ van de Staten van Holland verkrijgen. Onderzoek in 
het Nationaal Archief te Den Haag heeft geleerd dat hij niet in het ‘Register Venia Aetatis’ voorkomt. Na het eerste 
jaar en na het zesde jaar zou worden besloten of men het contract wilde voortzetten. Indien dit gebeurde, zou 
Senegat in zijn twaalfde en laatste jaar voor twee dagen werk per week 1.300 gulden verdienen; hij kon maximaal 
twaalf jaar in dienst van de compagnie zijn.
60  SAA, NA 6018, not. P. Schabaalje, 4 september 1702. Het besluit om het contract voor een periode van 
twaalf jaar te continueren zou nu na twee jaar worden genomen en niet na een jaar.
61  SAA, NA 6024A, akte 281, not. P. Schabaalje, 10 april 1704.
62  Dit was ook het geval als de gebroeders Roeters degene waren die het contract na zeven jaar niet wilden 
verlengen.
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geschilderde Doeken, Furiën, Behangzelen, Gazen, Linten, Passementen, Strikwerk, enz.; en 
dat hy vervolgen zal alle maenden 6 nieuwe bladen daer van voor 30 st. uyt geeven. Dezelve 
zyn ten zynen huyze te vinden op de Princegraft, [...].’ 63  
 De variatie in de lijst van mogelijke toepassingen van zijn ontwerpen, bevestigt dat Sene-
gat, zoals hierboven al is aangegeven, zich in zijn werk niet tot de weverij heeft beperkt. Dit 
komt ook tot uiting in zijn gepubliceerde bladen, waarvan het Rijksprentenkabinet er vier 
uit de serie van maart 1719 en drie bladen uit de serie van april 1719 in de collectie heeft.64 
(afb. 69-75) Gezien de vele mogelijke toepassingen van de ontwerpen zijn de voorstellin-
gen op de bladen moeilijk te duiden. Zijn de bladen misschien een beetje ouderwets door 
de sterke bizarre elementen of toch eigentijds vanwege de overeenkomsten met sitsen uit 
deze periode? Bizarre asymmetrische motieven in de vorm van realistische en gefantaseerde 
bloemen, bladeren en abstracte motieven zijn in alle zeven bladen terug te vinden. Deze 
motieven zijn, evenals de hierna nog te bespreken stofontwerpen van Daniel Marot, ken-
merkend voor de zogenaamde ‘bizarre’ stijl die in de eerste twee decennia van de achttiende 
eeuw in de mode was voor zijden stoffen, waarbij het hoogtepunt in de jaren 1710-1715 lag.65 
Anderzijds werden ten tijde van de publicatie van de bladen vergelijkbare motieven nog ge-
bruikt voor de in Europa vervaardigde sitsen.66 En daarbij wekken de ontwerpen in het al-

63  Amsterdamse Courant, 6 September 1718.
64  Peter Fuhring, ‘De ornamentprent’, in Kunstschrift 5 (1996), 32-37, aldaar 36.
65  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 95-101. Hij dateert deze periode op ca. 1695-1720. Dit is inclusief het 
begin en de uitloop van de bizarre elementen in de zijden stoffen. Zie ook Peter Thornton, ‘The ‘Bizarre’ Silks’, in: 
The Burlington Magazine 100 (1958), 265-270, aldaar 269. Zie ook paragraaf 6.6.
66  Ebeltje Hartkamp-Jonxis, ‘Motieven op sits en bedrukte katoen’, in: Ebeltje Hartkamp-Jonxis (red.), Sits: 
Oost-west relaties in textiel, Zwolle 1987, 76-105, aldaar 94-96.

Afbeelding 69 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 1, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-72.

Afbeelding 70 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 3, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-74.
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Afbeelding 71 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 5, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-73.

Afbeelding 72 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 6, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-71). 

Afbeelding 73 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 1, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-77.

Afbeelding 74 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 3, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-76.
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gemeen de indruk dat ze vooral bestemd waren om 
op textiel gedrukt te worden. De koper van de bla-
den kon er in ieder geval alle kanten mee op, wat ook 
de bedoeling van Senegat geweest zal zijn. Hij moet 
daarnaast gemeend hebben dat er een markt voor zijn 
ontwerpen was en daarom besloten hebben om ze te 
publiceren. De kosten van publicatie lagen hoog van-
wege het papier en de koperplaten die een groot for-
maat hadden; alle prenten waren ca. 39 cm hoog en 
26,5 cm breed. Voeg daarbij de kosten voor het gra-
veren en het drukken van de platen en de conclusie 
moet zijn dat Senegat in de voorgaande jaren een ze-
ker kapitaal vergaard had, waarmee hij zijn plan om 
zijn ontwerpen uit te geven, kon realiseren.67 Door in 
afleveringen te publiceren, verminderde hij het risico 
dat hij geld zou verliezen als de ontwerpen minder in 
trek waren dan hij had voorzien. Deze manier van de 
markt te verkennen stelde hem in staat om op elk ge-
wenst moment met de serie stoppen.
 De advertentie van Alexander Senegat eindigde 
met de mededeling dat hij zijn ontwerpen gebruiks-
klaar kon maken.68 In het geval dat iemand zijn patro-
nen wou laten weven, betekende dit voor Senegat dat 
hij eerst een schetst moest maken waarin de kleuren 
stonden aangegeven en vervolgens deze schets met 

(water)verf moest overbrengen op patroonpapier. Tijdens dit proces kon de opdrachtgever 
het ontwerp nog wijzigen om het aan zijn eigen wensen aan te laten passen. Het is onbekend 
hoeveel bladen Senegat uiteindelijk heeft gepubliceerd, maar aangenomen dat de eerste zes 
bladen in september 1718 werden uitgegeven en dat er inderdaad elke maand zes nieuwe 
werden gedrukt, dan kunnen er in ieder geval tot en met april 1719 in totaal achtenveertig 
in omloop zijn gebracht.
 De zijdelakenfabrikeurs Jacob George Roeters – zoon van George Roeters – en Esaije 
Gillot junior die in de jaren 1723-1736 een compagnie voor de vervaardiging van zijden 
stoffen vormden, hadden ook één of meer patroontekenaars in dienst. De enige patroonte-
kenaar die tot dusver bekend is, is Sebastiaan Vin, die op 20 juni 1729 een vierjarig contract 
met hen had gesloten.69 Vin, die in de akte als ‘patronist’ aangeduid wordt, beklaagde zich 
erover dat hij geen opdrachten meer kreeg en hij verzocht hen om werk totdat het contract 
was uitgediend. In hun antwoord wezen Roeters en Gillot erop dat het contract al in oktober 
met wederzijdse toestemming was beëindigd, waarbij zij hem een stuk gros de Tours voor 

67  Hij had er geen octrooi voor aangevraagd.
68  Amsterdamse Courant, 6 September 1718. ‘[…] De geene die van des Auteurs werken tot de uytvoeringe 
opgemaekt zullen willen hebben, konnen zig by hem zelve addresseeren.’
69  SAA, NA 8511, akte 603, not. Isaak Angelkot, 4 november 1732. In deze acte werd een korte samenvatting 
van de inhoud van het verloren gegane contract dat door notaris Ph. de Marolles was opgemaakt gegeven. De vier 
jaren waren op 1 mei 1729 begonnen en zouden op 30 april 1733 eindigen. Het eerste jaar verdiende hij zevenhon-
derd gulden en elk daarop volgend jaar honderd gulden per jaar meer.

Afbeelding 75 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 6, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-75.



236

Hoofdstuk 6 ■ Patronen en patroontekenaars in Amsterdam en Haarlem

zijn vrouw hadden gegeven, maar uiteindelijk stemden ze er toch in toe om hem nog tot 
eind april 1733 werk te geven.70

 Toen Jacob Roeters de Jonge, die in paragraaf 4.4.1 al aan bod is gekomen in verband 
met de vervaardiging van effen fluweel, zonder broer Pieter de firma voorzette, nam hij de 
contracten met de patroontekenaars over.71 Wie zij waren is helaas niet bekend.
 Het laatst bekende contract met patroontekenaars werd afgesloten door Jan Hendrik 
Troost van Groenendoelen, die vooral bekend is als behangselschilder.72 Zijn bemoeienis 
als patroontekenaar bij de zijdelakenweverij bleek uit een advertentie voor zijn behangsel-
fabriek in de Amsterdamse Courant waarin hij zich ‘Konst schilder en Patronist van Zyde 
Stoffen’ noemde.73 Zeven jaar later, in 1763, sloot hij een tienjarig compagniecontract met 
Jaques en Alexander Fardon en Louis Reij voor, zoals dat genoemd werd een ‘Fabriek van 
Patroonen’, waarin allerhande patronen voor zijden, katoenen en andere stoffen werden ge-
tekend.74 Ook hier is er weer de bepaling dat het niet toegestaan was om zonder toestem-
ming van de compagnons op enigerlei wijze patronen die tot de fabriek behoorden voor 
derden (na) te tekenen of om het patroontekenen aan derden te leren. Tevens was het niet 
geoorloofd om voor anderen te werken, met uitzondering van Alexander Fardon die door 
mocht gaan met het tekenen van gaaspatronen voor de heer Barrau. De fabriek en winkel 
van zijden en garen gazen van de familie Barrau was sinds 1742 in De Nes gevestigd en werd 
in 1785 door Christiaan Fredrik Heuerman overgenomen.75

 Het patroontekenen gebeurde ten huize van Troost van Groenendoelen en hij was ook 
degene die de drie compagnons mocht onderrichten hoe en op welke manier en door wie 
een ontwerp gemaakt zou worden. Mocht het gebeuren dat er niet genoeg werk was dan zou 
hij hen in zijn eigen behangselfabriek laten werken. De firma voor het patroontekenen was 
dus een zelfstandige onderneming. Een compagnon die zijn werk verwaarloosde of patro-
nen buiten medeweten van de andere compagnons verkocht, werd niet alleen uit het bedrijf 
gezet, maar hem wachtte ook een boete van zeshonderd gulden.
 Als laatste van de in Amsterdam werkzame patroontekenaars moet Gerard van Rossum 
genoemd worden. Over hem is niet meer bekend dan hetgene wat Van Eijnden en Van der 
Willigen over hem schreven.76 Hij was de zoon van een wijnhandelaar in Rotterdam waar 
hij leerde tekenen, waarna hij werkzaam was in Amsterdam en zich bezig hield met de ver-
vaardiging van patronen voor de weverij van kostbare zijden stoffen. Van Rossum woonde 
en werkte vele jaren in deze stad totdat hij door ‘het verval der zijden stoffen fabrijken’ zich 
genoodzaakt zag om terug te keren naar Rotterdam, waar hij in 1772 overleed.
 Tot slot van deze paragraaf moet de uit Frankrijk afkomstige hugenoot Daniel Marot 
(ca. 1663-1752) nog genoemd worden. Hij was de meest invloedrijke ontwerper in de Repu-

70  SAA, NA 8043, 847-848, not. Ph. de Marolles, 2 december 1732. Het stuk gros de Tours was bestemd voor de 
vrouw van Vin. Ze zullen ook het bedongen salaris betalen minus ƒ 58:16, de waarde van de gros de Tours.
71  SAA, NA 6539, akte 337, not. H. de Wilde, 19 december 1731. Hij is een neef van Jacob George Roeters.
72  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Jacob Cats e.a. als behangselschilders in de fabriek van Jan Hendrik Troost van 
Groenendoelen’, in: Maandblad Amstelodamum 59 (1972), 151-163, aldaar 152-153.
73  Amsterdamse Courant, 19 augustus 1756.
74  SAA, NA 13961, akte 862, not. Ph. Dorfling, 1 mei 1763. De compagnie zou van 1 juni 1763 tot eind 1773 
bestaan en een ieder kreeg een kwart van de verdiensten.
75  I.H. van Eeghen, ‘Oude adreskaarten en de Amsterdamse linthandel’, in: Maandblad Amstelodamum 39 
(1952), 18-24, aldaar 23. SAA, Particulier Archief 88 (Brants), inv.nr. 204 en Archief van de Waalse Gemeente 
(201), inv.nrs. 630-639. Zie ook paragraaf 5.6.
76  Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche schilderkunst, 4 delen, 
Haarlem 1816-1840, deel II, 159-160. Thieme, Ulrich, Felix Becker (hrsg.), Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band XXIX, Leipzig 1935, 79. Hij was in 1699/1700 in Rotterdam ge-
boren en daar op 28 november 1772 begraven.
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bliek in de laatste decennia van de zeventiende 
en de eerste helft van de achttiende eeuw.77 Tot 
zijn talrijke in druk verschenen ontwerpen be-
horen ook zes ontwerpen voor stoffen: Patrons 
d’Etoffes et de Velours, die tussen 1703 en 1712 
zijn ontstaan.78 Drie van de zes ontwerpen wa-
ren voor velours behangsel. (afb. 76-78) Ze 
zijn streng symmetrisch, baanbreed en voor-
zien van motieven als tuinvazen, lambrequins 
met kwasten, bloemguirlandes en ruitwerk. 
De overige drie vertonen zogenaamde bizarre 
patronen, bestaande uit asymmetrische fanta-
sievormen met daaruit voortkomende fantasie-
bloemen. (afb. 79-81) Twee ontwerpen konden 
gebruikt worden voor het weven van een gebro-

77  Voor meer informatie over Marot en zijn werk zie de bijdrage van Jet Pijzel-Dommisse, ‘1700-1759’, in: C. 
Willemijn Fock, (red.), Het Nederlands interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001, 181-259 en de daar aangehaalde 
literatuur.
78  Peter Fuhring, Ornament prints in the Rijksmuseum II. The seventeenth century, part three, Amsterdam, Rot-
terdam 2004, 372-376. Voor beschrijvingen en afbeeldingen zie part one, 397-399, nrs 2340-2345. De ontwerpen 
ontbreken in de editie van 1703; ze werden pas in de editie van 1712 voor het eerst opgenomen.

Afbeelding 76 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes 
et de velours, vóór 1712, ets, 286 x 187 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, De werken van 
Daniel Marot, deel 2, 85.

Afbeelding 77 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes 
et de velours, vóór 1712, ets, 286 x 187 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, De werken van 
Daniel Marot, deel 2, 86.

Afbeelding 78 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et de 
velours, vóór 1712, ets, 290 x 200 mm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, deel 2, 87.
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cheerd damast, waarbij het damast (de ho-
rizontaal gearceerde elementen) als een 
‘sub-patroon’ fungeert. Voor Thornton is 
dit kenmerkend voor de jaren 1710-1715 
van de bizarre stijl en hij beschouwt deze 
ontwerpen dan ook als geheel up-to-date in 
1711-1712.79 In zijn catalogus van de bizar-
re zijden stoffen in de verzameling van de 
Abegg-Stiftung in Riggisberg, Zwitserland, 
beschrijft en illustreert Hans Ackermann 
een aantal stoffen die een vergelijkbaar pa-
troon hebben, zoals cat.nr. 114.80 (afb. 82) 
Het betreft hier een blauw damast dat ge-
brocheerd is met metaaldraad en zijde. 
 

79  Thornton, ‘The ‘Bizarre’ Silks’, 269; Thornton, Baroque and Rococo Silks, 99, 166.
80  Hans Christoph Ackermann, Seidengewebe des 18. Jahrhunderts, vol. I: Bizarre Seiden, Die Textilsammlung der 
Abegg-Stiftung, 2, Riggisberg 2000, 214-215. Zie ook cat.nr. 115 en 145.

Afbeelding 79 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 286 x 195 mm . Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 82.

Afbeelding 80 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 288 x 200 mm. Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 83.

Afbeelding 81 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 286 x 199 mm. Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 84.
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Marot had een heel andere achtergrond dan 
Alexander Senegat, die een gespecialiseer-
de patroontekenaar was die wist aan welke 
eisen een stofontwerp moest voldoen. Het 
ontwerpen van stofpatronen was voor Ma-
rot, en hetzelfde geldt voor Paul Androuet 
du Cerceau, Baqueville en Nicholas Pineau, 
slechts een klein onderdeel van een gevari-
eerd oeuvre.81 Het is dan ook de vraag hoe 
‘origineel’ deze ontwerpen voor de étoffes 
zijn. Hebben bestaande modieuze weefsels 
misschien als voorbeeld gediend? 

6.4  Patroontekenaars in Haarlem

De kennis over patroontekenaars in Amsterdam is voornamelijk gebaseerd op de gegevens 
die tot dusver in het notarieel archief zijn gevonden.82 De informatie over patroontekenaars 
in Haarlem daarentegen is afkomstig uit het archief van het St. Lucasgilde en uit gepubli-
ceerde kunstenaarsbiografieën, omdat zoals in de inleiding van deze dissertatie al is aange-
geven er in Haarlem geen onderzoek in het notarieel archief heeft plaatsgevonden. 
 Op de door het Haarlemse St. Lucasgilde voor de periode 1700-1752 samengestelde le-
denlijst werden twintig patroonmakers vermeld.83 De eerste patroonmaker, David Salemon-
se werd lid in 1687, de laatste, David Ree in 1745. Er was slechts een vrouw, Cornelia Keij-
serswaert, die in 1704 als patroonmaakster in het gilde was opgenomen. Op deze lijst staan 
twee patroontekenaars die om verschillende redenen bekendheid genieten: Levinus Vincent 

81  Fuhring, ‘De ornamentprent’, 36.
82  SAA, archief 366, inv.nr. 1405. Het oudst bewaarde ledenregister van het Sint Lucasgilde dateert van 1750 
en is lang niet zo gedetailleerd als de Haarlemse ledenlijst.
83  Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, Alphen a/d Rijn 1980, 935-959. 
Het boek is omstreeks 1700 aangelegd en gaat terug tot 1668. Het is bijgehouden tot 1752. Op 9 januari 1714 werd 
Arnoud Praag lid van het gilde. Hij was een Jood die Christen geworden was en de naam Christiaan Maternum 
had aangenomen. Onder deze naam staat hij eveneens op de ledenlijst vermeld, zie 937 en 940. Genoemd worden: 
Arnout van Praag/Christiaan Maternum, Cornelia Keijserswaert, Cornelis Blankert, David Salemonse, David 
Ree, Georgio Pieter Swertner, Hendrik Gimmenig, Jaques Marschand, Isaac Becx, Jan van Aardenburg, Isaac Stul-
tieus, Jan Blickmaijer, Jacobus Pluym, Jan Marschant, Levinus Vincent, Martinus Maternum, Pieter Engelgeer, 
Pieter Langendijk, Pieter van Winkel en Willem van Campen.

Afbeelding 82 ■ Felblauw damast gebrocheerd 
met gouddraad en zijde, ca. 1705-1710. Uit: 
Ackermann, 214, cat.nr. 114.
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omdat hij een in zijn tijd beroemde verzameling had en Pieter Langendijk die vanwege zijn 
gedichten en blijspelen grote bekendheid genoot. 
 Levinus Vincent (1658-1727) begon zijn werk als patroonmaker in Amsterdam getuige 
ook zijn bovengenoemde verklaring over een patroon voor met gouddraad gebrocheerd 
satijn. Hij verhuisde in of na 1705 naar Haarlem waar hij op 13 juni 1713 in het gilde werd 
opgenomen.84 Over zijn werk als patroontekenaar is, in tegenstelling tot zijn activiteiten als 
verzamelaar, vrij weinig bekend. Hij zou zich vooral bezig gehouden hebben met het ont-
werpen van patronen voor brokaat, zo blijkt uit zijn correspondentie met James Petiver in 
Londen, waarover meer in paragraaf 6.7.2. 
 Over de jeugdjaren van de dichter en toneelschrijver Pieter Langendijk (1683-1756) is 
niet veel bekend. Wat we weten is ontleend aan het postuum verschenen Leeven van Pieter 
Langendyk, waarvan niet bekend is wie de auteur is geweest.85 Hier komt het navolgende 
beeld uit naar voren met betrekking tot zijn werk als patroontekenaar. In de tijd dat hij in 
Den Haag woonde, bemachtigde hij een weefgetouw waarop hij zichzelf geleerd zou heb-
ben om linnen damast en servetgoed te weven, waarna hij de produkten vervolgens in Am-
sterdam verkocht. Hij tekende zelf zijn patronen, wat hij volgens Smit van de in Den Haag 
werkzame schilder Hendrik Pola (1676-1748) had geleerd.86 Langendijk verhuisde rond 
1704 naar Amsterdam waar hij enige tijd als meesterknecht op de weefzolder van de heer 
De Prado werkte, alvorens op het kantoor van Jan Brandt87 te gaan werken. ‘Deeze, zyne 
bekwaamheid in de teekenkunst bemerkende, gebruikte hem ook tot het teekenen der pa-
troonen van zyne zyde stoffen, in welke konst hy zoo groote vorderingen maakte, dat hem 
de heer Abraham Verhamme, een der voornaamste Fabrikeurs van dien tyd, naderhand, op 
eene vry goede jaarwedde tot zyn patroonmaaker aannam; in welken dienst hy negen jaaren 
doorbragt.’88 Zijn werk als patroontekenaar leidde ertoe dat hij zich concentreerde op het 
tekenen van bloem- en rankwerken, wat voor de onbekende auteur van het Leeven een ver-
klaring vormde voor de in zijn ogen slecht gemaakte prenten voor De Werken van Jan van 
Gijsen.89 De in zijn tijd beroemde dichter Jan van Gijsen (1668-1722) was eigenlijk wever 
van beroep en werkte vermoedelijk voor de zijdelakenfabrikeur Willem van Oosterwijk in 
Amsterdam.90 Van Gijsen schreef ondermeer huwelijksdichten voor Amsterdamse zijde-
lakenfabrikeurs als Willem en Jacob van Oosterwijk, David Leeuw van Lennep en Jan van 
Mekeren. Pieter Langendijk hield zich hier ook mee bezig en dichtte voor zowel Haarlemse 
als Amsterdamse fabrikeurs.

84  Bergvelt, Kistemaker, De wereld binnen handbereik, 330. 
85  G.A. van Es (ed.), Pieter Langendyk, Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden, waar agter gevoegd is het Leeven 
van den Dichter, Zutphen 1979, 130-144. Het Leeven verscheen voor het eerst in 1760, zie: P. Langendyks Gedich-
ten. Vierde en laatste deel. Waar agter gevoegd is het Leeven van den Dichter, Haarlem 1760. De auteur van het 
Leeven is onbekend.
86  Kees Smit, Pieter Langendijk, Hilversum 2000, 29. Pola was historie-, portret- en landschapschilder, en daar-
naast ook etser en patroontekenaar. Hij woonde en werkte in Den Haag.
87  Smit, Pieter Langendijk, 34. Jan Brandt woonde in de Warmoesstraat. Hij was de tweede echtgenoot van 
Petronella Oortmans. Zij was de weduwe van Carel Witte, de compagnon van Gerrit Roeters, zie paragraaf 4.4.1. 
Haar poppenhuis staat in het Rijksmuseum.
88  Smit, Pieter Langendijk, 34. Smit suggereert dat het de in Haarlem wonende Abraham Verhamme de Oude 
(1639-1727) betreft. Dit is niet het geval. Bedoeld wordt zijn zoon Abraham Verhamme de Jonge (1677-1740) 
die in Amsterdam woonde, waar hij op 24 januari 1700 trouwde met Catharina de Neufville. Na haar dood in 
september 1704 hertrouwde hij op 27 september 1705 met Johanna Maria Slagregen. Al hun kinderen werden in 
Amsterdam geboren, zie SAA, DTB 298/76 en 120. Tevens was hij, samen met Jan Brandt, in 1710 als zijdelaken-
fabrikeur opgenomen in het register van goede mannen SAA, RA 5061/1819.
89  Smit, Pieter Langendijk, 33.
90  Corn. J. van Gimpel, ‘Jan van Gysen, de Amsterdamsche volkspoëet’, in: Jaarboek Amstelodamum 17 (1919), 
81-113, aldaar 82. 
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Pieter Langendijk verhuisde in 1722 naar zijn geboortestad Haarlem, waar hij op 2 maart 
1723 als patroonmaker lid werd van het St. Lucasgilde en in de jaren 1727-1755 regelma-
tig werd genomineerd en aangesteld als vinder of deken van het gilde.91 Langendijk werkte 
daar als een onafhankelijke, niet aan een fabrikeur gebonden, patroontekenaar. Het Leeven 
beschreef deze overgang als volgt: ‘Ondertusschen liep zyne verbindtenis by den Heer Ver-
hamme ten einde; wanneer hy nu besloot zich voortaan vry te houden, en een iegelyk met 
zyne teekenkunst te dienen, waarin hy groote vorderingen gemaakt had, des zyne patroonen 
van ieder wierden gezocht, en hy de handen vol werks kreeg, inzonderheid van de Haarlem-
sche fabrikeurs, ’t welk hem in den jaar 1722 deed besluiten even buiten zyne geboortestad 
op den kleinen houtweg te woonen. 92 Als we het Leeven mogen geloven dan was het pa-
troontekenen een goede inkomstenbron, mits hij daar maar genoeg tijd aan besteedde.93 Of 
Langendijk naast het schrijven en dichten doorgegaan is met het ontwerpen van patronen is 
onbekend; het Leeven zegt er niets over.
 Het waren niet alleen de in het gilde ingeschreven patroontekenaars die zich met het 
ontwerpen bezighielden. Laurens van der Vinne (1658-1729) die in 1685 als schilder in het 
St. Lucasgilde ingeschreven werd, zou zich aldus Van Houbraken met het tekenen van pa-
tronen voor fabrikeurs hebben beziggehouden.94 Tevens besteedde hij veel tijd aan het schil-
deren van bloemen voor botanisten. Dit gold in het bijzonder voor de zeldzame gewassen 
van Philip de Flines (1640-1700). De Flines, voornaam zijdelakenfabrikeur in Amsterdam, 
was een groot verzamelaar en bezat de buitenplaats Spaar-en-Hout bij Haarlem.95 Dit con-
tact met De Flines en de aard van de werkzaamheden kunnen van invloed zijn geweest op 
de patronen die hij ontwierp, bijvoorbeeld in de keuze van de bloemen.96 Van der Vinne was 
opgeleid als schilder, maar hoe zat dat met de andere genoemde patroontekenaars? 

6.5  De opleiding van patroontekenaars

Er waren twee wegen waarlangs iemand patroontekenaar kon worden. Hij of zij leerde eerst 
tekenen en schilderen, waarna men in dienstverband of als zelfstandige voor een zijdelaken-
fabrikeur ging werken die hem of haar al dan niet de benodigde weeftechnische kennis bij-
bracht, zoals in het geval van Gerard van Rossum en Laurens van der Vinne gebeurd moet 
zijn. De tweede mogelijkheid bestond uit een opleiding tot wever waarna men zich aanvul-
lend in het tekenen bekwaamde. De informatie over de laatstgenoemde weg is schaars, tot 
dusver betreft die alleen de hierboven genoemde Johannes van Ulsen, Pieter Langendijk en 
de vermelding van de weversbaas die bij de bloemschilder Ernst Stuven kwam om te leren 
tekenen.

91  Miedema, Archiefbescheiden St. Lukasgilde Haarlem, 956, 1068-1074. Smit, Pieter Langendijk, 229-230.
92  Es, Leeven van Pieter Langendijk, r. 255-261.
93  Es, Leeven van Pieter Langendijk, r. 338-340. ‘[…], en hy in de kunst van pattroonen te teekenen nu zoo 
verre gevorderd, dat hy geleegenheid had tot merkelyke overwinst, indien hy daar aan zyne vlyt hadde willen 
besteeden; […].’
94  B.C. Sliggers en D.F. Goudriaan, ‘De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne’, in: Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), 149-207, aldaar 170-172; Arn. Houbra-
ken, De groote schouburgh, 302.
95  Bergvelt en Kistemaker, Wereld binnen handbereik, 318.
96  Zie in dit verband het artikel van Clare Browne, ‘The Influence of Botanical Sources on Early 18th-Century 
English Silk Design’, in: Regula Shorta (hrsg.), Seidengewebe des 18. Jahrhunderts. Die Industrien in England und 
in Nordeuropa, Riggisberger Berichte, Bd. 8, 2000, 25-38.
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In alle boeken en verhandelingen over de opleiding tot patroontekenaar in de achttiende 
eeuw wordt de nadruk gelegd op het tekenen en schilderen van bloemen en daarmee op 
het belang van bloemschilders voor het onderricht aan toekomstige patroontekenaars.97 Zo 
ook in de Laboratory waar aangeraden wordt om kinderen die belangstelling voor tekenen 
hebben naar een tekenschool te sturen en ze vervolgens bij een bloemschilder te besteden 
‘where they may be instructed in designing, colouring and shadowing of natural flowers 
and ornaments’.98 In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat toen Romeyn de Hooghe 
in maart 1688 bij de burgemeesters van Haarlem een voorstel indiende voor de oprichting 
van een tekenschool hij ook om een tuin vroeg waar bloemen naar de natuur getekend kon-
den worden.99 Blijkens de inleiding van het rekest vormde het succes van zijn onderricht 
in het tekenen van patronen aan kinderen van particulieren en godshuizen de aanleiding 
om zijn verzoek in te dienen, waarbij hij niet alleen benadrukte dat zijn initiatief door en-
kele meesters werd gesteund, maar ook dat Haarlem deze tekeningen voor haar fabrieken 
nodig had. Er zouden drie dagen per week van vijf tot acht uur les worden gegeven. Voor 
kinderen van godshuizen en andere behoeftigen was het onderwijs gratis.100 Een dag was 
bestemd voor het onderwijs aan hen die ‘Patroonen, kanten, parterres, Cyffers, Damast, 
Caffaes of andere cieraed teekening’ nodig hadden.101 Het verzoek van De  Hooghe werd 
gehonoreerd en hij kreeg drie erven op de Nieuwe Gracht aangeboden, waar hij een monu-
mentaal huis bouwde dat in 1690 gereed kwam, het huidige nummer 13.102 Achter het huis 
lag een tuin die aan de zuidzijde aan de Ridderstraat grensde, waar twee jaar later het voor 
de tekenschool bestemde gebouw gereed kwam. Hoe en hoelang deze tekenschool heeft ge-
functioneerd en of deze na de dood van De Hooghe in 1708 is voortgezet, is onbekend, maar 
vergeleken met de opleidingsmogelijkheden in andere zijdecentra was De Hooghe zijn tijd 
ver vooruit. In Amsterdam werd pas in 1773 een Leerschool der Tekenkunst aan de reeds 
bestaande stadstekenacademie verbonden, waar toekomstige ambachtslieden konden leren 
tekenen.103 In Lyon werd na een aantal eerdere pogingen die op niets waren uitgelopen in 
1756 de ‘école gratuite de dessin’ opgericht; in Londen daarentegen duurde het tot de negen-
tiende eeuw voordat een ‘School of Design’ in Spitalfields, waar de zijdewevers woonden, 
tot stand kwam.104 

97  Zie Miller, Study of Designers, 171-177, voor een overzicht van de verschillende visies ten aanzien van de 
opleiding van patroontekenaars in Lyon in de achttiende eeuw.
98  Smith, Laboratory, 38. Zie ook Thornton, Baroque and Rococo Silks, 25. In de Amsterdamse Courant van 5 
augustus 1692 adverteerde Jacob Hendrik Herolt ondermeer met ‘Een Bloemboek gedrukt en met verwen afgeset, 
bequaem voor de jeugt om Bloemen daer na te nayen of teykenen te leeren’.Tevens bood hij zijn diensten aan voor 
eenieder die zijn dochter bloemen wilde laten tekenen of schilderen (met waterverf).
99  Miedema, Archiefbescheiden, 310-314, 318-319. ‘Een Thuyn, waer in men hun in parterres kan oeffenen, bloe-
men doen na teekenen, allees en boomen, volgen en handelen leeren’, 312.
100  Miedema, Archiefbescheiden, 311. De lesdagen waren maandag, woensdag en zaterdag. Naast patroonteke-
nen zou er ook les gegeven worden in beeldhouwen, boetseren, drijven, schilderen en tekenen.
101  Miedema, Archiefbescheiden, 312.
102  Taverne, In ‘t land van belofte, 398-399; B.C. Sliggers, ‘Romeyn de Hooghe en zijn Haarlemse steenwerf ’, in: 
Jaarboek Haerlem, 1986, 59-64, aldaar 61-63. De tekenschool werd in 1696 naar de steenwerf op het bolwerk aan 
het Spaarne verplaatst. Zie ook: Paul Knolle, ‘Een goede kunstwerkplaats. De Haarlemse tekenschool’, in: Henk 
van Nierop, Ellen Grabowsky, Anouk Janssen, Huigen Leeflang en Garrelt Verhoeven (red.), Romeyn de Hooghe. 
De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle 2008, 184-189.
103  Paul Knolle, ‘Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17de en 18de eeuw, in: M. van der Kamp, 
P.G.J. Leijdekkers e.a., De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende-kunstonderwijs aan 
de kunstacademies in Nederland, Assen 1984, 19-33, aldaar 24. 
104  Miller, Study of Designers, 177 en 188-195; Thornton, Baroque and Rococo Silks, 24-25; 57-58. De Royal 
Society of Arts begon in 1754 wel met het uitloven van prijzen aan jonge Engelse kunstenaars voor de beste ont-
werpen voor zijden stoffen.
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6.6  De waarde van patronen

In de inleiding van dit hoofdstuk is kort het belang van patronen voor de zijdelakenfabri-
keur geschetst. Zij waren nodig om het dessin in de stof in te weven, waarna een staal met 
het ingeweven patroon naar potentiële klanten in binnen en buitenland werd gezonden, 
in de hoop dat zij een bestelling zouden plaatsen. Het is dan ook niet verwonderlijk om in 
inventarissen van zijdelakenfabrikeurs patronen aan te treffen. Zo stond in de inventaris 
van Cornelis de Flines uit 1688 ‘een parthije seijde patroonen’ vermeld.105 Vier jaar later 
werden twee boeken met verschillende patronen in de boedel van Abraham Peronneau op 
vijfentwintig gulden getaxeerd.106 Patronen werden ook naar de veiling gebracht, zoals Pe-
ronneaus verzameling papierkunst en patronen die op 22 januari 1692 werd verkocht.107 
Hetzelfde gold voor de patronen uit het bezit van Jan van de Walle en in de Amsterdamse 
Courant van 12 oktober 1724 werd de verkoping van ‘een considerable party Patronen voor 
Fabrikeurs’ aangekondigd.108 Een kwart eeuw later werden op 31 maart 1749 opnieuw ‘eeni-
ge extra schoone Patroonen, zeer dienstig voor de Fabrique van Zyde stoffen’ geveild.109 De 
patroontekenaar Alexander Senegat publiceerde zijn patronen in 1719. Hoe is dit te rijmen 
met de strikte geheimhouding die door de zijdelakenfabrikeurs van de patroontekenaars 
werd verlangd ten aanzien van hun patronen? Waren de te koop aangeboden patronen mis-
schien niet het nieuwste of het meest modieuze, maar evengoed toch nog zo bruikbaar dat 
er een markt voor was en zo ja, is hier dan een verklaring voor te vinden? 
 Uit het onderzoek van Lesley Miller naar patronen en patroontekenaars in Lyon in de 
achttiende eeuw zijn een paar interessante bevindingen naar voren gekomen inzake de aard 
van de ontwerpen.110 Zo bleken patronen langer dan een seizoen mee te gaan, waardoor 
een modieuze stof niet per definitie het jaar daarop onverkoopbaar was.111 Daarnaast werd 
duidelijk dat de meeste nieuwe ontwerpen slechts uit kleine veranderingen in het motief 
of de achtergrond van gebrocheerde zijden stoffen bestonden. Dit gold zowel voor stoffen 
met kleine patronen voor mannenkleding, de duurdere ontwerpen voor vrouwenkleding als 
voor de interieurstoffen. De toevoeging van een nieuw motief, een verandering van kleur-
combinatie of achtergrond transformeerde een oud patroon in een nieuw ontwerp. Voeg 
hier aan toe dat de ontwerpen, al dan niet in geweven vorm, een inspiratiebron voor nieuwe 

105  SAA, DBK (5072), 615, f. 72v., 3-6 maart 1688. Hij bezat daarnaast ook een ‘Monster Boeck’.
106  SAA, NA 5503, akte 4, not. Casparus van Wallendal, f. 2v, 6 januari 1692. In de boedel werd ook een ‘pa-
troon instrument’ aangetroffen dat drie gulden waard was. Waar dit instrument precies voor diende is onbekend 
Mogelijk werd dit gebruikt als hulpmiddel om ontwerpen op patroonpapier over te brengen. Het ontwerp werd 
vergroot op patroonpapier overgebracht. Miller, Study of Designers, 204. Zij vergeleek de ‘vertaling’ van het ont-
werp naar patroonpapier met het werk van de muurschilder, die zijn schets vergroot op de muur moest aanbren-
gen. Hij kon hiervoor gebruik maken van een pantograaf. Het is onbekend of patroontekenaars in Lyon van een 
dergelijk instrument gebruik maakten.
107  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Honderdvijftig advertenties van kunstverkopingen uit veertig jaargangen van de 
Amsterdamsche Courant 1672-1711, in: Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), 149-173, aldaar 157.
108  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Ruim honderd advertenties van kunstverkopingen uit de Amsterdamsche Courant 
1712-1725’, in: Jaarboek Amstelodamum 69 (1977), 107-122, aldaar 122. De patronen zouden samen met Itali-
aanse en Franse tekeningen en prenten, alsmede waterverven (aquarellen) en enkele antieke penningen op 21 
november van dat jaar worden geveild.
109  Amsterdamse Courant, 27 maart 1749.
110  L.E. Miller & C. Sargentson, ‘Paris-Lyon: patterns of distribution in luxury silk fabrics in the 18th century’, 
in: J. Bottin & N. Pellegrin (eds.), Échanges et Cultures Textiles dans l’Europe Pré-industrielle, Revue du Nord, 
hors série, no. 12, 1996, 247-257, zie aldaar 253-256.
111  Miller & Sargentson, ‘Paris-Lyon’, 253-255. Zie ook: Lesley Ellis Miller, ‘Innovation and Industrial Espio-
nage’, 285. ‘[…], that minor alterations to designs often constituted the seasonal fashionable change that was vis-
ible to the trained eye, but certainly not to the uninitiated or casual observer.’
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patronen vormden en het wordt duidelijk dat patronen hun waarde behielden. Samen met 
de stalen van de naar deze patronen geweven stoffen vormden zij het archief van de zij-
delakenfabrikeur. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat in Amsterdam patronen 
verkocht werden als een firma ophield te bestaan; zij vertegenwoordigden nog een zekere 
waarde. Hetzelfde gold voor de uitgave van de patronen van Alexander Senegat uit 1719. 
Decennia later bleken zijn ontwerpen in de collectie van Jean de Bary opgenomen te zijn.112 
De Bary bezat ‘Een Boekje met Patroonen in houdsneê, door Senegat, voor de Patronisten’. 
Dit suggereert dat hij een aantal door Senegat gepubliceerde bladen bezat dat door hemzelf 
of door een eerdere eigenaar tot een boekje was gebonden. De naam van A. Senegat werd 
ook in een advertentie in de Amsterdamse Courant gebruikt voor de aankondiging van de 
veiling van de collectie van Salomon Arensklauw op 16 maart 1750.113 Senegat moet derhal-
ve een goede reputatie gehad hebben, aangezien zijn naam verder nergens in de veilingcata-
logus voorkomt. Daar is alleen sprake van ‘Een groote Party Teekeningen van Patroonen’.114 
Het lijkt er daarom op alsof zijn naam potentiële kopers moest aantrekken. De omschrijving 
van de patronen als tekening betekent dat hier uitgewerkte schetsen of ‘esquisses’ bedoeld 
werden, die door hun ontwerp en kleuren een zekere aantrekkingskracht op de verzamelaar 
gehad moeten hebben. Hetzelfde gold voor de hierna te noemen verzameling patronen die 
in 1749 in Amsterdam geveild werd. Ook hier was sprake van getekende patronen. 
 De grootste verzameling patronen die tot dusver bekend is omdat de veilingcatalogus 
bewaard is gebleven, werd in Amsterdam geveild. In de Amsterdamse Courant van 27 maart 
1749 stond een aankondiging voor de verkoping vier dagen later van schilderijen en teke-
ningen uit de nalatenschap van Sebastiaan Heemskerk, en een voorname liefhebber, waar-
onder ‘eenige extra schoone Patroonen, zeer dienstig voor de Fabrique van Zyde stoffen’.115 
Er lijkt hier sprake te zijn van twee verzamelingen die samen verkocht werden. Heemskerk 
stond niet bekend als patroontekenaar, hij schilderde boerenhoeven, drinkgelagen, charla-
tans en dergelijke.116 Van de voorname liefhebber is de naam niet vermeld. In de veilingca-
talogus staan onder het hoofdje ‘Eenige Teekeningen van Extra Fraaije Patronen’ honderd 
nummers (zie bijlage 5).117 Het grootste deel werd gevormd door patronen voor triumfan-
ten (43) en damasten (28). Daarnaast waren er patronen voor ras de Cecile (12), rijk (ge-
brocheerd) grein satijn met zilver en kleuren of met goud en zilver (3), een enkel ontwerp 
voor respectievelijk gebloemd gros de Tours, damassée met gouden boeketten, gebrocheerd 
armozijn, cartel met gouden grond, glacée met spetie118, ‘een Bouquet’ en twee opslagen. Er 
was ook een patroon voor een ‘Rok, Camisool, Mantel en Knoopen tot een Mans Kleed’. Het 

112  Met dank aan dr. Peter Fuhring die mij op de veilingcatalogus van de verzameling Jean de Bary attent heeft 
gemaakt. De veiling vond plaats op 26 november 1759.
113  Op 14 maart 1750 werd de verkoping van de collectie Arensklauw in de Amsterdamse Courant aangekon-
digd, zie Schipper, Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, aflevering 8 A, VI. Eerdere aankon-
digingen van de veiling verschenen op 10 februari en 3 maart. Hieruit blijkt dat er twee verzamelingen geveild 
werden: de verzameling Arensklauw en de verzameling van ‘een voornaem Liefhebber’, waar de naam niet van 
vermeld is.
114  Met dank aan dr. Peter Fuhring die zo vriendelijk was mij inzage in zijn aantekeningen betreffende deze 
catalogus te geven. 
115  Amsterdamse Courant, 27 maart 1749. De verkoping vond plaats op 31 maart.
116  Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. XVI, 1923, 226.
117  Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Yd 505. Catalogus van een extra fraay en heerlyk ka-
binet, zoo van konstige als plaisante schilderyen,[…] prent-werken. Nog eenige extra schoone PATROONEN zeer 
dienstig voor de Fabricque van Zyde Stoffen. Alles nagelaten door Sebastiaan Heemskerk, en nog een van de voor-
naamste liefhebbers.
118  De betekenis van ‘spetie’ is onbekend.
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zijn vooral de beschrijvingen van de patronen voor de triumphanten die een indicatie geven 
van hoe zij eruit gezien moeten hebben, zoals: 

2 Een gebrocheerd Triumphant op zyn Indiaans, gevolgd door 
3 Een Indiaans met Spetie en diverse Couleuren.
28 Een ryk gebrocheerd Thriumpant over de geheele breette.
30 Een ryk gebrocheerd Vrouwekleet Thriumphant, over de geheele breette, zynde een 
 Rok.
84 Een gebrocheert Thriumphant met een Perspectif.

Helaas is de catalogus niet geannoteerd zodat we niet weten of de patronen verkocht zijn en 
zo ja, wie de kopers waren. De patronen waren op dat moment misschien niet nieuw maar 
blijkbaar nog wel bruikbaar. Triumphanten werden zowel in Amsterdam geweven, getuige 
de inventaris van Jacob van Vollenhoven (zie paragraaf 4.4), als in Haarlem waar de fabri-
keurs in 1748 verklaarden dat zij al meer dan vijfentwintig jaar in die stad werden vervaar-
digd.119 In het Digtenboekje zijn vier stalen van triumfanten opgenomen.120 

6.7  Patronen, stalen en imitatie

In de voorgaande hoofdstukken is al verschillende keren het probleem van de imitatie van 
patronen ter sprake gekomen. Zo werd het in de Haarlemse ordonnantie uit 1605 al nadruk-
kelijk verboden om figuren uit de stoffen, die op de looikamer lagen om te worden gelood, 
te knippen en wezen de Haarlemse fabrikeurs er in 1666 opnieuw op dat stoffen die naar 
de looikamer gebracht werden eenvoudig gekopieerd konden worden.121 Het imiteren van 
stoffen beperkte zich niet tot Haarlem. Alle bekende Europese zijdecentra hadden ermee te 
maken. In Londen werden Franse zijden stoffen gekopieerd en ook in Lyon was de imita-
tie van zijden stoffen in de achttiende eeuw nog steeds van groot belang.122 Amsterdamse 
zijdelakenfabrikeurs imiteerden sinds de zeventiende eeuw al Franse zijden stoffen en ook 
in Haarlem werden deze stoffen nageweven. Omgekeerd gebeurde dit ook met in Holland 
geweven stoffen. Zo kopieerde de al eerder genoemde Engelse ontwerper James Leman in 
1711 een Hollandse stof en noteerde dit ook op het patroon. Ruim een halve eeuw later zond 
de uit Lyon afkomstige commissionair Bonaventure Carret een stuk gros de Tours, dat in 
Amsterdam door ‘notre digne et bon ami Gillot’ werd geweven, naar Lyon.123 Het werd in 
Amsterdam in grote hoeveelheden verkocht en zijn voorstel was om het in Lyon na te we-
ven en goedkoper op de markt te brengen, wat niet moeilijk zou zijn daar de arbeidslonen 
in Holland hoger lagen dan in Lyon. (afb. 63) Opvallend is dat het hier een effen stof betrof 
en niet, zoals men misschien zou verwachten, een gefigureerd weefsel. Kortom, imitatie 
vormde een integraal onderdeel van de zijdenijverheid. Dit maakt het ook zo moeilijk om 
bewaard gebleven zijden weefsels aan een bepaald land, laat staan aan een bepaalde stad 
toe te schrijven. Daar komt bij dat niet alleen de weefsels met gecompliceerde patronen na-
gevolgd werden. Ook de eenvoudiger petit façonné, stoffen met kleine patronen die op een 

119  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 454.
120  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Het betreft de nummers 7, 25, 57, 70 van de trekwerk digten.
121  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25v, art. 10. NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Zie 
5.2.
122  Poni, ‘Fashion as flexible production’, 42, 47.
123  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 156.
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schachtengetouw werden geweven en effen niet gefigureerde stoffen, kwamen hiervoor in 
aanmerking. 
 De imitatie van zijden stoffen is een complex probleem dat zich lastig laat beschrijven. 
Enerzijds was het een algemeen geaccepteerde manier om het assortiment stoffen te vergro-
ten of de kwaliteit ervan te verhogen. Savary raadde het in 1675 zelfs aan als de beste manier 
om een nieuwe stof op de markt te brengen.124 Aan de andere kant kon het naweven van 
stoffen met de nieuwste dessins nog voordat deze goed en wel op markt waren, een flinke 
financiële schadepost opleveren voor de zijdelakenfabrikeur, zoals hierna nog zal blijken. Er 
kan waarschijnlijk nog van een derde vorm van imitatie gesproken worden, een soort tus-
senvorm waarbij de wever een staal als voorbeeld ontving in plaats van een patroon om deze 
na te weven. Een voorbeeld hiervan is het zevendraads gebloemd armozijn dat in januari 
1653 door Fredrick Frojaert bij Isbrant Rodenburch werd besteld.125 De opdrachtgever Fro-
jaert bepaalde welke bloemmotieven werden geweven en hij voorzag Rodenburch zowel van 
patronen als van stalen of monsters. Rodenburch zou voor eigen rekening patronen naar 
deze stalen laten maken, waardoor hij in staat was om de bloemmotieven, afhankelijk van 
het getouw waarop werd geweven, op de juiste wijze in de schachten of in het patroonhar-
nas te rijgen. Het is onbekend of het Frojaerts eigen stalen waren van stoffen die hij eerder 
had laten weven, of niet. In het geval van de zijdelakenfabrikeur Jan van Gestel de jonge die 
in 1679 de opdracht aannam om 750 el karmozijnrood damast te weven bestaat er minder 
onduidelijkheid over de functie van het naweven van een staal.126 Van de opdrachtgever ont-
ving hij een staal als voorbeeld, waaraan het te weven damast qua zwaarte, breedte, kleur en 
patroon (een bloem) moest voldoen. Van Gestel heeft hier, gelet op de uitspraak van Paulet 
dat het onmogelijk was om zonder ontwerp een patroon te weven, zonder twijfel een pa-
troon van laten maken. Hoewel hier natuurlijk ook sprake is van navolging, heeft deze werk-
wijze tegelijk iets praktisch omdat daar waar opdrachtgever en uitvoerder ver van elkaar 
wonen in een oogopslag zichtbaar is wat de opdrachtgever precies wenst te ontvangen. 

Een kwestie over het imiteren van een patroon voor gebloemd fluweel dat in Amsterdam 
voor opschudding zorgde, uitte zich in een ruzie tussen Jacob George Roeters en Pieter de 
Neufville. Het incident moet ergens tussen 1723 en 1731 hebben plaatsgevonden, toen Roe-
ters nog op de Herengracht woonde en een compagnie vormde met Esaije Gillot junior. Het 
conflict is slechts gedocumenteerd door middel van twee door Robert Hennebo geschreven 
parodieën.127 In de eerste parodie werd het commentaar op het gebeurde in de mond gelegd 
van Daniel de Neufville Jansz, de woordvoerder van Pieter de Neufville, compagnon in de 
firma Isaak en Pieter de Neufville die fluweel en andere zijden stoffen vervaardigden.128 Niet 

124  Savary, De volmaakte koopman, 500. Zie ook paragraaf 2.7.
125  SAA, NA 878, fol. 61v-62v, not. J. van Zwieten, 1 april 1653. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, 
III, no. 1214. Het ging om twintig stukken armozijn ‘Italiaense breete, soo die hier gemaeckt werden’. De stoffen 
werden na het weven gegomd. Waar de toevoeging zevendraads naar verwijst is niet geheel duidelijk. Heeft het te 
maken met het aantal draden dat door het riet werd geregen of met het patroon? 
126  SAA, NA 4090, not. Dirk van de Groe, 1 mei 1679. De opdrachtgever was Baron Jacob Peters, resident en 
generaal commissaris van hare vorstelijke doorluchtigheden van Hannover en de bisschop van Osnabruck en 
heer van Engelenburgh Aschadt en de Heiligenberg. Voor het weven van het damast dat van een goede kwaliteit 
zijde moest zijn, zou drie gulden en zes stuivers per el betaald worden.
127  Leonie van Nierop, ‘Een werkgeversconflict in de Amsterdamsche zijdeweverij in de eerste helft der acht-
tiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 47 (1932), 246-256, aldaar 246-250. Hierin is ook de tekst van beide 
parodieën opgenomen.
128  Voor een gedetailleerd overzicht van de familie De Neufville, zie Veluwenkamp, Ondernemersgedrag, 31-
48. Andere familieleden die eveneens bij de zijdelakenfabricage waren betrokken, waren de broers Daniel en 
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alleen had Jacob George Roeters een wever die voor De Neufville werkte overgehaald om 
voor hem te werken, of hun ‘winkelschild’ gekopieerd, maar, veel erger, hij had het gebloemd 
fluweel ook laten weven. Wat het meeste pijn deed was het feit dat hij geen permissie had 
gevraagd om dit te mogen doen. Hennebo beschreef het als volgt:

‘Gij hebt een’ weversbaas, door giften en door vonden,

Uit hun gebied gelokt, aan uw getouw verbonden;

En ’t heerlijk winkelschild, dat op hun fulpen praalt,

Aan d’ingang van uw hof, doorschijnend afgemaald;

Ja’ wat nog erger is, en nooit kan zijn vergeeven,

In spijt der broederschap, ’t gebloemd fluweel geweeven.

Door zulk een stout bestaan wierdt hun fabriek gehoond.’

Roeters’ handelswijze werd door Esaije Gillot verdedigd, maar de algemene houding onder 
de fabrikeurs was er een van verachting. De woordvoerder erkende de kwaliteiten van Roe-
ters’ stoffen, brokaten, maar legde er de nadruk op dat dit hem niet boven de wet plaatste. 
Jacob George Roeters had voor het ontwerp moeten betalen. 

‘’t Is waar, geen kundigheid in goud- en zilverdraaden,

Verzierd de Heerengraft met stoffen en brocaden;

Zijn brein baart wond’ren in de kunst: maar meent die Held,

Dat dit hem boven ons in gild en wetten stelt?

Hij denk’, zo niet de waan zijn boezem heeft bekroopen,

Dat hij ’t gebloemd fluweel bij ons heeft moeten koopen;

En dat een handwerksman, verlokt door snooden raad,

Gelijk een weeversspoel, ligt heen en weder gaat.

De tweede parodie bevatte het antwoord van Jacob George Roeters. Hij reageerde alsof hij 
oprecht verbaasd was dat zijn handelwijze zoveel opschudding had veroorzaakt, daarbij sug-
gererend dat de handelswijze van De Neufville erger was dan de zijne.129 Uiteindelijk stelde 
hij voor om de zaak door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen.
 Afgaande op de inventarissen die van de firma Isaak en Pieter de Neufville bewaard zijn 
gebleven, werd er door hen voornamelijk effen fluweel vervaardigd.130 De ongeoorloofde 
imitatie was dus het kernpunt van het conflict, aangezien gebloemd fluweel maar een klein 
deel van hun productie uitmaakte. In 1734 hadden ze zelfs ‘geen Nieuwe dessine van ge-
blomde fluwelen’ in voorraad omdat er weinig vraag naar was.131

 Hun eigen protesten tegen de werkwijze van Roeters weerhielden Isaac en Pieter de 
Neufville er niet van om ook zelf stoffen na te weven. Zo schreven zij op 21 mei 1735 aan 
Johan Jobst Furstenau in Lübeck dat het stuk gros de Tours dat zij hem verkocht hadden ‘na 

Abraham de Neufville en hun broers Mattheus en David de Neufville. Zij waren de ooms van Isaac en Pieter de 
Neufville.
129  Van Nierop, ‘Werkgeversconflict’, 255. ‘In ’t kort, al wat uw bloed voor misdaad aan wil merken, Is slegts een 
flaauwe schets van hun voorgaande werken.’
130  SAA, Archief Brants (88), 1167.
131  SAA, Archief Brants (88), 1159, 22 juni 1734 – brief aan Thomas Wellner en Comp. in Wenen.
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een frans staal gemaakt & so goed voor de prijs en deugtsamer als er ooijt een in vranckryk 
gemaakt is’.132

 Hoewel het onderzoek naar de zijdenijverheid in Amsterdam en Haarlem al veel nieuwe 
informatie heeft opgeleverd, is het onmogelijk om precies aan te geven in welke mate de 
navolging van bestaande stoffen en patronen is geschied. Er kan vooralsnog alleen gecon-
stateerd worden dat het heeft plaatsgevonden, en mogelijk zelfs op grote schaal. Dit kan geïl-
lustreerd worden aan de hand van een proces dat in 1737 in Lyon werd gevoerd tegen de pa-
troontekenaar François Farcot. Farcot werd er niet alleen van beschuldigd dat hij patronen, 
stalen en gereedschappen naar Lissabon, Wenen, Amsterdam en Pruisen had gezonden, 
maar ook dat hij vakbekwame zijdewevers bij buitenlandse fabrikeurs had aanbevolen.133 
Met betrekking tot de patronen voerde Farcot tot zijn verdediging aan dat de verkoop van 
zijn ontwerpen gelijk stond met de verkoop van schilderijen. Schilderijen behoorden im-
mers tot de vrije kunsten en waren daarom bij verkoop niet gebonden aan gildereglemen-
ten.134 Hetzelfde argument bracht François Renaud naar voren toen hij verhoord werd in 
verband met de verkoop van zijn ontwerpen naar het buitenland. De uitgewerkte tekenin-
gen (esquisses) waren het product van zijn ‘genie’ en van zijn hand, waarmee hij vond dat ze 
gelijkwaardig waren aan schilderijen, die men vrij kon verkopen aan eenieder die ze kopen 
wilde.135 Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk dat hij geen ‘desseins reglér’ ontwierp, maar al-
leen ‘des idees’, die ‘esquisses’ genoemd werden.136 
 Tijdens het proces werden tweeëndertig getuigen opgeroepen, die tussen juli en sep-
tember 1737 werden gehoord. In een aantal verklaringen werd verwezen naar met name 
genoemde patroontekenaars die hun ontwerpen naar Holland verzonden, zoals de zojuist 
genoemde François Renaud.137 Een van de getuigen, de fabrikeur Pierre Bouvard, voegde 
eraan toe dat hij wist dat er in Holland veel stoffen gemaakt werden die bestemd waren voor 
de Duitse markt. Tevens vermeldde hij dat er geen goede patroontekenaars waren, waardoor 
de Hollandse zijdelakenfabrikeurs voor de aanschaf van hun patronen gedwongen waren 
om naar Frankrijk te komen. Hij stond hierin niet alleen. In Frankrijk lijkt in het algemeen 
het beeld bestaan te hebben, dat de ontwerpen van de Hollandse patroontekenaars weinig 
voorstelden. Zo schreef Pierre Daniel Huet begin achttiende eeuw het volgende: ‘De Haar-
lemsche stoffen, gelyk ook de goude en zilvere lakens in die stad geweeven, zyn in alle die 
landen beeter gewilt als de Fransche, om dat zy 15 of twintig ten hondert minder kosten. 
Deze manufakturen zyn inderdaad wel niet zoo fraai noch zoo deugdzaam, als die van Lions 
en Tours, maar ’t verschil in de prys geeft hen die groote vertiering [naar Duitsland, Skan-
dinavië en Portugal] en doet hen boven dryven. En of schoon hunne werkluiden dien geest 
niet bezitten, om nieuwe en ongemeene desseinen uit te vinden, gelyk de Fransche, zoo wee-

132  SAA, Archief Brants (88), 1159, 21 mei 1735. Uit de beschrijving wordt niet duidelijk of het een effen of 
gefigureerd stuk gros de Tours betreft.
133  Lyon, Archives départementales du Rhône (ADR), 1C288 ‘Procedure contre François Farcot, dessinateur 
à Lyon, accus de s’entretenir avec des étrangers à l’effet de leur envoyes des dessins, des ouvriers et des ustensiles 
pour la fabrication des etoffes, 1737’.
134  Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 280.
135  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Renaud verkocht zijn schetsen (esquisses) in Lyon aan privé klanten, waar-
bij hij geen onderscheid maakte of zij wel of geen Fransman, wel of geen fabrikeur waren. […] ne croyant par luy 
qui repond avoir fait aucun mal eu cela, attendu que les esquis sont les productions de son genie et de sa main, 
qu’il regarde comme l’on regarde des tableaux qu’il est libre de vendre a tout venant.’
136  Renaud voegde hier aan toe dat hij op verzoek van de fabrikeur het ontwerp wel op patroonpapier over 
wilde brengen.
137  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’, zie de verklaringen van de fabrikeurs Leonard Micol, Pierre Bouvard, Gil-
bert Brest – ‘[…] que presque tous les dessinateurs envoyent des dessein dans le paijs etranger;’, Jerome Sauron 
en Sebastien Buisson.
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ten zy nogtans, zo dra’er eenige nieuwe stalen in Vrankryk uitkomen, die zeer net na te ma-
ken en met alle mogelyke kunst cierlykheid en zuiverheid te bewerken, en dit dan gevoegt by 
de goede koop, waar voor zy die schoone stoffen leveren, is oorzaak dat de andere Natien die 
liever hebben, dan de Fransche.’138 Jaren later noteerde de patroontekenaar Jacques-Charles 
Dutillieu in zijn memoires, dat hij het vreemd vond dat het land van de bloemschilder Van 
Huysum geen goede patroontekenaars voort kon brengen.139 
 Nu is dit achteraf moeilijk te beoordelen omdat er los van de prenten van Senegat geen 
ontwerpen bewaard zijn gebleven. Het feit dat James Leman het patroon van een Hollandse 
stof overnam doet vermoeden dat het wel meeviel met de kwaliteit van de patroontekenaars. 
En hoe zat het met de van oorsprong Franse patroontekenaars zoals François Pineau, die op 
zijn beurt ook weer leerlingen opleidde tot patroontekenaar?
 Maar keren we terug naar de getuigenverklaringen in het proces Farcot en de daarin ge-
schetste handel in patronen van Frankrijk richting Amsterdam.

6.7.1  De handel in patronen van Lyon naar Amsterdam

Het navolgende is geheel gebaseerd op getuigeverklaringen die tijdens het proces tegen 
François Farcot werden afgelegd, en dan met name de verklaringen van vier zijdelakenfabri-
keurs, een ‘dessinateur’ of patroontekenaar en een commissionair .140 De ‘marchand fabri-
cant’ [sic] George Gesse verklaarde bijna acht jaar in Amsterdam gewoond te hebben, waar 
hij zag dat de zijdelakenfabrikeurs regelmatig patronen uit Frankrijk ontvingen. De fabri-
keurs voor wie de meeste patronen bestemd waren, waren Pieter en Jacob Roeters, Jacob van 
Oosterwijk en Jan van Mekeren en zoon.141 Gesse kon de namen van de patroontekenaars 
niet geven omdat, zoals hij zei, de zijdelakenfabrikeurs in Amsterdam enerzijds heel open 
waren over het feit dat zij Franse patronen gebruikten, maar anderzijds zeer gesloten waren 
waar het de namen van de patroontekenaars betrof. Thomas Deschamps die ook enige tijd 
in Amsterdam gewoond had, bevestigde dit beeld. Een derde fabrikeur, Louis Dupont ver-
klaarde niets over Farcot te weten omdat hij ten tijde van de kwestie in Amsterdam woonde 
en voor de firma Roeters en Gillot werkte.142 In zijn verklaring werd het volgende opgenom-
en: ‘[…], scait le Deposant que les srs Roëtters et Gillot marchands a Amsterdam ont une 
fabrique très considerable d’etoffes semblable a celle qui se fabriquent a Lyon, et qu’ils ont un 
dessinateur françois à Paris a qui ils donnent des gages considerables, scait aussi qu’ils tirent 
beaucoup de desseins de la ville de Lyon ne scait le Deposant le nom du dessinateur que 
les ds Roetters et Gillot tiennent a Paris, ne scait non plus et ne connoit point les personne 
qui leur fournisseux des desseins de la ville de Lyon; ayant remarque le Deposant pendant 
le tems qu’il a demeuré chez lesds Roetter et Gillot que l’on faisoit beaucoup de mistere sur 

138  Pierre Daniel Huet, De Hollandsche koophandel staatkundig verhandelt: […], Amsterdam 1717, 70-71. Het 
boek was de vertaling van Le grand trésor historique et politique du florissant commerce des hollandois, […] dat in 
1712 voor het eerst in Rouen was verschenen.
139  Breghot de Lut, F. (ed.), Livre de raison de Jacques-Charles Dutillieu, 47. Zie ook: Lesley Ellis Miller, ‘Manu-
factures and the Man: A Reassessment of the Place of Jacques-Charles Dutillieu in the Silk Industry of Eighteenth-
Century Lyon’, in: Textile History 29 (1998), 19-40.
140  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Allemaal verklaren ze dat ze weten dat er patronen naar het buitenland 
verkocht worden.
141  De namen van de twee eerstgenoemde zijdelakenfabrikeurs waren als volgt gespeld: Piter et Jacob Roëtters, 
Jacob Van Osterveik.
142  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Dupont woonde bijna acht jaar in Amsterdam. ‘Le Deposant ayant de-
meuré près de huit ans en hollande ou il a apprir son metier de fabriquant, il y a vu que l’on envoyoit quantité de 
desseins de france soit de Paris soit de Lyon.’
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le nom desd: dessinateur que l’on tenoit caché.’ Dupont bevestigde hiermee het verhaal van 
Gesse over de geheimhouding die betracht werd ten aanzien van de namen van de Franse 
ontwerpers. 
 Daarnaast, zo verklaarde hij, hadden Roeters en Gillot al jaren de uit Lyon afkomstige 
Antoine Vin als patroontekenaar in dienst die er in 1734, het jaar dat Dupont weer naar 
Frankrijk terugkeerde, nog werkte. Het is onbekend in hoeverre hij familie is van Sebasti-
aan Vin die eveneens als patroontekenaar in dienst was van de firma Roeters en Gillot (zie 
paragraaf 6.3). 
 Zoals verderop nog zal blijken, trokken de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs zelf naar 
Parijs om daar patronen te kopen of om patroontekenaars over te halen bij hen in dienst 
te treden. Dit overkwam bijvoorbeeld de patroontekenaar François Vincent die verklaarde 
dat hij in Parijs door een Hollander genaamd Roeters werd benaderd met de vraag om hem 
ontwerpen te leveren. Dit weigerde hij en vervolgens kreeg Vincent het aanbod om voor 
4000 livres naar Holland te komen om daar voor hem te werken, wat eveneens resoluut van 
de hand werd gewezen. Hij vertelde nog wel dat een in Parijs verblijvende patroontekenaar 
genaamd Laferriere ‘esquisses’ ofwel  uitgewerkte tekeningen naar Holland had gestuurd. 
Ook de patroontekenaar François Renaud uit Lyon, wiens naam regelmatig met de verkoop 
van patronen naar het buitenland in verband werd gebracht, kreeg van de gebroeders Rigail 
een aanbod om in Amsterdam als ‘dessinateur en chef d’une fabrique’ te komen werken, wat 
hij had afgewezen.143

 Uit de getuigenverklaringen kwam nog een ander aspect naar voren dat eveneens deel 
uitmaakt van de imitatie problematiek, namelijk de echantillons, de stalen die vanuit Lyon 
over heel Europa werden verstuurd. Het probleem werd door de commissionair Jean Gue-
rignon en de fabrikeur Louis Perier aangekaart. Guerignon schetste het volgende beeld: 
‘beaucoup de gens envoyent de ce pays cy en Hollande des desseins, ou plutot des premiers 
échantillons des etoffes nouvelles, lesquels échantillons sont arrivés en Hollande avant que 
le marchand fabriquant puisse retirer de l’ouvrier les pieces d’etoffes nouvelles, ce qui ne 
peut se faire par le moyen de l’ouvrier d’intelligence avec le dessinateur ou autre personne 
a qui l’ouvrier pour quelque argent coupe et donne le premier échantillon.’144 Hollandse zij-
delakenfabrikeurs konden nu stoffen naar deze nieuwe patronen laten weven, voordat de 
fabrikeurs uit Lyon in staat waren om hun eigen weefsels te sturen, waardoor de Hollandse 
klanten het idee kregen dat zij niet de meest modieuze stoffen ontvingen. Tevens kon het de 
commissionair in Lyon in verlegenheid brengen. Guerignon gaf als voorbeeld een bestelling 
voor twaalf stukken gebrocheerd taffetas met een nieuw patroon die hij door Louis Perier 
liet vervaardigen. Deze fabrikeur liet Guerignon weten dat de taffetas echt nieuw en door 
zijn eigen patroontekenaar ontworpen was.145 Nadat de stukken taffetas in Holland waren 
gearriveerd, kreeg Guerignon van de opdrachtgevers, de heren Loos en Breintenfelds [sic] 
te horen dat ze helemaal niet nieuw waren, en om dit te bewijzen stuurden zij een in Hol-
land geweven stuk taf met hetzelfde patroon naar Lyon. Gelukkig werd Louis Perier ook als 
getuige opgeroepen. Allereerst verklaarde hij dat het voornamelijk zelfstandig werkende 
patroontekenaars waren, patroontekenaars die niet aan een ‘fabrique’ waren verbonden, die 

143  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Hij zou hiervoor 4.000 gulden ontvangen. Hij had ook het aanbod gekregen 
om naar Wenen of Pruisen te komen, wat hij eveneens had afgewezen omdat hij in zijn vaderland Frankrijk wou 
blijven. Renaud gaf wel aan dat de taal geen probleem zou zijn geweest omdat hij vloeiend Duits, Nederlands en 
Italiaans sprak.
144  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 280.
145  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘[…] lesquels veritablement etoient nouvelles et de d’invention de son des-
sinateur’. 
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de patronen naar Holland, Duitsland, Portugal, Piedmont, Engeland en andere plaatsen ver-
kochten. Het overgrote deel van zijn verklaring besteedde hij echter aan de twaalf stukken 
taffetas die een ontwerp hadden dat, naar zijn zeggen, nog door niemand was gezien.146 Het 
in Holland vervaardigde stuk taf daarentegen werd er al langer dan een jaar geweven en was 
25% goedkoper dan het Franse taffetas. Perier was niet verbaasd over de lagere verkoopprijs 
omdat het stuk smaller was waardoor er minder kettingzijde in verwerkt was dan in Lyon. 
Ten tweede bestond de inslag uit geverfde ruwe zijde, ‘d’une soye graize (grège) teinte en 
cru’, wat eveneens tot gevolg had dat er ook hier minder zijde nodig was, waar nog eens bij 
kwam dat deze zijde goedkoper was dan de ontgomde zijde of de ‘soie cuite’. Perier besloot 
met de vaststelling dat het Hollandse taf het niet haalde bij het product uit Lyon dat volgens 
de reglementen was geweven, aangezien de ruwe zijde in de inslag de kettingdraden deed 
breken. Het is de vraag of het verhaal van Perier hier wel klopt. Zoals in paragraaf 3.4 al is 
aangegeven neemt ruwe zijde de verf minder goed op, met als resultaat een oneffen geverfd 
garen. Om dit garen dan in een taf te gebruiken is onlogisch. Taf wordt in een effenbinding 
geweven, waarbij zowel de ketting als de inslag zichtbaar zijn. Tenzij Perrier eigenlijk een 
van de effenbinding afgeleid ripsweefsel bedoelde, zoals een gros de Tours, waar de inslag 
door de hoge kettingdichtheid minder goed of helemaal niet te zien is. 
 Ter afsluiting moet de fabrikeur Sebastien Buisson vermeld worden. Hij noemde niet al-
leen de naam van een zekere Lefeure [sic] als een patroontekenaar die regelmatig ontwerpen 
naar het buitenland verzond, maar hij bezat tevens zes in Amsterdam geschreven brieven 
over dit onderwerp, die hij op 22 augustus 1737 aan de advocaat Claude Gillet overhan-
digde. Alle brieven waren gericht aan Joseph Lefebure die zich afwisselend in Lyon en Parijs 
bevond en waren in de periode 1722-1725 geschreven, waarvan vijf door bekende Amster-
damse zijdelakenfabrikeurs, (zie bijlage 6).147 Het betreft twee brieven van de in paragraaf 
6.3 al genoemde Pieter en Jacob Roeters, en drie brieven van Jacob van Oosterwijk. De zesde 
brief is geschreven door een zekere Jaques Faure, die naar het zich laat aanzien, optrad als 
een agent voor Lefebure. Faure meldde in zijn brief ondermeer dat hij in Haarlem twee ‘es-
quisses’ van Lefebure aan een niet met name genoemde fabrikeur had verkocht. Hij had nu 
nog twee ‘dessin’ en een ‘esquisse’ in zijn bezit die nog niet verkocht waren.
 In een brief van 6 november 1724 werd Joseph Lefebure door Pieter en Jacob Roeters 
bedankt voor het sturen van twee ontwerpen voor damast, waarvoor zij hem tweehonderd 
livres betaalden. Een jaar later werd de ontvangst van ‘le dessein Persienne’ bevestigd en de 
betaling van honderd livres aangekondigd. In dezelfde brief van 7 mei 1725 informeerden 
ze hem dat zij twee ‘esquisses’ echter terug zouden sturen omdat deze niet naar hun smaak 
waren.148 De brieven van de zijdelakenfabrikeur Jacob van Oosterwijk die hij op 1 en 25 juni 
1722 schreef, zijn zeer informatief.149 Er werden verschillende zaken in besproken die in 
het algemeen kenmerkend geweest moeten zijn voor de correspondentie tussen fabrikeur 
en patroontekenaar, zoals de beoordeling van een ontvangen ontwerp, aanwijzingen voor 
een nieuw ontwerp, de voorraad patronen bij de ontwerper en last but not least het drin-
gende verzoek om het allernieuwste te sturen. Zo bevestigde Van Oosterwijk op 1 juni de 
ontvangst van een patroon voor een ‘lustrine en dorure’. Het was blijkbaar een uitgesproken 

146  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Perier vermoedt dat een van de zes wevers die dit patroon weefden het 
patroon gestolen heeft. 
147  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. De zesde brief was van de hand van Jaques Faure en was16 november 1722 
gedateerd.
148  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘ne les trouvant pas de nôtre gout’.
149  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. De derde brief dateerde van 11 februari 1723 en handelde over geldzaken.
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ontwerp, want hij zou het pas laten weven als hij daar de opdracht toe kreeg.150 Daarnaast 
wou hij graag weten wanneer Lefebure weer nieuwe patronen of ‘esquisses’ had gevonden, 
want al zijn patronen en die van andere ontwerpers werden geweven en hij had dringend 
behoefte aan een nieuwe voorraad. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de ontwerpen mooi 
en nieuw waren.151 Van Oosterwijk zou ondermeer zeer gediend zijn met patronen voor tri-
umphanten met een satijnen grond. Als laatste vroeg hij Lefebure om hem wat staaltjes van 
linten met veel gouddraad te zenden. 
 Het begin van de tweede brief was strenger van toon omdat Jacob van Oosterwijk een 
patroon ontvangen had dat een exacte kopie was van een patroon dat hem op 26 mei van het 
vorige jaar door een zekere Fremiot was gezonden. Hier was Van Oosterwijk niet blij mee: 
‘quand je demandez des nouveaux, je ne veut pas des copie d’un Anné passez’. Hij vond het 
geen probleem om de bedragen die de Franse fabrikeurs betaalden te betalen, mits hij het 
origineel en het nieuwste van het nieuwste maar zeker geen kopie ontving.152 Om patronen 
voor brokaat zat hij op dit moment niet verlegen. In de brief gaf hij ook zijn wensen aan voor 
een patroon voor een stevige stof dat bijvoorbeeld uit boeketten met zilverdraad en enkele 
kleine, verschillend gekleurde bloempjes zou kunnen bestaan, waarbij hij hoopte dat Lefe-
bure zijn bedoeling goed begreep. Daarnaast wenste hij op de hoogte te worden gehouden 
van de veranderingen die er op het gebied van de stoffen voor mannen- en vrouwenkleding 
in Lyon plaats vonden. De brief bevat ook een intrigerende passage die hier kort aangestipt 
moet worden. Van Oosterwijk schreef namelijk dat hij nog steeds op een ‘idee’ met betrek-
king tot een klein ‘esquis’ zat te wachten. Hij wilde de schets (laten) vergroten maar wachtte 
daarmee tot Lefebure hem zou zeggen hoe hij dat moest doen.153 
 Op basis van deze brieven wordt het duidelijk dat de fabrikeurs in Amsterdam de ont-
werpen in twee verschillende stadia ontvingen. Het meest uitgewerkte was het patroon of 
‘dessin’, een kant en klaar op patroonpapier overgebracht ontwerp, dat alleen nog maar in 
het getouw ingelezen hoefde te worden. Daarnaast waren er de schetsen, de ‘esquises’, die 
nog gewijzigd konden worden. 

Dat het naweven van stalen die aan potentiële klanten gezonden werden en de imitatie van 
patronen een serieus probleem vormde, is af te lezen uit de maatregelen die in Lyon werden 
genomen om dit tegen te gaan. In paragraaf 6.6 zijn al kort de seizoenswisselingen in de 
stoffen genoemd, een fenomeen dat in de loop van de zeventiende eeuw opkwam en tegen 
het eind van die eeuw in Frankrijk tot een vast onderdeel van de zijdenijverheid was ge-
worden.154 Naarmate de achttiende eeuw vorderde, werd het belang van deze seizoenswis-
selingen en daarmee van de patronen en stalen steeds groter. Dit leidde ertoe dat er in Lyon 
in de reglementen van 1737 en 1744 maatregelen genomen werden die het stelen, verkopen 
e.d. van patronen aan concurrenten binnen en buiten deze stad moesten tegengaan, gevolgd 

150  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘avec un patron pour un lustrine en dorure ce que je trouvez fort dengereux 
parceque il marque trop, je aura du peur pour faire un assortiment sens de commission.’
151  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘ci vous trouvez encor quelque nouveau patron ou asquies vous me faire 
plaisier de me marquer …, car toute les patrons de vous où des autres sont en ouvrage pour cella je suis fort pres-
sez. Mais je ne demandez que quelque chose de beau et nouveau je souhete aussi pour les nouvelles que un cou-
turier [François Couturier] vous a promi.’
152  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘Je veut bien paijer comme les fabriquands de france, mai dont je faut aitre 
assurer, que je recevoir des originel et le plus nouveaux et point de copie.’
153  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘Je attend encor les idee du petit esquis que vous m’avez envoijer, je ne le 
peut pas augmenter sans que vous me ditte du quelle maniere.
154  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 18-21.
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door de invoering van een registratiesysteem voor nieuwe patronen in 1787.155 Het is hier 
van belang om zich te realiseren dat er in Frankrijk – hetzelfde gold ook voor de Republiek 
– wel privileges of octrooien aangevraagd konden worden, maar dat dit voornamelijk ge-
beurde voor het drukken van boeken of prenten.156 Octrooien voor ‘les idees’, zoals François 
Renaud dat in 1737 noemde, bestonden niet. En het waren juist deze ‘idees’ die in de vorm 
van ‘esquisses’ en stalen verkocht en geïmiteerd werden.
 Het duurde echter tot 1765 voordat een verbod op het zenden van stalen werd uitgevaar-
digd. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven, gaven stalen niet alleen een 
beeld van hoe het weefsel er uit zag – een staal liet minimaal een patroonrapport zien – maar 
voorzag het de fabrikeur of wever van alle weeftechnische kennis die nodig was om de stof 
na te weven. Voor een ervaren wever moet het naweven van deze stoffen niet moeilijk zijn 
geweest. Hij kon aan de hand van de rapportbreedte uitrekenen hoeveel herhalingen er in 
een baan waren en daar het juiste patroonharnas voor aangeven; hij kon uitrekenen hoe-
veel kettingdraden er nodig waren en zien hoe dik de inslag was. In 1766 werd in Lyon een 
overdreven schatting gemaakt waaruit zou moeten blijken dat 90% van de stalen die in deze 
stad werden geweven en verzonden, in Hamburg, Napels, Londen, Duitsland, Holland en 
Vlaanderen werden gekopieerd.157 
 Nu was Lyon niet de enige plaats waar patronen en stalen vandaan kwamen, er was via 
de patroontekenaar en verzamelaar Levinus Vincent ook aanvoer vanuit Londen.

6.7.2  Levinus Vincent en zijn correspondentie met Londen

Eerder in dit hoofdstuk is de patroontekenaar Levinus Vincent al genoemd in verband met 
zijn ontwerp voor vrouwenrokken uit 1695, waarover hij verklaarde dat hij het zelf had be-
dacht, geschetst en ontworpen.158 Levinus Vincent was daarnaast ook verzamelaar en in die 
hoedanigheid correspondeerde hij met leden van de Royal Society in Londen, zoals Hans 
Sloane en James Petiver159 Een aantal brieven die Vincent aan Petiver schreef, bevindt zich 
tegenwoordig in de Sloane Collection in de British Library. Ze geven niet alleen een beeld 
van Vincent als verzamelaar, maar ook van Vincent als patroontekenaar. In de papieren van 
Petiver is de volgende beschrijving van hem te vinden: ‘Myn Heer Levinus Vincent [is] a 
sort of Pattern dra[w]er …’160 Dit blijkt ook uit zijn brieven, waarmee hij tevens een nieuwe 
dimensie toevoegt aan de wijze waarop stalen en patronen verkregen konden worden. 
 Zo komt uit zijn brief van 7 december 1701 naar voren, dat ook kleermakers ingescha-
keld konden worden om stalen van de nieuwste stoffen te krijgen.161 Vincent schreef het 
volgende: ‘…, et si vous [avez] connoissance avec quelqe fameux tailleur de la cour ou qui 

155  Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 279. In 1787 werd een ordonnantie (arrêt)  uitgevaardigd 
waarin het eigendomsrecht van nieuwe patronen voor kledingstoffen op zes jaar en voor interieurstoffen op vijf-
tien jaar werd gesteld. 
156  Voor een goede beschrijving van de werking van deze privilege in Frankrijk, zie het artikel van Peter 
Fuhring, ‘The Print Privilege in Eighteenth-Century France-I, in: Print Quarterly II (1986), 175-193.
157  Miller & Sargentson, ‘Paris-Lyon’, 256. Deze schatting werd in 1766 gemaakt. 
158  Zie paragraaf 6.3.
159  Zie Bergvelt en Kistemaker, De wereld binnen handbereik, 34-36, 61, 89, 280, 330 voor de activiteiten van 
Levinus Vincent als verzamelaar. In 1715 werd hij benoemd als lid van de Royal Society.
160  Londen, British Library, Sloane Ms 3338, J. Petiver Adversaria, f. 40v. Deze beschrijving is afkomstig van 
Jacob Bobart.
161  British Library, Sloane Ms 4063, f. 131. In een brief van 17 november 1701, f. 125, verzocht hij Petiver om 
hem in het Frans te schrijven, aangezien hij het Engels niet goed beheerste. Alle genoemde brieven werden in 
Amsterdam geschreven.
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travaille de la cour ou qui travaille pour des gens de qualite vous me feriez un grand plaisir 
de procurer de temps en temps quelqe nouveaux eschantille d’etoffes a fleurs, si bien en soye 
qu’en or ou argent car les tailleurs gardent tousjours des morceaux pour eux et les vendent 
apres a d’autre gens mais les estoffes sans fleurs ne peuvent nous servir, nos affaires consis-
tent dans les desseins de ces sortes detoffes qu’on appelle Brocquarts.’ Levinus Vincent ont-
wierp dus brokaten, rijk gefigureerde zijden stoffen die met goud- en/of zilverdraad werden 
ingeweven. Dit werd nog eens bevestigd in een brief van 9 juni 1702 waarin hij Petiver be-
dankte voor het sturen van drie kleine ontwerpen voor brokaten. Twee ervan waren zonder 
strepen en die bevielen hem het beste omdat er op dat moment nog steeds stoffen zonder 
strepen gemaakt werden.162 Vervolgens verzocht hij Petiver om hem meer van zulke ontwer-
pen of stalen voor brokaten te zenden. Wanneer hij nieuwe stuurde, moest Petiver er wel op 
letten dat Vincent de meest grillige patronen met grote bloemen het best kon gebruiken; de 
mode voor bizarre stoffen is dan net begonnen. Vijf jaar later liet hij Petiver weten dat het 
makkelijker was om stukken stof naar Amsterdam te sturen dan ontwerpen, omdat, aldus 
Vincent, het veel eenvoudiger was om stalen van kleermakers te krijgen dan ontwerpen te 
laten maken die vaak niet eens naar zijn zin waren.163

 Het was geen eenrichtingsverkeer. Levinus Vincent stuurde op zijn beurt ook stalen naar 
Londen. In zijn brief van 4 juni 1702 refereerde hij aan enkele stalen die hij aan Petiver ge-
zonden had.164 De stalen waren bestemd voor een niet met name genoemd persoon, van 
wie hij eerder via Petiver patronen had ontvangen. Enkele maanden later meldde Vincent 
dat hij een paar Franse en Hollandse stalen (quelqe eschantill. de france et de nostre pays) 
meestuurde om te zien of een niet nader genoemde vriend er belangstelling voor had.165 Zo 
ja, dan bood Vincent Petiver aan om geregeld stalen en patronen te sturen. De laatste brief 
waarin stalen en patronen aan bod kwamen, dateerde van 30 juni 1707.166 Hierin reageerde 
Vincent op het bericht dat de onbekende vriend in Londen niet tevreden was met de door 
Vincent gestuurde stalen, omdat hij dezelfde stalen zes maanden eerder ook al had ontvan-
gen. Vincent betwijfelde of dit waar was en informeerde voorzichtig of het misschien een 
Fransman was, waarvan hij meende te weten dat zij er geen enkel bezwaar in zagen om der-
gelijke dingen te beweren. Blijkbaar betrof het hier stalen van Amsterdamse zijden stoffen, 
want er werden opnieuw stalen ‘de nostre fabrique dicij’ naar Londen gestuurd. 
 Uit deze correspondentie van Levinus Vincent met James Pettiver wordt duidelijk dat er 
rond 1700 al een levendige handel in patronen en stalen tussen Amsterdam en Londen be-
stond. De stalen en patronen zullen deels Hollands, deels Engels en deels Frans zijn geweest. 
De rol die kleermakers in dit verband konden spelen, is nieuw en verdient nader onder-
zoek. 

In dit hoofdstuk is geprobeerd een beeld te schetsen van de wijze waarop een patroon tot 
stand kwam en van de aspecten waar een patroontekenaar rekening mee moest houden, 
wilde een ontwerp succesvol uitgevoerd kunnen worden. Tevens is gebleken dat patronen 

162  British Library, Sloane Ms 4063, f. 165. ‘[…] dont jaij trouve trois Petits desseins de Brocards dont les deux 
sans Raije, ou bandes sont fort bien a mon goust a cauze que nous travaillons encor journellement sur la maniere 
sans Raijes, […].’ De insecten zijn ook goed aangekomen en Petiver wordt daar hartelijk voor bedankt.
163  British Library, Sloane Ms 4064, f. 144, 30 juni 1707.
164  British Library, Sloane Ms 4063, f. 160, 4 juni 1702.
165  British Library, Sloane Ms 4063, f. 193, 27 februari 1703.
166  British Library, Sloane Ms 4064, f. 144. ‘[…] Je vois dans vostre agreab: que vostre Ami n’est pas content des 
eschantill.s que je luij aij envoije, et qui dit qui les a deja en 6 mois avant, si cela estoit vray, il au voit fort bien fait 
de vous les avoir montre sur le moment mais j’en doute forte, et peut estre quil est francois de nation qui ne font 
point grand scrupule de dire […].’
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hun waarde behielden doordat de jaarlijkse veranderingen gering waren en zij als inspiratie-
bron konden blijven fungeerden. De brieven van de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs en 
Levinus Vincent laten een levendige uitwisseling van schetsen ‘esquisses’, patronen en stalen 
zien tussen Holland, Engeland en Frankrijk. Er was daarbij naar het zich laat aanzien geen 
sprake van een  eenrichtingsverkeer, wat de toeschrijving van gefigureerde stoffen aan een 
bepaald land of plaats nog aanmerkelijk bemoeilijkt.

Afbeelding 83 ■ Detail afbeelding 14, patronen voor stoffen op de tafel van David de Neufville. Foto: Tom Aartsen, 
Ouderkerk a/d Amstel, 1996.
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De uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Guillebert de Flines huurde vanaf 1 augustus 
1583 het weefhuis van het St. Maria klooster in de Nes. De Flines, geboren in Wattrelos in 
de buurt van Rijsel, was begin 1579 naar Antwerpen getrokken, waarna hij na ongeveer vier 
jaar de stad weer verliet om zich met zijn gezin in Amsterdam te vestigen. Het is nog onze-
ker of hij zijden stoffen weefde of liet weven, maar zeker is wel dat er zich onder zijn nako-
melingen zijdelakenfabrikeurs bevonden. Guillebert de Flines was niet de enige die vanuit 
de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden trok. Met en na hem zouden nog velen volgen 
waarbij de grote stroom emigranten vooral na de val van Antwerpen in augustus 1585 op 
gang kwam. Onder hen bevonden zich ondermeer ambachtslieden die bij alle stadia van de 
vervaardiging van zijden en halfzijden stoffen betrokken waren. Zij lieten een stad achter 
waarin een volwaardige zijdenijverheid was gevestigd, waar sprake was van een geregelde 
aanvoer van zijde en van kooplieden die de stoffen op de lokale en internationale markt 
verkochten. Een nijverheid die alle bedrijfstakken zijderederij, zijdeververij en zijdeweverij 
omvatte en waarin de opleiding en de kwaliteitscontrole in handen was van een gilde.1 Ten 
tijde dat de ambachtslieden die in de Antwerpse zijdenijverheid werkzaam waren uit de stad 
vertrokken, werd er al jaren niet alleen zijdegrofgrein, bourat, armozijn, satijn, damast en 
fluweel, maar ook kaffa en zijden smallen geweven.
 Dit gegeven vormde het uitgangspunt voor het onderzoek naar de zijdeweverij in Hol-
land ten tijde van de Republiek, waarbij zowel de economisch- en sociaal-historische als de 
kunsthistorische aspecten onderzocht zijn. Omdat de zijdeweverij niet alleen stond – zij  
vormde het sluitstuk van de verschillende bewerkingen die de grondstof zijde moest onder-
gaan voordat het als weefsel, als zijdelaken op de markt gebracht kon worden – is het op zijn 
plaats om hier nog eens kort de bedrijfstakken van de zijdenijverheid te schetsten. Vanaf het 
midden van de zestiende eeuw werd in Amsterdam al in zijde gehandeld en in 1586 waren 
er 23 soorten ruwe, gerede en geverfde Italiaanse en Levantse zijde verkrijgbaar, waarna 
het assortiment in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd uitgebreid met ruwe en 
gerede zijde uit China en Bengalen. De ruwe zijde was niet veel meer dan de van de cocon 
van de zijderups afgehaspelde zijden draad. Deze zijde, ook wel grègezijde genoemd, kon 
in deze vorm wel in de zijdeweverij worden toegepast, maar werd voor het overgrote deel 
nog bewerkt om als ketting-, inslag-, naai- en borduurzijde gebruikt te kunnen worden. Dit 
gebeurde in de zijderederij, waar de zijde eerst werd gereinigd alvorens – afhankelijk van 
het gebruiksdoel – een of meermalen te worden gedoubleerd, getwist en/of getwijnd. Na 
in de zijdeververij in de gewenste kleuren te zijn geverfd, konden de zijden garens naar de 
zijdeweverij gebracht worden om aldaar op de getouwen tot effen en gefigureerde stoffen 
geweven te worden. 
 Het gegeven dat de zijderederij en de zijdeververij gelijktijdig met de zijdeweverij een 
aanvang namen, heeft er toe bijgedragen dat de voor Amsterdam nieuwe zijdenijverheid 
– hetzelfde gold in iets andere vorm ook voor Haarlem – een succes kon worden. Andere 

1  Thijs, Werkwinkel, 123- 127. Idem, Zijdenijverheid, 64-65.
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aspecten die hierbij een rol gespeeld hebben, naast de financiële en commerciële factoren, 
zijn de vakkennis van de ambachtslieden en de kwaliteit van de ontwerpen voor de zijden 
stoffen. Het heeft er allemaal toe geleid dat toen de hugenoten rond 1685 naar de Republiek 
kwamen, zij niets anders konden doen dan zich aansluiten bij een bestaande situatie. Zij ver-
rijkten de Hollandse zijdenijverheid met de introductie van nieuwe stoffen en technieken, 
maar hebben geen leidende posities binnen de organisaties in de zijdenijverheid ingeno-
men.

Wanneer naar de bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen van de zijdeweverijen in Am-
sterdam en Haarlem wordt gekeken, zijn er op het eerste gezicht weinig verschillen aan te 
wijzen. De bedrijven varieerden van een werkplaats met slechts een wever tot weverijen 
waar onder leiding van een werkbaas een aantal wevers, knechten, leerjongens en trekjon-
gens op schachten- en/of trekgetouwen de zijden en halfzijden stoffen weefden. Zij werden 
op hun beurt bijgestaan door (ketting)scheersters, stellers of stelsters van het getouw, (pa-
troon)leesters en letsenmaaksters die door hun werkzaamheden het getouw gereed maak-
ten voor het weven van effen en gefigureerde stoffen. Het winden van de zijde die voor de 
inslag – en voor de ketting – gebruikt werd, was het werk van de zijdewindsters die hetzij in 
de weverij, hetzij in hun eigen huis de zijde op klossen wonden. De bedrijven werden geleid 
door kooplieden-ondernemers, zijdelakenfabrikeurs of door voor eigen rekening werkende 
wevers.
 Hierin verschilde het niets van de zijdeweverijen in Antwerpen of elders in Europa. De 
verschillen ontstaan pas als er gekeken wordt naar de regelgeving waardoor dergelijke be-
drijven wel of niet in een gildeverband geplaatst werden en naar stedelijke, provinciale en 
centrale overheden die de zijdeweverijen wel of niet steunden. 
 In vergelijking met Frankrijk (Lyon, Tours en Parijs), Engeland (Londen) en de Zuidelij-
ke Nederlanden (Antwerpen) waar zowel de kooplieden-ondernemers en fabrikeurs als de 
zijdewevers lid waren van een en hetzelfde gilde is de situatie in de twee nabijgelegen steden 
Amsterdam en Haarlem uitzonderlijk te noemen. Dit gold zowel het bestaan en de ontwik-
keling van het gilde in Haarlem en juist het ontbreken ervan in Amsterdam, als de manier 
waarop de zijdeweverijen in beide steden door de overheid werd ondersteund. 
 Voor Amsterdam is het duidelijk dat vanaf het begin zijden en halfzijden stoffen werden 
geweven en het laat zich aanzien dat tot 1663 de in Antwerpen gebruikelijke leertijd voor 
het weven van de verschillende stoffen werd gehanteerd. In genoemd jaar werden voor het 
eerst acht ervaren fabrikeurs en handelaren tot commissarissen van de zijdemanufacturen 
benoemd en werd een leertijd van drie jaar vastgesteld voor leerlingen die jonger dan ach-
tien jaar waren. De stoffen die in de stad werden geweven, waren dezelfde als in Antwerpen 
en zij werden gaandeweg aangepast aan de veranderingen die, al dan niet als gevolg van de 
mode, in de zeventiende en achttiende eeuw optraden. 
 In Haarlem lag het anders. De Zuidnederlandse wevers werden hier in eerste instantie 
opgenomen in het linnenweversgilde, waarna zij in 1597 een eigen gilde kregen, het smal-
weversgilde. In de keur uit datzelfde jaar werden de smallen en de noppen voor het eerst 
beschreven en blijkt dat ze – evenals in Antwerpen – zowel van zijde als van linnen werden 
geweven. Ondanks de afscheiding bleven de smalwevers in de beginjaren nauw bij het lin-
nenweversgilde betrokken en de conflicten die hieruit onstonden, leidden ertoe dat in 1612 
de burgemeesters genoodzaakt werden om aan te geven wat nu precies het verschil was tus-
sen beide gilden. Het onderscheid betrof niet de verschillende soorten garens (zijde, linnen, 
katoen, wol), maar de toepassing van de stof en of de garens gekleurd waren. Het kwam 
erop neer dat (gekleurde) weefsels die voor kleding bestemd waren tot het smalweversgilde 
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behoorden, terwijl witte weefsels zoals servetten en tafellakens die tot het tafelgoed gere-
kend werden onder het linnenweversgilde bleven vallen. De gevolgen van dit besluit worden 
weerspiegeld in de keuren en ordonnanties van het smalweversgilde die sindsdien gepu-
bliceerd zijn en waarin niet alleen zijden, maar ook niet-zijden stoffen genoemd staan. Dit 
houdt in dat een smalwever daarom niet automatisch een zijdewever is. 
 Door een steeds groter wordend aandeel van de zijden en halfzijden stoffen ontwikkelde 
het Haarlemse smalweversgilde zich in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw 
tot een organisatie die veel overeenkomsten vertoonde met de commissarissen van de zij-
demanufacturen in Amsterdam. Er is echter een belangrijk verschil: in Haarlem hadden 
naast de smalreders of fabrikeurs vertegenwoordigers van het stadsbestuur zitting in zoals 
dat genoemd werd ‘het college van de commissarissen of geauthoriseerden van de zijde en 
andere manufacturen tot de smalnering behorende’, die het bestuur van het gilde hadden 
overgenomen. In Amsterdam is hier nooit sprake van geweest. De rol van de burgemeesters 
ging niet verder dan het benoemen van nieuwe commissarissen van de zijdemanufacturen, 
die uit een min of meer vaste groep zijdelakenfabrikeurs(families) gerecruteerd werden. De 
taken van de commissarissen waren in beide steden gelijk, namelijk het bemiddelen tussen 
de fabrikeurs, werkbazen en knechten, waardoor de weefsels op de best mogelijk manier 
gemaakt konden worden.
 Het verschil in betrokkenheid bij de eigen zijdenijverheid laat zich ook zien in zaken die 
beide steden aanhangig maakten bij de Staten van Holland en West-Friesland of de Staten-
Generaal. Wanneer Frankrijk in 1664 en 1667 haar tarieven voor de import van manufactu-
ren verhoogt, ontstaat in Amsterdam een jarenlange discussie over de te nemen tegenmaat-
regelen. Het begon met een voorstel tot verhoging van de invoerrechten, waarbij ook een 
aanzienlijke inperking van het aantal verkooppunten van Franse manufacturen was voor-
zien, en eindigde in 1674 met een door de Staten-Generaal afgekondigd invoerverbod, dat 
met het sluiten van de vrede van Nijmegen in 1678 weer werd opgeheven. Het beoogde re-
sultaat van de genomen maatregelen, te weten stimulering van de eigen nijverheid door het 
laten wegvallen van de buitenlandse manufacturen, viel tegen. De binnenlandse nijverheid 
had onvoldoende van de nieuwe situatie geprofiteerd en ook de handel werd geraakt, door-
dat de kooplieden de Franse manufacturen niet langer in Amsterdam, maar rechtstreeks in 
Frankrijk of Hamburg gingen kopen. Een onbedoeld neveneffect was een vermindering van 
de handel in Amsterdamse en Haarlemse zijden en halfzijden stoffen. Wanneer de argumen-
ten worden bekeken die in deze periode aangevoerd werden in verband met de te nemen 
maatregelen, lag het accent primair op het handelsbelang van de stad Amsterdam, waarbij 
de nijverheid slechts een middel maar geen doel was. Haarlem heeft zich in deze kwestie – 
voor zover dat nagegaan kon worden – nauwelijks laten horen. 
 Het omgekeerde was het geval toen Haarlem in 1694 middels de Staten van Holland pro-
beerde om een verlenging van het octrooi van de Verenigde Oostindische Compagnie tegen te 
gaan, om zo de eigen zijdenijverheid te beschermen tegen de invoer van gerede zijde en gewe-
ven stoffen uit het Verre Oosten. Zij zagen liever een verhoging van de invoer van ruwe zijde 
die in Haarlem verwerkt kon worden om zo de werkgelegenheid in de stad te behouden. 
 Zo’n vijftig jaar later was de economische achteruitgang van de Republiek, en die van 
de zijdenijverheid in het bijzonder, aanleiding voor stadhouder Willem IV om maatregelen 
te treffen. Aan de basis lag een rekest van de commissarissen van de zijdemanufacturen uit 
Amsterdam dat zij hem in maart 1749 hadden overhandigd. Hierin vroegen zij om een ver-
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bod van de uitvoer van gereedschappen voor de zijderederij en de zijdeweverij, alsmede om 
een verbod op het dragen van kleding die van buitenlandse stoffen gemaakt waren. Haarlem 
ondersteunde de voorgestelde maatregelen maar liet duidelijk blijken dat een verbod op de 
uitvoer van gereedschappen weinig effect zou sorteren en zelfs belachelijk te noemen was. 
Het resulteerde in de publicatie van een plakkaat op 26 juli 1749 waarin naast een uitvoer-
verbod voor gereedschappen, de aansporing werd gedaan om kleding gemaakt van inlandse 
stoffen te dragen, waarbij de stadhouder en zijn hof het goede voorbeeld zouden geven. 
Beide maatregelen waren, evenals de verplichting tot het gebruik van inlandse wollen en 
zijden stoffen voor kleding in het daaropvolgende plakkaat van 16 augustus 1753, gedoemd 
te mislukken. Het verbod op de uitvoer van gereedschappen was een loos gebaar richting 
de zijdewevers omdat het geen effect zou sorteren aangezien de gereedschappen algemeen 
bekend en in gebruik waren. De maatregelen ten aanzien van het verwerken van inlandse 
stoffen waren niet alleen moeilijk uitvoerbaar maar ook niet controleerbaar. 
 Wanneer beide steden met elkaar worden vergeleken, wordt duidelijk zichtbaar dat de 
vroedschap van Amsterdam zich in tegenstelling tot hun collega’s in Haarlem, heel weinig 
met de zijdenijverheid bemoeide en het eigenlijk allemaal overliet aan de commissarissen 
van de zijdemanufacturen. Dit had ook gevolgen voor het bronnenmateriaal waardoor er in 
de resoluties van de burgemeesters weinig informatie is te vinden, die de door de vernieti-
ging van het archief van de commissarissen van de zijdemanufacturen verloren gegane ge-
gevens enigszins zou kunnen compenseren. Het omgekeerde geldt voor Haarlem, waar het 
archief van het smalweversgilde weliswaar ook maar fragmentarisch bewaard is gebleven, 
maar waar door de bemoeienis van de burgemeesters met het bestuur van de smalnering en 
door middel van de publicatie van keuren en ordonnantieën een duidelijker beeld van de 
dagelijkse gang van zaken, de producten en de gebruikte getouwen voor deze stad geschetst 
kon worden. Doordat er steeds vergelijkingen gemaakt werden met de situatie in Amster-
dam, gold dit in sommige periodes ook voor deze stad. 
 Het vaststellen en in beeld brengen van de verschillen tussen beide steden roept direct 
de vraag op hoe het te verklaren is dat de zijdeweverij in Amsterdam zich, zonder gilde of 
noemenswaardige steun van de vroedschap, de Staten van Holland en West-Friesland en 
de Staten-Generaal, tot ver in de achttiende eeuw heeft kunnen handhaven. Welke factor of 
factoren hebben hiertoe bijgedragen? De beantwoording van deze vraag behoeft nader on-
derzoek. En een aspect waar dan zeker naar gekeken moet worden, is de rol van de doopsge-
zinden binnen de zijdeweverij omdat zich onder de grote zijdelakenfabrikeurs veel doops-
gezinden bevonden.

De bovengenoemde economische achteruitgang die de teloorgang van de zijdenijverheid 
inluidde, noodzaakte de vroedschap van Haarlem om nog een andere reden de hulp van de 
stadhouder in te roepen. Er heerste onrust onder de zijdewevers en deze moest bestreden 
worden. Dit resulteerde in 1749 in de publicatie van een nieuwe, meest uitgebreide en tevens 
laatste keur en ordonnantie op de smalrederij. Naast de artikelen die een beschrijving ge-
ven van de plichten van de verschillende werkers, van de fabrikeur of koopman  tot en met 
de trekjongens en de zijdewindsters, is het overgrote deel gewijd aan de lonen die voor het 
weven van de stoffen betaald moesten worden.2 Dit was niet nieuw, het gebeurde al sinds 
1666. De invoering van de loonreglementen betekende een breuk met de voorafgaande keu-
ren waarin de nadruk lag op de technische eisen waaraan de stoffen moesten voldoen en 

2  De keur en ordonnantie (SA 403) beslaat in totaal 48 pagina’s. de inhoud is als volgt: p. 3-5 inleiding; p. 5-17 
artikelen voor fabrikeurs ed..; p. 17-48 ‘Ordre op de Arbeydsloonen’.
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waarin over lonen niet werd gerept. Vergeleken met de zijdenijverheid in Lyon waar de dis-
cussie over loonreglementen pas in 1779-1780 begon en Londen waar de oudst bekende List 
of Prices in 1769 werd gepubliceerd, is Haarlem hierin vooruitstrevend te noemen. 
Het loslaten van specifieke eisen die aan de in Haarlem geweven stoffen gesteld werden, 
betekende dat de fabrikeurs een grotere vrijheid bezaten om te weven wat zij commercieel 
voordelig achtten. Een vrijheid die ook binnen Amsterdam bestond en waarvan dankbaar 
gebruik werd gemaakt voor het weven van de indiennes, de 78 cm of 9/8 el brede gebro-
cheerde zijden stoffen met een chinoiserie-patroon. Het verklaart ook waarom het zin had 
om het nieuwe Spaanse reglement uit februari 1684 binnen een half jaar te vertalen en te pu-
bliceren.3 Er kon nu specifiek voor de Spaanse markt geweven worden zonder het risico te 
lopen dat de Amsterdamse zijden weefsels geconfisceerd zouden worden omdat zij niet aan 
de in het nieuwe reglement geformuleerde eisen voldeden. De Hollandse situatie stond in 
dit opzicht in schril contrast met die van de zijdecentra in Frankrijk waar tot het eind van de 
achttiende eeuw strikt de hand gehouden werd aan de in de gildereglementen neergelegde 
technische eisen en stofbreedtes. 
 Het moment waarop het eerste loonreglement werd gepubliceerd, viel in een periode dat 
de zijden stoffen een steeds grotere rol begonnen te spelen binnen de Haarlemse smalweve-
rij. Dit  blijkt ook uit de bronnen die de neerslag vormden van de conflicten die, naar aanlei-
ding van de publicatie van nieuwe loonreglementen in de jaren ’70 van de zeventiende eeuw, 
tussen de smalreders en de wevers waren ontstaan. Genoemde bronnen waren voor het on-
derzoek interessant omdat zij niet alleen een beeld gaven van de dagelijkse gang van zaken 
in Haarlem maar ook, doordat er steeds vergelijkingen getrokken werden, met de praktijk 
in Amsterdam. Zo zouden de Haarlemse wevers voornamelijk in hun eigen huis op trekge-
touwen weven waarvan het harnas en de voorkam eigendom4 van de smalreder waren. In 
Amsterdam daarentegen werkten de meeste wevers elke dag buitenshuis bij onderbazen in 
wiens werkplaatsen 8, 10, 12 of meer getouwen stonden en waar zij voor het getouw waarop 
zij weefden een vergoeding, het zogenaamde getouwgeld, moesten betalen. 
 Het zijn ook de jaren waarin het onderscheid tussen de stoffen die in beide steden ge-
weven werden, begint weg te vallen door de introductie van de zogenaamde ‘nieuwe zware 
werken’ die op dat moment vooral in Amsterdam werden geweven. Deze stoffen, die ook 
door Amsterdamse zijdewevers in Haarlem waren geïntroduceerd, hadden meer ketting-
draden dan de ‘lichte zijden werken’ die al vele jaren in die stad werden geweven. Hoewel 
er in Haarlem al wel op sempelstoelen werd geweven, concentreerde de discussie zich voor-
namelijk rond stoffen die op kegelweefstoelen werden geweven. Het is een type getouw dat 
door de wevers zelf als ‘Haerlemse gereetschappen’ werd bestempeld en waar relatief sneller 
op geweven kon worden dan op de sempelstoel. 
 Het type getouw waarop de zijden en halfzijden stoffen werden geweven, geeft in het 
algemeen een indicatie met betrekking tot de categorie stoffen die erop werden geweven. 
Grofweg geldt dat effen en eenvoudig gefigureerde stoffen op een schachtengetouw, gemid-
deld complex gefigureerde stoffen op een kegelweefstoel en zeer gecompliceerde gefigureer-
de stoffen op een sempelstoel werden geweven. De keuze voor het ene of het andere getouw 
werd in het geval van gefigureerde stoffen bepaald door de grootte van het patroon dat in-
geweven moest worden. 

3  De Nederlandse vertaling werd in juni 1684 in ’s-Gravenhage gedrukt.
4  NHA, SA 265, 16 september 1670. In deze ordonnantie werd bepaald dat de reders voor het eind van het 
jaar de trekkammen met schachten van hun wevers moesten kopen.
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Het succes van een gefigureerde zijden stof werd, naast een goede uitvoering en goed ge-
verfde zijden garens, in hoge mate bepaald door het ontwerp. Het ontwerp werd daarmee 
als het ware de achilleshiel van de (Europese) zijdeweverijen omdat er door de eeuwen heen 
altijd stoffen nageweven, geïmiteerd werden.5 Het was bijvoorbeeld een beproefd middel 
om de productie van concurrerende steden of landen over te nemen en het niveau van de 
eigen nijverheid te verhogen. Het gebeurde al in de Renaissance, maar werd pas echt een 
probleem toen vanaf het eind van de zeventiende eeuw de seizoenswisselingen in de stof-
ontwerpen opkwamen. De kern van het probleem werd gevormd door de stoffen zelf, om-
dat een fabrikeur of wever genoeg had aan een staal met een volledig patroonrapport om 
de stof te kunnen naweven. Had hij dit in zijn bezit dan was het relatief eenvoudig om de 
weefstructuur te analyseren en deze te vertalen naar het getouw. Om deze reden werd door 
een opdrachtgever ook wel een staal meegestuurd om zo niet alleen het patroon maar ook 
de gewenste kleur en kwaliteit aan te geven van de stof die hij wenste te ontvangen. 
 Wanneer stalen of de op (patroon)papier getekende ontwerpen om puur commerciële 
redenen geïmiteerd werden, dan kon dit (grote) financiële gevolgen hebben voor de fabri-
keur, waarbij in het oog gehouden moet worden dat de stoffen waar het hier om gaat alleen 
op bestelling werden geweven en niet op voorraad. En om die bestellingen binnen te krijgen 
was de fabrikeur genoodzaakt om zijn klanten een staal te sturen zodat zij een idee kregen 
van het patroon en de kwaliteit van de stof, op basis waarvan zij wel of niet een order plaats-
ten. Het was dus zaak om een nieuw ontwerp zo lang mogelijk geheim te houden; een zaak 
die ook in Haarlem met een zekere regelmaat naar voren werd gebracht omdat het cruciaal 
was voor het welslagen van de weverij van met name de gefigureerde stoffen. En ook hier 
zijn het voornamelijk Haarlemse bronnen die een blik werpen op een probleem waar ook 
Amsterdam mee te maken had. Hoewel de literatuur over de (ongewenste) imitatie van de 
patronen van zijden stoffen de indruk wekt dat dit vooral een achttiende eeuws Frans pro-
bleem was, is dit geenszins het geval. De oudste verwijzing in deze is de Haarlemse ordon-
nantie uit 1605 waarin het nadrukkelijk verboden werd om figuren uit stoffen te knippen die 
op de looikamer lagen om gelood te worden. Nog duidelijker is de beschrijving van de smal-
reders in een rekest uit 1645 waarin zij niet alleen aangaven dat de smalnering gekenmerkt 
werd door een voortdurende verandering van stoffen, patronen en kleuren, maar ook dat op 
dat moment in Amsterdam dagelijks met succes nieuwe stoffen, stoffen met een nieuw ont-
werp werden geweven. Het kon dus niet uitblijven dat het toegestaan werd om deze nieuwe 
stoffen pas naar de looikamer te brengen nadat gebleken was dat zij een commercieel succes 
waren. Daarnaast weerhield het de fabrikeurs in beide steden er niet van om ook zelf stoffen 
en ontwerpen te imiteren. Zo werd er in 1669 door de in Amsterdam gevestigde handela-
ren en winkeliers van Franse manufacturen op gewezen dat Franse stoffen wel duur in de 
aanschaf waren, maar dat deze kosten niet opwogen tegen de voordelen omdat ze nu alleen 
maar in een goedkopere kwaliteit nageweven hoefden te worden. Anderzijds werden er ook 
Amsterdamse stoffen geïmiteerd, getuige het opschrift op een ontwerp van de Engelse pa-
troontekenaar James Leman uit 1711. 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs om deze re-
den contractueel geheimhouding eisten van de patroontekenaars die zij in dienst namen om 
zo het risico te beperken dat concurrenten hun ontwerpen in handen zouden krijgen. Dit 
weerhield hen er echter niet van om zelf naar Parijs te gaan om daar de nieuwste patronen 
voor de eigen firma te kopen. Zelfs een patroontekenaar als Levinus Vincent deed hier be-
gin achttiende eeuw aan mee, waardoor het beeld ontstaat dat er een wellicht illegale, maar 

5  Hetzelfde geldt eigenlijk voor de gehele textielnijverheid.
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toch levendige uitwisseling van stalen en ontwerpen bestond om zo aan de voortdurende 
behoefte aan nieuwe ontwerpen te kunnen voldoen. Voeg daarbij het ontbreken van in re-
glementen vastgelegde technische eisen waaraan de zijden en halfzijden stoffen moesten 
voldoen, en het wordt duidelijk dat er in Amsterdam en Haarlem geen belemmeringen be-
stonden om de op deze manier verkregen ontwerpen vervolgens aan te passen aan de eisen 
van de markt.6 De keerzijde van deze problematiek is dat het hierdoor lastig is geworden om 
stoffen aan een bepaald productiecentrum toe te wijzen. Dit geldt zeker voor Amsterdam en 
Haarlem, want hoe zijn de aldaar geweven stoffen, bij gebrek aan ontwerpen of een referen-
tieverzameling, te identificeren? 
 Aan het beantwoorden van deze vraag is tijdens het onderzoek veel aandacht besteed. 
Het weven op een bepaald type getouw bleek geen criterium te zijn aangezien er in vergelij-
king met Frankrijk en Engeland vooralsnog geen verschillen in de getouwen zijn gevonden. 
Technisch gezien konden er dus overal dezelfde stoffen worden geweven. Door het ontbre-
ken van patronen die met zekerheid in de Hollandse zijdeweverijen gebruikt zijn, is het 
eveneens onmogelijk om stoffen te identificeren die naar deze patronen zijn geweven. Er is 
wel een uitzondering, het ontwerp van James Leman uit 1711 dat een kopie is van een Hol-
landse stof, maar een weefsel dat naar dit ontwerp is geweven, is nog niet gevonden. Wat dan 
als identificatiemiddel overblijft, is de weefbreedte. Een belangrijke bron voor het vaststellen 
van dit criterium was de verzameling stofstalen in de Richelieu collectie in Parijs, waarin 
een aantal bladen met ‘Etoffes d’Hollande’ zijn opgenomen. Daaronder bevinden zich sta-
len van stoffen die ‘Indienne’ genoemd worden die een weefbreedte hebben van 78 cm (9/8 
el) en 1736 gedateerd zijn. Het zijn allemaal gefigureerde met zijde, soms ook met goud- of 
zilverdraad gebrocheerde stoffen, die in Frankrijk zelf onveranderlijk 54 cm (11/24 aune) 
breed moesten wezen. Dankzij een aantal verklaringen van Amsterdamse zijdelakenfabri-
keurs dat zij dergelijke 78 cm brede gebrocheerde stoffen lieten weven, kan ervan uitgegaan 
worden dat ook de overige ‘Etoffes d’Hollande’ inderdaad in Holland zijn geweven.7 Maar 
alleen de indiennes met hun chinoiserie-patronen in combinatie met hun uitzonderlijke 
breedte kunnen gebruikt worden voor de identificatie van Amsterdamse stoffen. De overige 
stalen tonen alleen dat de Hollandse stoffen overeenkomsten vertonen met wat er op dat 
moment in andere zijdecentra werd geweven, waardoor het lastig wordt om ze als zodanig 
in museumcollecties te identificeren. 

In de inleiding van deze dissertatie is erop gewezen dat het onderzoek zowel vanuit een 
economisch- en sociaal-historische als een kunsthistorische invalshoek benaderd zou wor-
den. Er werd als reden genoemd dat het op dat moment onmogelijk was om Hollandse 
zijden stoffen te identificeren, waardoor niet de stoffen maar de context waarin de weefsels 
werden vervaardigd het uitgangspunt voor het onderzoek moest worden. Er werd daarbij 
de verwachting uitgesproken dat deze aanpak informatie op zou leveren over de weef- en 
ontwerptechnische aspecten van de Amsterdamse en Haarlemse zijden en halfzijden stof-
fen. Het feit dat het nu mogelijk is om een specifieke groep weefsels aan Amsterdam toe te 
schrijven, toont dat deze aanpak heeft gewerkt. Daarnaast zijn er ondermeer gegevens be-
schikbaar gekomen die een beeld schetsen van de getouwen waarop in de zeventiende eeuw 
in beide steden werd geweven. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn, in dit geval de loon-
reglementen en de protesten daartegen, zijn vooral economisch en sociaal-historisch van 

6  Voor Engeland gold hetzelfde.
7  De collectie bevat geen stalen van Engelse stoffen en daarom is wel gesuggereerd dat het hier geen Hollandse 
maar Engelse weefsels betrof. 
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karakter. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde ‘Tafels der vervallen’, een schema dat gebruikt 
kon worden om het weefloon van gefigureerde zijden stoffen te bepalen. Het schema laat 
zien dat de lonen voor deze groep stoffen op basis van degelijke weeftechnische kenmerken 
– aantallen harnaskoorden en herhalingen van het patroon – bepaald werden. In theorie 
zou het nu mogelijk zijn om stoffen op basis van deze kenmerken te identificeren om zo een 
algemeen beeld te krijgen van het soort stoffen dat hiermee geweven konden worden.8 
Al met al moet geconcludeerd worden dat door de combinatie van beide genoemde in-
valshoeken een breder en wellicht completer beeld van de productie en de producten is 
ontstaan, dan wanneer zij los van elkaar onderzocht zouden zijn. Het resultaat van deze 
gecombineerde aanpak is de vaststelling dat de vestiging van de zijdenijverheid en de zij-
deweverij in Holland een succes was. Amsterdam nam daarbij het voortouw en Haarlem 
volgde, waarna beide steden vanaf het midden van de zeventiende eeuw, naast Frankrijk 
en Engeland, een rol gespeeld hebben binnen de zijdeindustrieën van Europa. De aard en 
grootte van deze rol kan misschien vermoed, maar nog niet met zekerheid vastgesteld wor-
den. Er zijn nog teveel zaken die om een antwoord vragen, zoals wie waren de collega’s 
van Matthieu de Praet rond 1600, hoe was de relatie tussen de Amsterdamse en Haarlemse 
fabrikeurs, wat is in archieven in Engeland en Frankrijk terug te vinden over de handel in 
zijden stoffen met de Republiek waardoor tevens een scherper beeld van de in Amsterdam 
en Haarlem geweven stoffen kan ontstaan? Kortom: het getouw is gesteld, er is al een begin 
van een grondweefsel; het wachten is op de resultaten van nader onderzoek waardoor er een 
compleet patroon ingeweven kan worden. 

8  Het zou interessant zijn om bestaande technische analyses van weefsels te bestuderen om te zien of er over-
eenkomsten met de ‘Tafels der vervallen’ te vinden zijn. Als dergelijke overeenkomsten gevonden worden, bete-
kent dit niet automatisch dat de stoffen dus ook in Haarlem geweven zijn.
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De belangrijkste vraag die deze dissertatie heeft getracht te beantwoorden, betrof het be-
staan en functioneren van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen in de periode 
1585-1750. Door het ontbreken van objecten, hier zijden en halfzijden weefsels, die met 
zekerheid aan Amsterdam of Haarlem toegeschreven kunnen worden, konden deze weef-
sels – in  tegenstelling tot keramiek of zilver – niet het uitgangspunt van onderzoek zijn. Om 
nu toch een beeld te krijgen van de zijdeweverijen is er zowel vanuit de economische – en 
sociaal-historische als vanuit de kunshistorische  invalshoek gekeken naar de bedrijfsorga-
nisatie, arbeidsverhoudingen en overheidsbemoeienis om op deze manier meer te weten te 
komen over de producenten en de producten.
 De oorsprong van de Hollandse zijdeweverij lag in de Zuidelijke Nederlanden, in Ant-
werpen waar op het moment dat de Zuidnederlandse zijdewevers deze stad verlieten om 
naar Amsterdam, Haarlem of elders te vertrekken, een volwaardige zijdenijverheid geves-
tigd was. Een nijverheid die alle bedrijfstakken zijderederij, zijdeververij en zijdeweverij 
omvatte en waarin de opleiding en de kwaliteitscontrole in handen was van een gilde.1 Ten 
tijde dat zij uit de stad vertrokken, werd er al jaren niet alleen zijdegrofgrein, bourat, armo-
zijn, satijn, damast en fluweel, maar ook kaffa en zijden smallen geweven.
 Aangezien vertegenwoordigers van al deze bedrijfstakken zich aan het eind van de zes-
tiende eeuw in Amsterdam en Haarlem vestigden, konden de werkzaamheden, geholpen 
door een geregelde aanvoer van de grondstof zijde, vanuit een gemeenschappelijke ach-
tergrond ‘naadloos’ voortgezet worden. De bedrijven varieerden van een werkplaats met 
slechts een wever tot weverijen waar een aantal wevers met hun knechten, leerjongens en 
trekjongens op schachten- en/of trekgetouwen de zijden en halfzijden stoffen weefden. Zij 
werden op hun beurt bijgestaan door (ketting)scheersters, stellers of stelsters van het ge-
touw, (patroon)leesters en letsenmaaksters die door hun werkzaamheden het getouw gereed 
maakten voor het weven van effen en gefigureerde stoffen. Het winden van de zijde die voor 
de inslag – en voor de ketting – gebruikt werd, was het werk van de zijdewindsters die hetzij 
in de weverij, hetzij in hun eigen huis werkten. 
 De wevers werden afhankelijk van het type stof dat zij weefden per stuk of per el betaald. 
Zo werden eenvoudig te weven stoffen, bijvoorbeeld effen ribweefsels als zijdegrofgrein of 
poudesoy per stuk betaald. Dergelijke weefsels waren over het algemeen beduidend langer 
dan een stuk zwaar gefigureerd satijn, waarvoor de wever ook veel meer tijd nodig had om 
het te weven en hij dientengevolge per el voor zijn inspanningen werd beloond. Om nu ver-
schillen in de betaling van het weefloon voor een en dezelfde stof door kooplieden en fabri-
keurs tegen te gaan, werden de lonen in Haarlem vanaf 1666 in loonreglementen vastgelegd. 
Uit de aanpassingen van deze reglementen kan niet alleen opgemaakt worden dat de zijden 
stoffen die in Haarlem vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw geweven werden 
gecompliceerder waren dan daarvoor, maar ook dat er voor het weven van deze stoffen spra-
ke was van ‘samengestelde’ lonen. Dat wil zeggen dat het gebruik van extra brocheerspoelen 

1   Thijs, Werkwinkel, 123- 127. Idem, Zijdenijverheid, 64-65.
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en/of spoelen met metaaldraad voor het weven van deze technisch ingewikkelder stoffen, 
die minder snel geweven konden worden dan bijvoorbeeld een effen armozijn of satijn, ex-
tra werd beloond. Hoewel deze extra beloning pas in het loonreglement van 1697 voor het 
eerst werd vermeld, moet aangenomen worden dat dergelijke lonen in de voorgaande jaren 
ook al betaald werden. Bij gebrek aan vergelijkbare loongegevens voor Amsterdam zijn de 
contracten met de kaffawevers die in Stockholm gingen werken uit 1650 een belangrijke 
aanwijzing dat samengestelde lonen ook in deze stad bestonden. In de contracten was na-
melijk opgenomen dat de lonen van ‘toijletten, goude ofte silvere lakenen’ steeds in overleg 
met de kooplieden vastgesteld moesten worden. Dit is niet vreemd omdat zij uiteindelijk be-
paalden hoeveel goud- en/of zilverdraad er in elk weefsel gebruikt zou gaan worden. Daar-
naast is er voor Amsterdam bekend dat aan de wevers voorschotten betaald werden op het 
weefloon. 
 De leiding van de zijdeweverijen lag in handen van kooplieden-ondernemers en zijde-
lakenfabrikeurs. Zij waren het die de zijde importeerden, de zijde door de zijdewever in 
loondienst lieten verwerken en de zijden en halfzijden stoffen op de lokale en internationale 
markten verkochten. Tussen de koopman-ondernemer die alleen werk uitgaf en zelf hoog-
uit een scheermolen voor het scheren van de ketting, maar geen getouwen in huis had en 
de zijdelakenfabrikeur die wel een werkplaats met getouwen bezat én werk uitgaf, is binnen 
de Hollandse zijdenijverheid – in tegenstelling tot Frankrijk – nooit een strenge scheiding 
aangebracht. In Amsterdam hebben zich misschien wel conflicten tussen beide groepen 
voorgedaan, maar die zijn, in tegenstelling tot Antwerpen en Lyon, niet in gildeverband op-
gelost, daar de stad nooit een gilde heeft gekend. Beide groepen ondernemers konden vanaf 
1663 als commissaris van de zijdemanufacturen benoemd worden. In Haarlem daarentegen 
werd in de keur en ordonnantie uit 1676 wel de rang van fabrikeur en loonwerker opgeno-
men, maar nergens werd de koopman-ondernemer expliciet genoemd. Dit gebeurde pas 
in de ordonnantie van 1717, wanneer er sprake is van de fabrikeur of koopman die stoffen 
fabriceert of laat fabriceren, zonder daarbij een scheiding tussen beiden aan te brengen. 
 In Amsterdam zijn zoals gezegd de verschillende werkers in de zijdenijverheid, met uit-
zondering van de zijdeververs, nooit in een gilde ondergebracht. En het duurde tot 1663 
voordat de zijdeweverij onder toezicht van de commissarissen van de zijdemanufacturen 
kwam te staan, een groep van acht ervaren zijdelakenfabrikeurs en zijdelakenhandelaren, 
die erop toe moesten zien dat de zijden en halfzijden stoffen op de best mogelijke manier 
werden gemaakt.2 Om dit te bevorderen werd in de ordonnantie een tijdslimiet opgenomen 
waarbinnen door de wever aangegeven moest worden dat ketting, pool of inslag opraakte, 
waardoor een vlot verloop van de overhandiging van grondstoffen en ook patronen gewaar-
borgd werd. Tevens werd bepaald dat de kooplieden goede zijde aan hun wevers moesten 
leveren zodat zij de stoffen binnen de tijd en naar behoren konden weven. 
 Werd een gilde in Amsterdam gemist? Tot dusver zijn er in de schriftelijke bronnen geen 
aanwijzigingen gevonden die daar op duiden en het feit dat de Zuidnederlandse zijdewevers 
uit een bestaande nijverheid afkomstig waren moet hen niet alleen geholpen hebben om de 
zijdenijverheid in Amsterdam in gang te zetten, maar ook om het zonder de aanwezigheid 
van een organisatorisch kader zoals een gilde verder te ontwikkelen en voort te zetten. Hoe 
zij dit precies gedaan hebben en in hoeverre het feit dat velen van hen doopgsgezind waren 
hierbij een rol heeft gespeeld, zal nader onderzoek moet uitwijzen. 
 In Haarlem lag de situatie heel anders. Daar werden de wevers in eerste instantie op-
genomen in het linnenweversgilde, maar lukte het om zich in 1597 af te scheiden en een 

2   De zijderederij werd in 1668 onder het toezicht van zes superintendenten, zes ervaren zijdereders, geplaatst.
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eigen smalweversgilde te vormen. Dit betekende geen radicale breuk tussen beide groepen 
wevers, zoals blijkt uit een conflict rond het loden van stoffen met patronen die ook voor 
servetten gebruikt werden in 1612, waarbij het de vraag was welk gilde welke stoffen mocht 
loden. De oplossing werd gevonden door een onderscheid te maken naar de toepassing en 
de kleur van de weefsels, te weten: witwerken die tot het tafelgoed behoorden, naast veel-
kleurige stoffen die voor kleding gemaakt of gebruikt werden. De garens – zijde, linnen, 
katoen, wol e.d. – waarmee de stoffen werden geweven, waren in tegenstelling tot wat men 
misschien zou verwachten geen criterium. Dit verklaart ook waarom in de loonlijsten die 
vanaf 1666 opgesteld werden ook niet-zijden weefsels zijn opgenomen. Het betekent tevens 
dat niet alle smalwevers zijden of halfzijden stoffen weefden en nog belangrijker dat smallen 
of smallekens niet automatisch zijden stoffen waren, maar in het algemeen stoffen die tot de 
smalnering behoorden. 
 Gaandeweg de zeventiende eeuw veranderde het smalweversgilde in het smalredersgilde 
als gevolg van een groeiend aandeel van de zijden stoffen in de smalnering. Het bestuur van 
de looikamer dat vanaf januari 1662 uit een deken, een assistent en tien overlieden bestond, 
werd uitgebreid met twee superintendenten die niet uit de gelederen van de smalnering 
maar uit de magistratuur afkomstig waren. Zij waren medeverantwoordelijk voor alles wat 
er binnen het gilde en de looikamer gebeurde en vormden de verbinding met de burgemees-
ters en de vroedschap. Zij waren het ook die zaken bij het stadsbestuur aanhangig maakten 
en in die hoedanigheid adviseerden zij de burgemeesters in 1701 om een college van ge-
authoriseerden in te stellen, de Commissarissen of Geauthoriseerden van de zijde en andere 
manufacturen, tot de smalnering behorende, die de bestuurstaken van de deken en mannen 
van de looikamer overnamen. Het was vooral hun taak om te bemiddelen in kwesties tussen 
fabrikeurs, werkbazen en knechten. Daarnaast was het de wens van het stadsbestuur dat de 
stoffen op de beste manier en met goede grondstoffen gemaakt zouden worden. Dit klinkt 
als een echo van de ordonnantie van hun Amsterdamse collega’s uit 1663, wat gelet op de 
steeds groter wordende invloed van de smalreders of fabrikeurs binnen het gilde ten koste 
van de kleine zelfstandige en/of in loondienst werkende wevers niet verbazingwekkend te 
noemen is. Er is hier immers sprake van een bedrijfsstructuur die kenmerkend genoemd 
kan worden voor de zijdeweverij als gevolg van een ruime behoefte aan vlottend kapitaal 
vanwege de dure grondstoffen die gebruikt werden. Eenzelfde organisatorische structuur 
bestond in Amsterdam, Antwerpen, Lyon en Londen. Daarnaast speelde de internationale 
markt een rol omdat de vraag naar zijden en halfzijden stoffen die op deze markt verhandeld 
werden zeer gevoelig was voor veranderingen in de mode en voor politieke evenementen, 
zoals oorlogen of koninklijke rouw. Beiden waren van invloed op de afzet en er was kapitaal 
nodig om dergelijke crises op te kunnen vangen. Dat koninklijke rouw een serieus probleem 
vormde dat grote gevolgen kon hebben voor de werkgelegenheid, blijkt ondermeer uit de 
berichten in de Amsterdamse Courant. Zo meldde de krant dat de zijdewevers in Londen 
op 4 februari 1710 een rekest bij het Engelse Lagerhuis hadden ingediend, waarin zij zich 
beklaagden over de langdurige rouw aan het hof en de bijkomende nadelige gevolgen voor 
hun ambacht.3 Of zoals zij dat bijna een jaar eerder formuleerden, de rouw tot een zodanige 

3  Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, deel 6B, nr. 4709, 11 februari 1710. 
Enkele dagen later werd besloten om regels voor de rouwtijd vast te gaan stellen, nr. 4718, 22 februari 1710. Zie 
ook Godart, L’Ouvrier en soie, hoofdstuk 10 voor de verschillende oorzaken die tot de werkeloosheid van de zij-
dewevers kon leiden, waaronder de koninklijke rouw, 214-217.
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vermindering van de verkoop van zijden stoffen leidde, dat een groot aantal wevers tot de 
uiterste armoede dreigde te vervallen.4

Wanneer Amsterdam en Haarlem met elkaar worden vergeleken, wordt een belangrijk on-
derscheid tussen de twee steden zichtbaar waar het de beginperiode, de eerste helft van de 
zeventiende eeuw betreft. Het is een periode waarin Amsterdam zich meteen op de weverij 
van zijden stoffen concentreerde en waar vanaf het begin verschillende heel zijden stof-
fen werden geweven, zoals armozijn, damast en kaffa. De publicatie van de ordonnantie 
van 1663 was dan ook het gevolg van de toename en bloei van de fabricage en handel van 
allerlei zijdemanufacturen in Amsterdam, zoals ‘Goude en Silvere lakenen, Satijnen, Ta-
bijnen, Dammasten, broccaden, Caffaes, Fluelen, Felpen, Poudesoyen, floretten, Greijnen, 
Armosijnen, etc. en alles wat daer onder behoort en getrocken kan werden’ en er werd dan 
ook alleen over zijde gesproken. In Haarlem lag dit mede door het gebruik van verschil-
lende garens heel anders, zoals ondermeer nog blijkt uit de aanwezigheid van achthonderd 
garenwevers tegenover zeshonderd zijdewevers binnen het smalweversgilde in 1666.5 Deze 
concentratie op het weven van zijden stoffen heeft Amsterdam een voorsprong gegeven ten 
opzichte van Haarlem. Een voorsprong die zich ook vertaald heeft naar het type getouwen 
waarop in beide steden werd geweven. Uit de discussies rond de Haarlemse loonreglemen-
ten die in 1671 en 1676 gepubliceerd werden, wordt duidelijk dat er in Haarlem in die jaren 
meer op kegelweefstoelen dan op simpelstoelen werd geweven.6 De keuze voor het ene of 
het andere trekgetouw, dat vooral bepaald werd door de grootte van het patroon, had gevol-
gen voor het loon omdat voor het weven op een simpelstoel twee stuivers per el meer werd 
betaald. Daarnaast werd er een onderscheid gemaakt tussen Amsterdamse zware werken – 
stoffen met veel zijde in de ketting – en de Haarlemse lichte werken met minder zijde in de 
ketting, waarover in een verklaring van drie Amsterdamse ‘werkmeesters’ van gebloemde 
zijden stoffen uit 1677 werd gezegd dat deze zware werken tot voor enkele jaren alleen in 
Amsterdam werden geweven. De situatie was sindsdien veranderd en er werden nu in beide 
steden grote aantallen van geweven, zoals het twee- en driekleurig satijn en het twee- en 
driekleurig moor of greine grond dat vier- of zesdraads in het riet werd geregen. De grootte 
van het patroon of het type trekgetouw waarop werd geweven was in Amsterdam, in te-
genstelling tot Haarlem, niet van invloed op het weefloon. Er werd alleen een uitzondering 
gemaakt voor het weven van stoffen met een baanbreed patroon waarvoor de wever twee 
stuiver per el meer kreeg. 
 De gefigureerde stoffen werden in Amsterdam ¾ el, twaalf taliën ofwel 52 cm breed ge-
weven. Ze waren daarmee iets smaller dan de Franse gefigureerde zijden weefsels die 54 cm 
(11/24 aune) breed moesten wezen, maar kwamen min of meer overeen met de Engelse ‘half 
ell’ dat ergens tussen de 48 en 53 cm (19 en 21 inches) lag. Voor Haarlem gold vanaf 1676 
dat de breedte van de zijden stoffen varieerde tussen de 48 en 56 cm, tussen de elf en dertien 
taliën, waarbij de hoogste breedte als ‘Franse breedte’ werd aangeduid.7 Ze weken daarmee, 
in tegenstelling tot wat Van Ysselsteyn meende, geenszins af van de breedtes die elders in 
Europa gebruikt werden. 

4   Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amserdamse Courant, deel 6B, nr. 4433, 16 april 1709. 
Het betrof hier de rouw over de overleden echtgenoot van koningin Anne, prins George van Denemarken. 
5   NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 465.
6   De hier genoemde trekgetouwen – de kegelweefstoel en de simpelstoel – werden ook in de linnen damastwe-
verij gebruikt.
7   NHA, SA 281, artikel 12. 
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De weefbreedtes in Amsterdam en Londen waren niet aan regels gebonden, wat hen de ge-
legenheid bood om de stofbreedtes aan te passen aan de wensen van de afnemers. Hierdoor 
was het mogelijk dat in Amsterdam de 78 cm brede indiennes zonder problemen geweven 
konden worden, iets wat in Frankrijk met zijn stricte regels die tot het eind van de acht-
tiende eeuw gehandhaafd werden, ondenkbaar was.
 Los van de onderlinge verschillen die er tussen de Europese zijdecentra bestonden, is er 
een aspect van de zijdeweverij waarin zij zich niet van elkaar onderscheidden: de bescher-
ming van de eigen (stof)patronen om zo ongewenste imitatie tegen te gaan. Imitatie is geen 
specifiek textielprobleem en komt op alle terreinen van de kunst en de kunstnijverheid voor, 
waar het verschillende functies kan hebben. Zo was het binnen de zijdeweverij een alge-
meen geaccepteerde manier om nieuwe stoffen aan het assortiment toe te voegen. Daarom 
weefden ze in Amsterdam in de zeventiende eeuw al Franse stoffen na, werden in Lyon 
Italiaanse weefsels gekopieerd en in Londen Hollandse en Franse stoffen. Het werd pas een 
serieus probleem met de introductie van de seizoenswisselingen in de stoffen, een fenomeen 
dat in de loop van de zeventiende eeuw opkwam en tegen het eind van die eeuw in Frankrijk 
tot een vast onderdeel van de zijdenijverheid was geworden. 
 Een deel van het probleem lag in het product zelf, de stoffen, omdat deze door een erva-
ren wever vaak relatief eenvoudig te analyseren en na te weven zijn. En het waren stofstalen 
die door de fabrikeurs naar de potentiële afnemers werden gestuurd om bestellingen binnen 
te halen. Dit gold zowel voor effen als voor gefigureerde stoffen, waarbij in het laatste geval 
het staal uit een heel patroonrapport bestond, waardoor het eenvoudig in de lengte en/of 
breedte herhaald kon worden. Het was daarom ook niet voor niets dat de Haarlemse smal-
reders in de eerste helft van de zeventiende eeuw al aandrongen op bescherming van hun 
‘nieuwe wercken’. Een pleidooi dat in 1661 gehonoreerd werd doordat het nu toegestaan was 
om nieuwe stoffen te ‘inventeren’, te weven en te verkopen, zonder dat men deze meteen op 
de looikamer hoefden te laten zien, waar het gevaar bestond dat de looiers, die immers zelf 
smalreders waren, de nieuwe stoffen ten eigen voordele zouden gaan (na)weven. Dit kon tot 
gevolg hebben dat de fabrikeur, wanneer het stoffen met nieuwe patronen betrof, zijn voor-
sprong – hij was immers de eerste die het op de markt bracht – bij de verkoop van deze stof-
fen verloor en zijn, wat wij nu ontwikkelkosten zouden noemen niet kon terug verdienen. 
Anderzijds werden stalen ook meegestuurd om als voorbeeld voor wevers te dienen, zoals 
in het geval van Jan van Gestel de jonge in Amsterdam, die in 1679 van zijn buitenlandse 
opdrachtgever een staal ontving als voorbeeld waaraan het te weven damast qua zwaarte, 
breedte, kleur en patroon moest voldoen. 
 Een andere risicofactor waren de patroontekenaars die hun patronen, hun ontwerpen, 
die wanneer zij in dienst van een zijdelakenfabrikeur waren hem toebehoorden, aan derden 
doorverkochten. Het is in dit verband dan ook frappant om te zien hoe de Amsterdamse 
fabrikeurs enerzijds maatregelen troffen om het werk van hun eigen patroontekenaars te 
beschermen door geheimhouding op te leggen, terwijl zij tegelijkertijd naar Parijs gingen 
om daar patronen te kopen. 
 Hoewel er met uitzondering van de indiennes, de 78 cm brede zijden stoffen met een 
chinoiserie-patroon, in museumcollecties geen stoffen aangewezen kunnen worden waar-
van met zekerheid gezegd kan worden dat ze in Amsterdam of in Haarlem werden geweven, 
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staat wel vast dat zij zich qua typen stoffen niet van de in Frankrijk en later ook in Engeland 
geweven stoffen onderscheidden. Allemaal weefden ze zowel eenvoudige als technisch ge-
compliceerde weefsels waarover, zeker wanneer het de zeventiende eeuw betreft, nog weinig 
echt duidelijk is.8 Toch moet de slotconclusie zijn, dat de zijdeweverijen van Amsterdam en 
Haarlem vrijwel vanaf het begin van hun bestaan een rol van betekenis hebben gespeeld en 
daardoor de concurrentie met andere Europese zijdecentra aan konden gaan.

8   Het is daarom jammer te moeten constateren dat er in Frankrijk zo weinig onderzoek gedaan wordt naar de 
geschiedenis van de eigen zijdenijverheid. Zo zou een diepgaand onderzoek naar de zijdenijverheid van Tours en 
Lyon in de zeventiende eeuw, waarin ook de technische aspecten meegenomen worden, meer licht kunnen wer-
pen op de positie van Amsterdam en Haarlem. Hetzelfde geldt voor Engeland.
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When weaving flourishes
Silk weaving in Amsterdam and Haarlem, 1585-1750

Dutch silk weaving originated in the Southern Netherlands, in Antwerp, where a fully de-
veloped silk industry existed at the time when its silk weavers left for Amsterdam and Haar-
lem in the Dutch Republic. The Antwerp silk industry comprised silk throwing, silk  dyeing 
and silk weaving and all three trades were controlled by a guild. There was a regular supply 
of raw silk and the fabrics were sold on the local and international markets. By the time the 
silk workers left Antwerp as a result of the political and religious upheavals around 1585, 
fabrics such as silk grograin, bourat, armosin, satin, damask and velvet, as well as kaffa and 
silk ‘smallen’1 had already been woven there for many years.
 The fact that representatives of all three trades settled in Amsterdam and Haarlem during 
the late sixteenth century contributed to the success of the establishment of the silk indus-
try in both cities, as well as financial and commercial factors, craftsmanship and the quality 
of the designs. As a result Huguenots arriving in the Dutch Republic around 1680 found 
a well-established industry which they could enrich with new fabrics and techniques, but 
where there was no room for them to take up leading positions within the industrial orga-
nization.
 But let us go back to where it all began, the initial question leading to this dissertation: 
what do we know about silk weaving and its products in Amsterdam and Haarlem between 
1585 and 1750? There were only a few publications from the twentieth century indicating 
that such an industry had existed in both cities.2 Even less was known about the silk and 
half silk fabrics woven there, apart from the samples attached to a notarial act in Haarlem 
from 1678 and the samples ‘Etoffes d’Hollande’ dating  from 1736 and 1737 in the Richelieu-
collection in Paris.3 And here we are faced with a problem that is typical for research into 
clothing and furnishing textiles: they are not marked, which makes it extremely difficult to 
identify these textiles. Because when designs or documents such as inventories and invoices 
are missing it is almost impossible to assign textiles to a specific production centre; even 
more so for our country where we don’t have a reference collection such as the ‘Mobilier 
National’ in Paris. It thereby also rules them out as a starting point for research into the 
textile production of a specific textile centre as would have been possible when ceramics or 
silver objects were concerned. To overcome this problem it has been decided to look at how 
the Amsterdam and Haarlem silk industry functioned, to look at the economic and social 

1  ‘Smal’ in Dutch means narrow, so ‘smallen’ were narrow fabrics. This is not to be confused with the weaving 
of narrow ware such as ribbons and trimmings.
2  The most important publications are: Leonie van Nierop, ‘De zijdenijverheid van Amsterdam historisch 
geschetst’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 45 (1930), 18-40; 151-172 and 46 (1931), 28-55; 113-143; Floris Mul-
der, ‘De Haarlemse textielnijverheid in de periode 1575-1800’, in: Hans Rombouts (red.), Haarlem ging op wollen 
zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnij verheid aan het Spaarne, Schoorl 1995, 53-109 and Natalie 
Rothstein, ‘Dutch Silks - An Important but Forgotten Industry of the 18th century or a Hypothesis?’, in: Oud Hol-
land 79 (1964), 152-171.
3  NHA, NA 468, f. 113-114, not. Pieter Baes, 18 augustus 1678; Paris, Cabinet des Estampes, Bibliothèque 
Nationale, Collection Richelieu, Lh 45b en Lh 45d.
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historical context in which the fabrics were woven, in order to find more information about 
the products this way. But it is not enough to look at the industrial organization, labour re-
lations and regulations alone. Knowledge about weaving techniques and design issues not 
only helps to understand why certain decisions were made by the manufacturers, but also 
helps to understand the products. In doing so one has to take into account that woven silks 
in general were not produced for stock, but to order and in limited quantities. One also has 
to realise that the market for silk and half silk fabrics was very versatile. It ranged from sim-
ple plain coloured fabrics used for linings to heavy brocaded figured silks with metal threads 
used for court dresses and royal interiors, and everything in between. But  it is the costumes 
worn by royals, nobility, members of the upper classes and the textiles used to make them 
that we now find in museum collections, which may give a biased view regarding their mar-
ket share within the total production and trade in silk fabrics in Europe. 

Silk weaving firms in Amsterdam and Haarlem varied from a workshop with only one wea-
ver to large silk weaving facilities where a master weaver, his foreman and their journey-
men-weavers, apprentices and drawboys were weaving the silk and half silk fabrics. They 
in turn were assisted by warp-threaders, people preparing the loom, readers of designs and 
lash makers who each in their own way made it possible to weave plain and figured fabrics. 
Silk throwsters wounded the silk yarns used for warp and weft on reels, which they either 
did in their own homes or in the weavers’ workshop.
 Depending on the kind of fabric weavers were paid by piece-rates or by ell. For example, 
easy to weave fabrics such as a plain rib weave like silk grograin or poudesoy were piecework 
and paid accordingly. This type of textile in general was longer than a length of heavy figured 
satin, which took the weaver much more time to weave,  and therefore he was paid per ell for 
his work. When the silk industry was hit by an economic setback wages came under pres-
sure tempting the manufacturers to cut them, which the municipality of Haarlem already in 
1666 tried to avoid by publishing a list of prices. From the subsequent adjustments one not 
only may learn that in Haarlem silk fabrics woven from the last decades of the seventeenth 
century onwards were becoming technically more complicated, but also that wages could be 
a compilation of different components. So the use of brocading shuttles and/or shuttles with 
metal thread while weaving these technically more complicated fabrics was paid extra. And 
although this ‘bonus’ was mentioned for the first time in the list of prices of 1697, one may 
assume that similar wages had been paid in the years before. 
 From the contracts drawn up before an Amsterdam notary in 1650 with a group of kaffa 
weavers – they were going to set up silk weaving in Stockholm, Sweden – we learn that these 
‘compiled wages’ were also paid in Amsterdam where lists of prices are otherwise unknown. 
In these contracts it was stipulated that the wages for a fabric called toiletten as well as for 
gold and silver cloth were always set in consultation with the merchants running the firm. 
This is not surprising because it was they who decided upon the amount of gold and/or sil-
ver thread that was to be used in a fabric. Against the compiled wages, advances were paid.
In Amsterdam the management of the silk weaving firms lay in the hands of merchant-en-
trepeneurs (kooplieden-ondernemers) and silk manufacturers (zijdelakenfabrikeurs). It was 
they who imported raw and thrown silk, had the silk woven by their weavers (putting-out 
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system) and finally sold the textiles on the local and international markets. Between the 
merchant-entrepreneur who at the very most was the owner of a warping mill without ha-
ving any looms in his house and the silk manufacturer who did have his own workshop(s) 
there never have been huge differences, as opposed to the situation in France. There may 
have been conflicts between the two groups but when they arose, as they did in Antwerp 
and Lyon, they have never been solved through a guild, which did not exist in Amsterdam. 
In Haarlem, however, where a silk weavers’ guild did exist, guild regulations in 1676 for the 
first time introduced the rank of manufacturer (fabrikeur) and weaver (loonwerker). This 
was deeply resented by the weavers because the well-known distinction between those who 
put out the work and those who received it was now made official.4

 In Amsterdam there never had been guilds to organize the different workers in the silk 
industry, except for the silk-dyers. And it took until 1663 when silk weaving was placed 
under the supervision of the commissioners of  the silk manufacturers (commissarissen van 
de zijdemanufacturen), a group of eight experienced silk manufacturers and silk cloth mer-
chants, whose task it was to ensure that the silks and half silks were made in the best possible 
way.5 To further this time limits were set within which  the weaver had to warn if he was 
running out of warp, weft or pile, thus ensuring a smooth transfer of silk and designs from 
the manufacturer to the weaver. The ordinance at the same time urged the manufacturers 
and merchants to give their weavers good grade silk thereby enabling them to weave good 
quality fabrics in time. In contrast with the situation in Haarlem, where in 1701 a similar 
institution was set up – the so-called geauthoriseerden – no members of the municipal go-
vernment were involved with the silk industry. 
 Did the silk workers miss a guild in Amsterdam? So far no indications have been found 
in written sources that there was a need for a guild. And the fact that the silk weavers from 
the Southern Netherlands left an already fully developed silk industry not only must have 
helped them to establish and develop silk weaving in Amsterdam, but also to do this without 
the organizational framework of a guild. How they actually achieved this, and whether the 
fact that many of them were mennonites has played an important role, is something to be 
looked at further.
 The situation in Haarlem was completely different. Here silk weavers were first incorpo-
rated in the guild of the linen weavers, after which they succeeded in having their own guild 
in 1597, the so-called smalweversgilde, the guild of the weavers of smallen.6 Although now 
being two different guilds, this did not mean a radical break between the two groups of wea-
vers, as becomes clear from a conflict in 1612 concerning the sealing of fabrics with designs 
that were also used for napkins. The big question was which guild was allowed to seal which 
fabrics. The solution found focused on the use and the colour of the fabrics, resulting in the 
following division: white fabrics (witwerken) were used for table-linen as opposed to colou-
red fabrics that were made and used for clothing. The yarns – silk, linen, cotton, wool etc. – 
used for weaving these fabrics, contrary to what one would expect were not a criterion. This 
also explains why the lists of prices that were compiled from 1666 onwards also included 
non-silk fabrics. It also meant that not all weavers were weaving silks or half-silks and, more 
important, that smallen or ‘narrow fabrics’ were not automatically silks, but just in general 

4  NHA, SA 307. The ordinance of 1697 doesn’t mention the articles concerning the rank of manufacturer and 
weaver anymore. 
5  From 1668 onwards silk throwing was supervised by six experienced silk throwers.
6  See note 2 for the meaning of the word ‘smal’.
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fabrics that belonged to the products woven by members of the guild of the ‘narrow weavers’ 
or the smalnering. 
 During the first half of the seventeenth century the smalweversgilde – as a result of the 
growing importance of silk fabrics – gradually developed into a smalredersgilde or a smalne-
ring. A nering was a corporation created by a town government for the purpose of supervi-
sing an entire branch of industry according to more or less detailed rules laid down by the 
municipal authorities. They were governed jointly by appointees of the municipal govern-
ment, called superintendenten, and representatives of the principal producers.7 It was the 
superintendenten who would introduce matters to the city council and as such, in 1701, they 
advised them to create a college of authorised men, the so-called geauthoriseerden whose 
task it would be to take over the administration of the looikamer, the place where all silk 
and half silk fabrics were inspected and sealed. However, their main task was to mediate in 
matters that arose between manufacturers, master weavers and journeymen. Furthermore 
it was the municipalities’ wish that the fabrics were woven in the best possible way and with 
good materials. This is echoing the Amsterdam ordinance of 1663, which taking into ac-
count the growing influence of the manufacturers within the Haarlem guild cannot come as 
a surprise. We are dealing here with an industrial organization that is characteristic for the 
silk weaving industry because of its great need of working capital to finance the expensive 
materials (silk, gold- and silver thread) that were used. The same industrial organization 
can be seen in Antwerp, Lyon and London. Next to the working capital the international 
market could be a major influence because the demand for silks and half silks was very sus-
ceptible to changes in fashion and political events, such as wars or public mourning. Both 
influenced the market and enough capital was needed to be able to survive such crises. That 
public mourning was a serious problem that could greatly affect the employment of the silk 
weavers is shown by the reports in the Amsterdamse Courant. In the edition of 11 February 
1710 it was reported that a few days earlier on February 4th the London silk weavers had 
handed in a request to the House of Commons complaining about the lengthy mournings at 
the court and the subsequent negative consequences for their trade.8 Or, as they had put it 
nearly a year earlier, the mourning had led to such a decrease in the sale of silk fabrics, that 
a great many weavers were about to fall into severe poverty.9 
 Comparing Amsterdam and Haarlem one major difference between the two cities is im-
mediately apparent when the initial period, the first half of the seventeenth century is con-
cerned. It is in this period that the Amsterdam weavers concentrated on weaving silk fabrics 
right from the start and where straight from the beginning silks such as armosin, damask 
and kaffa were woven. The publication of the ordinance in 1663 was the result of the growing 
and flourishing of the manufacture and trade of all sorts of silks in Amsterdam such as gold 
and silver cloth, satin, tabby, damask, brocades, kaffa, velvets, paduasoy, floretten, grograin, 
armosin etc.10 The situation in Haarlem was quite different because of the yarns the weavers 
were using, as becomes clear from the presence of eight hundred linen weavers as opposed 

7  Davids, ‘Beginning Entrepreneurs’, 173.
8  Schipper-van Lottum,  Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, deel 6B, nr. 4709, 11 februari 
1710. A few days later it was decided to regulate the period for public mourning, nr. 4718, 22 februari 1710. See 
also Godart, L’Ouvrier en soie, chapter 10 for the different causes that could lead to unemployment for silk weav-
ers, such as public mourning, 214-217.
9  Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amserdamse Courant, deel 6B, nr. 4433, 16 april 1709. 
It concerned the public mourning for George, Prince of Denmark and husband of Queen Anne.
10  ‘Goude en Silvere lakenen, Satijnen, Tabijnen, Dammasten, broccaden, Caffaes, Fluelen, Felpen, Poudesoy-
en, floretten, Greijnen, Armosijnen, etc. en alles wat daer onder behoort en getrocken kan werden’
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to six hundred silk weavers in the smalweversgilde in 1666.11 This concentration on silk fa-
brics has given Amsterdam a headstart in relation to Haarlem, a lead that was reflected in 
the differences in looms used in both cities during that period. From the discussions regar-
ding the Haarlem lists of prices that were published in 1671 and 1676, it becomes clear that 
in those years the button drawloom was used more often in Haarlem than the drawloom.12 
The choice for one or the other drawloom, which was mainly influenced by the size of the 
design, had its consequences for wages, because weaving on a drawloom meant earning two 
stuivers more per ell. It was relatively easier and quicker to weave on a button drawloom 
than on a drawloom. Next a distinction was made between the ‘heavy’ Amsterdam fabrics 
– fabrics with a lot of silk in the warp – and the ‘light’ Haarlem fabrics with less silk in the 
warp. As was stated by three Amsterdam master-weavers in 1677, the so-called heavy silks 
until a few years ago had only been woven in Amsterdam. At the time of their statement the 
situation had changed, meaning that these fabrics now were also woven in Haarlem. As an 
example they mentioned the two- and three-coloured satin and the two- and three-coloured 
moire with four or six threads in each reed opening. The size of the design or the type of 
loom in Amsterdam – as compared to Haarlem – did not influence the wages. There was, 
however, one exception. When a fabric had a loomwidth design, the weaver was paid two 
stuivers extra per ell.
 Figured silks woven in Amsterdam were ¾ ell, twelve taliën or 52 cm wide, which made 
them slightly narrower than the French figured silks of 54 cm (11/24 aune). On the other 
hand it coincided more or less with the English ‘half ell’ of somewhere between 48 and 53 
cm (19 and 21 inches). Widths in Haarlem, from 1676 onwards, varied from 48 to 56 cm 
(eleven and 13 taliën), whereby the highest width was known as the ‘French width’.13 This 
means that  the Haarlem widths were compatible with those used in other European silk 
centres, as opposed to Van Ysselsteyn’s opinion that Haarlem silks were characterized by 
their narrow widths.14 This is important to know because now a narrow width can no longer 
be used to identify Dutch silks as has been done in the past. 
 Widths in Amsterdam and London were free, i.e. they were not put down by any guild or 
municipal regulations, which gave the manufacturers the freedom to adjust the widths to fill 
their customers needs or to follow the foreign guilds’ regulations. This also made it possible 
that in Amsterdam 78 cm wide figured silks with chinoiserie designs, the so-called indien-
nes could be woven without any difficulty. This would have been impossible in France where 
its strict regulations were maintained until the end of the eighteenth century. And because 
of this extraordinary width, which is copying Chinese widths, it is now possible to identify 
these fabrics in museum collections as woven in Amsterdam.
 Apart from the differences that existed between the European silk centres there is one 
aspect of the silk industry they all had in common: the protection of designs in order to stop 
them being copied by others. Imitation as such is not a problem limited to textiles, it is a 
phenomenon that is present in all fields of the (applied) arts. In silk weaving it was comple-
tely accepted that copying was a proper way to add new fabrics to the stock. That is why in 
Amsterdam in the seventeenth century they imitated French silks, why in Lyon they did the 
same with Italian silks and why London copied Dutch and French silks. This copying only 
became a severe problem when seasonal changes in the designs were introduced, which al-

11  NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 465.
12  The looms mentioned here were also used for weaving linen damask.
13  NHA, SA 281, artikel 12.
14  Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 34.
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ready had begun during the third quarter of the seventeenth century and by the end of that 
century was firmly established within the French silk industry. 
 Part of the problem were the fabrics themselves, because for an experienced weaver it 
was relatively easy to analyse a fabric and reweave it. And it was in the letters send by the 
manufacturers to potential buyers to obtain orders that the samples were attached. This was 
the day to day practice not only for the figured but also for the plain fabrics. The problem 
with the figured fabrics was that the manufacturer had to send a sample showing a full pat-
tern repeat thus enabling a foreign weaver to copy it. This was why the Haarlem silk ma-
nufacturers (smalreders) already in the first half of the seventeenth century insisted on the 
protection of their new fabrics. Their argument was that the industry was characterized by 
a constant change in fabrics, designs and colours, as was also the case in Amsterdam. This 
was a plea that in 1661 was honoured by allowing them to invent new fabrics, to weave and 
sell them without having to show them in the looikamer straight away. The consequences 
when new fabrics were copied could be that the manufacturer would lose the headstart he 
had – he after all was the first to bring it on the market – when he sold his fabrics, thereby 
losing out on his development costs. On the other hand samples were send to manufacturers 
as an example for the weavers of what the buyer wanted to have. This was the case in 1679 
when Jan van Gestel junior in Amsterdam, received a sample from his foreign customer as 
an illustration of how the ordered damask should be made in view of the amount of silk 
used, its width, colour and design. Another risk of course was the designers themselves who 
sold their designs to others. In this respect it is striking that the Amsterdam manufacturers 
on the one hand took all necessary precautions to protect the work of their designers, while 
on the other hand they travelled to Paris to buy the latest French designs. All in all it seems 
that there was a lively trade in samples and designs to satisfy the constant need for fresh de-
signs. 
 This dissertation is the result of a combination of economic and social historical research 
into the context wherein the Amsterdam and Haarlem silk industry functioned, together 
with art-historical research into weaving techniques and design issues. It has shown that 
the establishment of a silk industry in Amsterdam and Haarlem was a success. Amsterdam 
took the lead and Haarlem followed. After the middle of the seventeenth century both ci-
ties played their role within the European silk industries, next to France and England. The 
nature and dimensions of this role may be conjectured, but cannot be decided upon with 
certainty yet. Too many questions still need further research.
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Bijlage 1
Weefgetouwen

Het Textiellexicon definieert weven als het ‘vervaardigen van een stof door het door elkaar 
heen werken, binden, van twee groepen draden, de ketting en de inslag, die loodrecht op 
elkaar staan. De draden van de ketting zijn daartoe evenwijdig aan elkaar geplaatst in een 
weefgetouw of weefapparaat en zijn tijdens het weven strak gespannen. Afhankelijk van de 
beoogde bindingswijze worden de kettingdraden in twee lagen verdeeld. Door de ontstane 
opening, de sprong, wordt de inslagdraad ingebracht. Zowel de ketting als de inslag kun-
nen uit meer dan één dradenstelsel bestaan.’1 Het resultaat van deze inspanning, de door het 
weven ontstane stoffen, zijn in de voorgaande hoofdstukken besproken; hier gaat het om de 
getouwen waarmee in de zeventiende en achttiende eeuw werd geweven. De beschrijving 
beperkt zich echter tot die hoofdonderdelen van de verschillende typen weefgetouwen die 
voor een beter begrip van de bronnen van belang zijn, zonder daarbij de weergave van een 
historische ontwikkeling in deze getouwen te beogen.2 

Er waren in de zeven tiende en achttiende eeuw twee basistypen handweefgetouwen in de 
zijdeweverij in gebruik: het schachtengetouw en het trekgetouw.3 De belangrijkste onderde-
len van beide typen getouwen zijn de kettingboom, de kruisroeden, de schachten, de lade 
met het riet en de doekboom.4 (fig. 1) Nadat de ketting op een scheermolen is geschoren 
wordt deze op een houten rol, de kettingboom, gewonden of opgeboomd.5 De kettingboom 
bevindt zich, vanuit de wever bezien, aan het verste einde van het weefgetouw. Vandaar 
worden de evenwijdig liggende kettingdraden eerst kruiselings langs twee dunne staven of 
smalle latten, de kruisroeden, geleid. Zij zorgen ervoor dat de juiste volgorde van de ket-

1  Textiellexicon, s.v. weven. Voor de bena ming van de diverse onderdelen van het getouw wordt het Tex tiellexicon 
gevolgd dat gebaseerd is op de door de C.I.E.T.A. (Centre International d’Étude des Textiles Anciens) uitgegeven lijst 
van weeftechnische termen. Alle gebruikte weeftechnische termen zijn hierin terug te vinden.
2  Voor een gedetailleerde beschrijving van technieken en getouwen verwijs ik naar Diderot en d’Alembert, Ency-
clopédie ou Dicti onnaire raisonné des sciences, des arts et des mé tiers, 17 delen, Paris 1751-1765. Idem, Re ceuil de plan-
ches, deel XI, Paris 1772, en J. Paulet, L’Art du Fabri cant d’Etoff es de Soie, 7 delen, Paris 1773-1789. Voor een overzicht 
van de ontwikkeling van het getouw zie C. Rodon y Font, L’Histoire du Métier pour la Fabrication des Étoffes Façonnées, 
Paris et Liège 1934 en John Becker, m.m.v. Donald B. Wagner, Pattern and loom. A practical study of the development 
of weaving techniques in China, Western Asia and Europe, Copenhagen 1987.
3  Het navolgende is in hoofdzaak gebaseerd op R. Patterson, ‘Spinning and weaving’ en J.F. Flanagan, ‘Figured fa-
brics’ in: Charles Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall and Trevor I. Willi ams, A History of Technology, volume III, Oxford 
1957, 151-180; 187-205 en Sophie Desrosiers, ‘Comment furent tissées les commandes royales par la Fabrique lyon-
naise au XVIIIe siècle’, in: Soieries de Lyon. Commandes Royales au XVIIIe S. (1730-1800), Lyon 1988,103-109 en het 
Textiellexicon, s.v. schachtengetouw en trekgetouw. In het Textiellexicon wordt ook nog het trapgetouw genoemd dat 
wordt beschreven als een getouw waarbij de kettingdraden door middel van schachten die met trappers zijn verbon-
den worden bewogen. Dit getouw, een ‘métier à marches’ is niet in de lijst van de CIETA opgenomen, reden waarom 
hier gekozen is voor de benaming schachtengetouw (métier à lisses).
4  Zie voor een duidelij ke be schrij ving van de werking van een, weliswaar eigentijds, hand weefge touw ook: E. 
Dijkmeij er, Textiel, deel II, Amsterdam [1947], 186-191.
5  Textiellexicon, s.v. scheermolen. De scheermolen is een (houten) haspel die meestal om een verticale as 
draait waarop de kettingdraden tot gangen – banden met een vaststaand aantal kettingdraden – worden ver-
enigd.



278

Bijlagen

tingdraden gehandhaafd blijft; dat ze niet in de war raken.6 Vervolgens worden de ketting-
draden in de hevels van de schachten geregen, waardoor deze draden tijdens het weven 
op en neer bewogen kunnen worden. Een schacht bestaat uit twee evenwijdige latten, de 
schachtlatten, waarop de hevels met hun boven- en hun onderzijde worden geschoven.7 De 
hevel zelf bestaat uit een enkele of een dubbele lus van koord of metaal met een oogje, het 
heveloog, waar doorheen de kettingdraad wordt geregen.8 Het geheel van alle schachten in 
een getouw wordt de kam genoemd.
 De volgende stap is de kettingdraden door het riet te steken. Het riet is een raam waarin 
evenwijdig staafjes van riet of metaal zijn geplaatst, waartussen de draden worden gestoken. 
Het is aan een beweegbare lade bevestigd, die naar voren kan zwaaien om zo de inslagdra-
den tegen het weefsel aan te slaan. Het riet bepaalt de breedte van een weefsel en zorgt er-
voor dat de kettingdraden evenwijdig blijven liggen.9 
 Als laatste worden de kettingdraden op de doekboom gebonden. De doekboom is een 
houten balk, dicht bij de wever, waarop het gereedgekomen weefsel wordt gewonden. Tij-
dens het weven wordt daarom regelmatig een stukje ketting van de kettingboom afgewik-
keld en weefsel op de doekboom gewonden door beide bomen een weinig te draaien.

6  Dijkmeijer, Textiel, II, 188, afb. 196.
7  Textiellexicon, s.v. schacht. Naast deze schacht bestaat er de ophaal- en de neerhaalschacht. De ophaalschacht dient 
alleen voor het omhoog trekken, de neer haalschacht alleen voor het omlaag trekken van de kettingdraad.
8  Diderot, d’Alembert, Receuil de planche, XI, pl. XXXVII. Dijkmeijer, Textiel, 178-180.
9  Dijkmeijer, Textiel, II, 180-181.

trappers
doekboom kruisroede

schachten kettingboomlade met riet

Afbeelding 1 ■ Dwarsdoorsnede van een schachtengetouw. Diderot, Recueil de Planches XI, Tisserand, pl. II).
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De schachten in het getouw zijn verbonden met trappers die door de wever met de voeten 
worden bediend. Hij kan op deze manier de schachten op het juiste moment omhoog of 
omlaag brengen, zodat de sprong ontstaat, de ruimte tussen twee lagen kettingdraden waar 
doorheen het schuitje met het inslaggaren wordt geschoten. De manier waarop de inslag-
draden en de kettingdraden met elkaar worden verbonden, de binding, bepaalt het uiterlijk 
van een weefsel. Er zijn drie hoofdbindingen, waarop allerlei varianten en combinaties mo-
gelijk zijn: de plat-, keper- en satijnbinding.10 De eenvoudigste van deze drie is de platbin-
ding, waarbij de inslagdraad afwisselend over en onder één kettingdraad loopt. 
 De technisch meest eenvoudige van de twee bovengenoemde getouwen was het schach-
tengetouw waarop effen en eenvoudig gefigureerde stoffen werden geweven waarbij over 
de gehele oppervlakte dezelfde bindingswijze was toegepast, de zogenaamde étoffes unies. 
Doordat het aantal schachten niet onbeperkt kon worden uitgebreid, het maximum was 
meestal vierentwintig, moest voor het weven van ingewikkelde patronen gebruik worden 
gemaakt van een trekgetouw.11 (fig. 2) De basisbouw van het trekgetouw is dezelfde als die 
van het schachtengetouw. Er is echter een oplossing gevonden waarmee de beperking ten 
aanzien van het aantal schachten is opgeheven door, los van de schachten voor de grond 
extra schachten of extra hevels aan te brengen voor het patroon. In één getouw bestaan nu 

10  Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=4-ln0Lj0IyU&feature=related (binding the movy) waar de drie 
hoofdbindingen te zien zijn. De getoonde satijnbinding betreft inslagsatijn. (gezien 5 september 2009)
11  Patterson, ‘Spinning and weaving’, 164. Paulet, L’Art du Fabricant (1778), 728. Paulet schreef dat wanneer meer 
dan 28 schachten nodig waren voor een patroon, de stof op een trekgetouw geweven moest worden. Volgens Godart 
kon het maximaal aantal zelfs oplopen tot zesendertig schachten. Godart, L’Ouvrier en soie, 68. Dit aantal wordt ook 
genoemd in de Haarlemse keur van 1749, AVK, SA 304, 32.

Afbeelding 2 ■ Trekgetouw met sempel. Diderot, Recueil de planches XI, pl. LX. Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.
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twee systemen voor de vorming van de sprong, die onafhankelijk van elkaar functioneren: 
de voorkam en de patroonkam (extra schachten) of het patroonharnas (extra hevels).12 Met 
behulp van de schachten van de voorkam worden de sprongen gevormd volgens de drie 
hoofdbindingen. Met het patroonharnas kunnen de kettingdraden selectief worden opge-
trokken waardoor de door de voorkam gevormde sprong wordt beïnvloed en een patroon 
wordt gevormd.13 De wever beweegt de voorkam door middel van de trappers, als ware het 
een schachtengetouw. Het patroonharnas wordt door een assistent van de wever, de trek-
jongen, bediend.14 

Trekgetouwen

De plaatsing van extra patroonschachten die niet met trappers zijn verbonden maar met 
koorden zodat ze door de wever of een trekjongen opgetrokken kunnen worden, vergroot 

12  Textiellexicon, s.v. trekgetouw. J.F. Flanagan, ‘The origin of the drawloom used in the making of early Byzantine 
silks’, in: Burlington Magazine 35 (1919) 167-172.
13  Hetzelfde geldt voor de patroonkam.
14  Flanagan, ‘Figured fabrics’, 187. In Lyon gebeurde het trekken vooral door meisjes, zie hoofdstuk 2. In Haar-
lem werd door zowel jongens als meisjes getrokken, zie hoofdstuk 2 en 5. Voor de werking van een dergelijk ge-
touw zie www.youtube.com/watch?v=EO8bUq8NScU&feature=related (gezien 5 september 2009). Het getouw 
waarop wordt geweven, is een jacquardgetouw. Bij dit getouw is geen trekjongen nodig, maar goed zichtbaar zijn 
de lade met riet voor het aanslaan van het weefsel, de schachten voor het grondweefsel en het patroonharnas.

kegels

schachten

gewichten

Afbeelding 3 ■ Schematische tekening van de patroonkam in een schachtentrekgetouw. Het frame (G) 
bevat inkepingen zodat de kegel vastgezet kan worden door de wever (Becker, Pattern and Loom, 256)
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de mogelijkheden voor het inweven van een patroon.15 Deze schach-
ten zijn voorzien van gewichten zodat ze makkelijk weer in de oor-
spronkelijke positie terugvallen, nadat ze door de wever omhoog 
getrokken zijn. (fig. 3) Een nadeel is dat het aantal trekschachten 
dat in het getouw geplaatst kan worden niet oneindig is, waardoor 
er grenzen worden gesteld aan de grootte van het patroon. De vol-
gende stap was nu om de trekschachten te vervangen door trekhe-
vels, extra hevels die achter de kam aangebracht waren en die veel 
minder ruimte in het getouw in beslag namen dan de trekschach-
ten. (fig. 4)
  Paulet onderscheidde in zijn L’Art du Fabricant d’Étoffes de Soie 
twee typen trekgetouwen die naast elkaar voorkwamen: het ‘métier 
à la tire’ (dit ‘à semple’) of het trekgetouw en het ‘métier à boutons’ 
(ou à la petite tire) of de kegelweefstoel.16 De weefgetouwen ver-
schillen van elkaar door de manier waarop de kettingdraden in het 
patroonharnas worden opgetrokken.17 Het patroonharnas, dat zich 
achter de voorkam bevindt, bestaat uit hevels, harnaskoorden, har-
nasplank, katrolraam en trek- of raamkoorden.18 (fig. 5)
 Door het heveloog van het patroonharnas van een trekgetouw 
worden verschillende kettingdraden geregen, omdat een enkele ket-
tingdraad door de frictie van de harnaskoorden te vaak zou bre-
ken.19 Natalie Rothstein noemt een aantal variërend van drie tot 
tien kettingdraden. De hevels zijn aan dunne koorden bevestigd, 
de harnaskoorden. Het harnaskoord is de kleinste eenheid van een 

patroon, waarbij het aantal kettingdraden dat door het heveloog is geregen gelijk staat aan 
de kettingstap (zie hieronder). Ze worden vervolgens door de gaatjes van een harnasplank 
geleid, die horizontaal over de gehele breedte van het getouw is aangebracht zodat de har-
naskoorden over de weefselbreedte gespreid blijven, waarna die harnaskoorden, die steeds 
gelijktijdig geheven moeten worden, als groep aan een trekkoord worden bevestigd. Het 
aantal harnaskoorden dat aan het trekkoord wordt vastgemaakt is afhankelijk van het aantal 
keren dat het patroon in de breedte van de stof wordt herhaald.
 De trekkoorden worden door middel van een katrolraam, dat zich boven in het weef-
getouw bevindt, van een verticale in een horizontale positie gebracht en aan de tegenover-
liggende muur bevestigd.20 Deze horizontale trekkoorden worden veelal raamkoorden 
genoemd. Aan de raamkoorden worden vervolgens verticale koorden bevestigd, sempel-

15  Becker, Pattern and Loom, 255-256. Zie ook de catalogus Damast, fig. 3. voor een schachtentrekgetouw met 
een sempel.
16  Paulet, L’Art du Fabricant, deel 7, Paris 1789.
17  Hetzelfde verschil geldt ook voor het schachtentrekgetouw, zoals al beschreven staat in paragraaf 5.3.
18  Textiellexicon, s.v. patroonharnas. De hevels hangen ‘los’, ze zijn niet aan een schachtlat bevestigd, zoals in de 
voorkam.
19  Rothstein, Silk Designs, 27-28 en 285, s.v. cords. De kettingdraden worden wel als enkele kettingdraad door 
de hevels van de schachten, nodig voor het basisweefsel, geregen.
20  Flanagan, ‘Figured fabrics’, 187-190. Het katrolraam bevat een paar honderd kleine katrollen. De samenvoeging 
van de harnaskoorden met de uiteinden van de trek- of raamkoorden is ver moedelijk niet vroe ger dan de vijftiende 
eeuw ontwikkeld, 188-189.

patroon-
harnas

Afbeelding 4 ■ Detail afbeelding kegelweefstoel met patroonharnas en 
schachten (Schaefer, Ciba Review 16, 1938, 555).

schachten
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koorden genaamd, die aan een horizontale stang in de grond naast het getouw worden vast-
gemaakt. 
 Het zijn deze sempelkoorden waar het patroon van de stof door de patroonleester werd 
ingelezen, waarbij zij per sprong of inslag met behulp van een touwtje voor elke kleur aangaf 
welke sempelkoorden opgetrokken moesten worden. Vervolgens verving de letsenmaakster 
deze touwtjes door letsen, waarbij een lets alle draden van dezelfde kleur in een inslag verza-
melde. De lussen van de letsen werden vervolgens om de juiste sempelkoorden voor de vor-
ming van een sprong geslagen en vastge knoopt.21 (fig. 6) Het was de taak van de trekjongen 
om op het juiste moment aan de letsen te trekken. Ook hij deed dit op kleur, bijvoorbeeld 
eerst de letsen voor groen, vervolgens voor rood, net zolang tot alle kleuren van de ‘pa-
troonregel’ aan de beurt waren geweest. De sempelkoorden en de (patroon)letsen tesamen 
werden ook wel de sempel genoemd; dit type trekgetouw daarom ook wel sempelstoel.

21  Lesley Ellis Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufacture in Late Eighteenth-Century Lyons: Marie-
Anne Brenier and Other Point Papermakers’, in: Studies in the Decorative Arts, vol. III, number 2, 1996, 52-76, 
aldaar 56. Diderot, d’Alembert, Recueil de planches, XI, pl. LXV.

harnaskoorden

harnaskoorden

trekkoorden

katrol

trek- of 
raamkoorden

sempelkoorden

harnasplank

kettingboom

kruisroeden

doekboom

heveloog

gewichten

Afbeelding 5 ■ Schematische weergave patroonharnas in een trekgetouw met sempel. Diderot, Recueil de 
planches XI, pl. LXIV, detail. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.
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De manier waarop de raamkoorden weer werden verbonden met de koorden die voor het 
‘trekken’ nodig waren, onderscheidt de kegelweefstoel van het trekgetouw met een sempel.22 
In de kegelweefstoel worden de lussen van de letsen direct aan de raamkoorden bevestigd. 
Deze letsen, in dit getouw kegelkoorden genoemd, verzamelen de raamkoorden die voor 
een sprong gelijktijdig omhoog moeten worden getrokken. Om nu te voorkomen dat ze in 
de war raken, worden de letsen door de gaten van een kegelplank gehaald en wordt aan het 
uiteinde een kegelvormig gewicht vastgemaakt. (fig. 7) Het voordeel van dit type getouw 
was dat de trekjongen niet langer de letsen uit elkaar hoefde te halen waardoor het makke-
lijker was om het ritme van de wever te volgen.
 Beide typen trekgetouwen werden tot het eind van de achttiende eeuw naast elkaar ge-
bruikt, met dien verstande dat op de kegelweefstoel sneller kon worden geweven dan op het 
trekgetouw met de sempel.23 De in het begin van deze paragraaf genoemde patroonschach-
ten in het schachtentrekgetouw werden op dezelfde manier door middel van een sempel of 
klosjes getrokken. In de zeventiende eeuw werden het schachtentrekgetouw en het trekge-
touw in Amsterdam en Haarlem naast elkaar gebruikt.24 Met dien verstande dat, zoals de 
Haarlemse wevers het in 1679 verwoordden, ‘een kam sonder schaften veel beeter voor den 
werkman is’.25 

22  Flanagan, ‘Figured fabrics’, 189-190. Zie ook C. Razy, Étude analytique des petits modèles de métiers exposés au 
musée historique des tissu, Lyon 1913, 28-34 en C. Rodon y Font, L’Historique du Métier, 35-39.
23  Paulet, L’Art du Fabricant, (1789), 932. Hij schrijft hier dat er per dag vier el (aune) damast geweven kon wor-
den op een trekgetouw, tegen zes el (aune) op een een kegelweefstoel, omgerekend 5 en 7 meter. Een ‘aune’ is 118 cm.
24  Over de achttiende eeuw is er wat betreft het gebruik van het schachtentrekgetouw in beide steden nog niets 
bekend.
25  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordon-
nantie …’, 6 mei 1679.

Afbeelding 6 ■ Bevesting van de letsten in de sempel. Diderot, Recueil de 
planches XI, pl. LXV. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere 
Collecties OTM 1291 A 2. Rechts: Maison des Canuts, Lyon 2007. 
Foto: G. Langeveld-van Lith.
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Patroonharnas

Tot zover de beschrijving van een trekgetouw. Om te begrijpen wat er precies gebeurt in het 
patroonharnas in relatie tot de vorming van het patroon, volgt hier een nadere uitleg. Zoals 
hiervoor al is aangegeven vertegenwoordigt het harnaskoord de kleinste eenheid binnen het 
patroonharnas en staat het aantal kettingdraden dat door het heveloog is geregen gelijk aan 
de (ketting)stap, waarbij het aantal draden per heveloog (in theorie) voor de gehele stof het-
zelfde is. Deze stap ontstaat door de ‘vertaling’ van de gebogen lijnen van een ontwerp in een 
geometrisch systeem van vertikalen (de ketting) en horizontalen (de inslag). Het Textiellexi-
con beschrijft de stap (découpure) als volgt: ‘Aantal draden dat voorkomt in de kleinste trede 
van de trapvormige omtreklijn van een figuur van een gefigureerd weefsel. De treden van de 
trapvormige omtreklijnen zijn één of meer stappen breed en/of hoog.’26 
 De kleinste (patroon)eenheid is dus één harnaskoord dat door één raamkoord en één 
sempel wordt geactiveerd. Met dit in het achterhoofd wordt het duidelijk waarom het aantal 
harnaskoorden in een getouw veelal vast staat en waarom de manier waarop de harnasplank 
in banen is verdeeld ook min of meer vast staat.27 Het is economischer om het op deze ma-
nier te doen omdat het getouw nu zelden opnieuw gesteld hoeft te worden, wat tijdwinst en 
lagere kosten met zich meebrengt. De patroontekenaar kan nu voor dit specifieke getouw 
een ontwerp maken, waarbij hij rekening houdt met het aantal harnaskoorden en met de 
wijze waarop de harnasplank in een of meer banen is verdeeld. Dit kon op de volgende ma-
nieren gedaan zijn: als een parallelle herhaling van twee of meer banen (straight of comber 

26  Textiellexicon, s.v. stap.
27  Rothstein, Silk Designs, 285, s.v. comber, camber en cords. Becker, Pattern and loom, 253-254. ‘What we call 
the ‘true’ drawloom is the finally developed loom supplied with an exactly calculated comber board and simple cords 
arranged with a proper method for the drawing of patterns.’

Afbeelding 7 ■ Kegelplank. Paulet, L’Art du fabricant d’étoffes de soie, Paris 1789, pl. 102, detail.
Foto auteur.
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repeat, chemin suivi) of een symmetrische spiegeling om een verticale as (point repeat, che-
min à retour) of een combinatie daarvan.28 (fig. 8)

Om een idee te krijgen hoe dit in de praktijk werkt, is het belangrijk om goed in het oog te 
houden dat één ruitje van het patroonpapier een groep kettingdraden voorstelt die gelijk 
staat aan de stap. (fig. 9) Stel er is een getouw voor het weven van een patroon met een paral-
lelle herhaling in drie banen. Ruitje 1 van het patroon wordt drie keer in de breedte herhaald 
en alle harnaskoorden voor ruitje 1 worden verzameld in raamkoord 1. Hetzelfde gebeurt 
met ruitje 2, ruitje 3 etc. totdat alle harnaskoorden in de raamkoorden zijn verzameld of 
gecolleteerd. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld zeshonderd harnaskoorden gereduceerd 
worden tot tweehonderd raamkoorden en sempels (600:3). Op dit punt aanbeland kunnen 
alle harnaskoorden per baan op hetzelfde moment getrokken worden. Wat nu nog rest is de 
combinatie waarin dit gebeurt. Dit wordt bepaald door de patroontekenaar wiens op pa-
troonpapier overgebracht ontwerp alleen nog in de sempel ingelezen behoeft te worden.
 Tijdens het weven werd het patroon indien nodig met een afzonderlijke bindketting op 
het basisweefsel gebonden.29 Deze kettingdraden waarvoor vaak een aparte kettingboom 
werd gebruikt, werden alleen door de schachten van de voorkam geregen. Ze waren regel-
matig over de breedte van het getouw verdeeld en minder in aantal dan het aantal basisket-
tingdraden. Voor de meeste stoffen die op een trekgetouw werden geweven geldt dat er met 

28  Voor overzicht van de verschillende mogelijkheden zie: Sonday, ‘Pattern and Weaves: Safavid Lampas and 
Velvet, in: Carol Bier (ed.), Woven from the Soul, Spun from the Heart. Textile Arts of Safavid and Qajar Iran 16th-
19th Centuries, The Textile Museum, Washington, 1987, 57-83, aldaar 59. Voor een afbeelding, zie paragraaf 6.1. 
Zie ook Jolly, Naturalismus, 20-21 en Textiellexicon, s.v. baan.
29  Rothstein, Silk Designs, 283. De binding waarmee het patroon en het brocheerinslagstelsel werd gebonden 
kwam niet altijd overeen met de binding van het basisweefsel. Zie ook: Sjoukje Colenbrander, ‘Met de simpel of 
met de klosjes’, in: Jaarboek 2002, Stichting Textielcommissie Nederland, 27-36.

Afbeelding 8 ■ Verdeling van de harnasplank in een straight- en een point repeat (Becker, Pattern and 
Loom, 269) 
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de goede kant naar beneden werd gewe-
ven, waardoor de wever de achterkant 
van het weefsel voor zich ziet tijdens het 
weven.

Fluweelgetouwen

Zowel het schachtengetouw als het trek-
getouw waren geschikt om fluweel mee te 
weven, mits de getouwen daartoe werden 
aangepast. Een aanpassing, die het gevolg 
is van de aard van het weefsel. 
 Fluweel is te herkennen aan de betrek-
kelijk korte pool waarmee de stof geheel 
of gedeeltelijk wordt bedekt. Voor de 
vorming van deze pool wordt naast de 
kettingdraden voor het basisweefsel een 
extra kettingstelsel op het getouw aange-
bracht.30 Dit kon gebeuren met behulp 
van een extra kettingboom voor effen 
fluweel in een schachtengetouw of met 
een schuin geplaatst raamwerk, waarin 
de op klossen gewonden draden van de 

poolketting waren gezet, voor gefigureerd fluweel in een trekgetouw.31 (fig. 10) Het klos-
senrek bevindt zich achter het patroonharnas, onder de basisketting en maakt het mogelijk 
om de pooldraden tijdens het weven individueel te kunnen controleren. De draden van de 
poolketting zijn langer dan de kettingdraden van het basiskettingstelsel en zij worden met 
behulp van een metalen roede tijdens het weven tot lussen gevormd. Worden de lussen 
doorgesneden dan wordt een snijroede gebruikt, anders een trekroede.32 (fig. 11) Vandaar 
ook de benaming gesneden en getrokken fluweel. De fluweelroedes hebben verschillende 
diktes die bepaald worden door de gewenste lengte van de pool.

30  Textiellexicon, s.v. fluweel. De beschrijving gaat uit van kettingfluweel; er bestaat ook inslagfluweel.
31  P. Le Clercq (vert.), Schouwto neel der Natuur of Samen spraaken Over de Byson derheden der Natuurlyke Histori, 
[...], deel 12, Amsterdam 1748, pl. XXII, XXIII, XXIV. Flanagan, ‘Figured fabrics’, 204. Elke poolket tingdraad in het 
klossen rek had ook een klein gewicht om de draad gespannen te houden.
32  Textiellexicon, s.v. fluweelroede. De snijroede heeft een groef in de lengterichting, waardoor het mes wordt getrok-
ken bij het opensnijden van de lussen.

Afbeelding 9 ■ Patroonpapier. Diderot, Recueil de planches XI, pl. 
LXII, detail. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), Bijzondere 
Collecties OTM OK 62-7777.
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1 ■ Weefgetouwen

Afbeelding 10a ■ Fluweelgetouw met extra kettingboom voor de poolketting. P. Le Clercq, Schouwtoneel 
der Natuur, Amsterdam 1748, deel 12, pl. XXII. Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) Bijzondere Col-
lecties OTM OK 62-7777. 

Afbeelding 10b ■ Fluweelgetouw met klossenrek. Maison des Canuts, Lyon 2007. 
Foto: G. Langeveld-van Lith.



Afbeelding 11 ■ Schematische weergave van het gebruik van een snijroede en een trekroede in fluweel. Devoti, 
Romano, Tessuti antichi nelle chiese di Arona, 91, 93.
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Weeflonen in Amsterdam, 1650

SAA, NA 2135, akte 122, Not. Nic. van Born, 1 juli 1650.

Lyste ende reglement gestelt volgens het ordinaris loon ’t welck binnen Amsterdam wert 
gegeven waer naer betaelt sullen werden de wercklieden tot Stockholm in dienst van Sr 
Bernaerts ende comp[agn]ie door Joan Meusnier ende Prosper Besequi des voorss[chreve] 
Sr Bernaerts ende compagnies meesterknechts, ende sulcx voor ider elle van de stoffen die 
bij deselve wercklieden ingevolge van de contracten met Sr Bernaerts ende Comp[agn]ie 
voorn[oem]t sullen werden gemaeckt, ‘t gene volcht.

Sijde groffgreijnen breet anderhalf el den inslach Sijde ƒ – 12 –
den inslach floret ƒ – 10 –
d° breet vijf ende een half vierendeel d’inslach Sijde ƒ – 10 –
d’inslach floret ƒ –  9 –
d° br(eet) vijf vierendeelen d’i(n)sl(a)g sijd ƒ –  9 –
d’inslag fl(ore)t ƒ –  8 –
dito br(ee)t een elle d’insl(a)g sijde ƒ –  8 –
d’inslag fl(ore)t  ƒ –  7 –
d° breet drie vierendeelen ƒ –  6 –
Armosijn bre(e)t anderhalf ell ƒ –  8 –
d° breet drie vierendeelen ƒ –  5 –
Caffa van 8 draden geheel getrocken ƒ 1  2 –
d° gesneden en getrocken ƒ 1  5 –
d° van 6 draden geheel getrocken ƒ – 16 –
offe ƒ – 17 –
d° gesneden ende getrocken ƒ 1  –  –
d° recht even hoog ƒ 1  2 –
d° verkeert evenhoog ƒ 1  2 –
d° verkeert hoogrijs ƒ 1  2 –
getrocken Caffa tobin ƒ – 17 –
d° gesneden getrocken ƒ – 14 –
Brocade ƒ – 12 –
geblompt Satin ƒ – 10 –
fulp ƒ – 19 –

Op huijden den 1 Julij A° 1650 compareerden voor mij Niclaes van Born openbaren bij den 
Hove van Hollandt geadmitteerden Notaris binnen Amsterdam residerende ende den Ge-
tuijgen naergenoemt Joan Meusnier ende Prosper Besequi affirmerende ende verclarende 
de bovenstaende Lijste ende reglement van ’t salaris te accorderen met gelijcke lijste bij haer 
daer aff in de frantse taele gestelt, ende dat zij comparanten de selve in alle oprechtigheijt 
ende getrouwicheijt van haere kennisse ende wetenschap soodanich lijcken ende niet an-



290

Bijlagen

ders hebben gestelt als ordinarie alhier ter Stede aen de Caffawercker ende arbeijts Lieden 
in Sijde Stoffen wert betaelt consenterende ’t selve bij mij noraris ad notam genomen ende 
tot bewijs van tselve gelevert te werden acte in behoorlijcker forme ende hebbe ick notaris 
voorn[oem]t alsoo de Comp[aranten]ten verclaerden de duijdse Taele niet allersdeel perfect 
te kunnen verstaen haer dese acte ende de bovenstaende lijste in de frantse Taele geinterpre-
teert ende voorgelesen. Actum […]
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Bijlage 3
Moren in Haarlem

In de discussie rond het loonreglement van 1671 in Haarlem stonden drie stoffen centraal: 
heel zijden damasten van drie vierendeel [el] breed, tweekleurig satijn met klosjes en als 
derde de moren met satijne strepen. Laatstgenoemden worden in deze bijlage besproken; 
het damast en satijn zijn al in paragraaf 5.3 beschreven. 
 De reden voor de onenigheid over de moren met satijne strepen lag in het loonverschil 
tussen Haarlem – 12 stuivers per el – en Amsterdam waar 15 stuivers per el werd betaald. Nu 
stonden de moren met satijne strepen niet als zodanig in de ordonnantie van 1671 vermeld, 
omdat – zo luidde de verklaring – ze tot de popelijnen gerekend werden.1 Hier doet zich een 
situatie voor die in de praktijk vaker voorgekomen zal zijn. Vergelijkbare stoffen werden 
niet afzonderlijk vermeld, maar in een bepaalde categorie ingedeeld, hier de popelijnen, en 
conform betaald. De wevers waren het er niet mee eens dat deze moren, die zij als een zwaar 
werk bestempelden, tot de popelijnen gerekend werden. Ze verzochten de burgemeesters 
dan ook vriendelijk om alle zware Amsterdamse werken die met het Haarlems gereedschap, 
met de klosjes gemaakt werden, in de keur op te nemen onder vermelding van hetzij riet en 
draad, hetzij het aantal gangen of het in Amsterdam geldende loon te betalen.2 Om de bur-
gemeesters behulpzaam te zijn, voegden zij er een lijst bij met (zware) Amsterdamse stoffen 
die 12 taliën breed waren met de daarbijbehorende lonen.3

3 koleur Gout laken met plet inde gront fl  1- 3-
2 koleur ditto met plet inde gront fl  1- 0-
4 koleur Moor fl  1- 1-
3 koleur ditto fl 0-18-
2 koleur ditto fl 0-15-
4 koleur Moor met satijne striepen fl 1-  1-
3 koleur Moor ditto fl 0-18-
2 koleur Moor ditto fl 0-15-
2 koleur greyn satijn fl 0-15-
- greyn Brakaet fl 0-15-
3 koleur satijn fl 0-15-

1  NHA, SA 269, 13 april 1671. Voor zijden tweekleurige trekpopelijnen van 150 [schachten] en daarboven 
gold een loon van 12 stuivers per el.
2  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de Haerlemse Zijde-
Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. Met ‘Riet en draad’ werd het aantal rietopeningen 
met het aantal kettingdraden bedoeld dat er doorheen geregen werd; de gangen gaven het aantal kettingdraden 
aan waarmee een stof geweven werd. De ketting van de zelfkanten werd niet meegerekend. Wanneer de breedte 
bekend is kan de kettingdichtheid per vierkante centimeter uitgerekend worden. Deze vormt een indicatie van de 
kwaliteit van het weefsel, hoe hoger de dichtheid des te zwaarder en duurder de stof is.
3  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs’. ‘12 taliën breder na advinant. Alle steeck-
werck geeft twee stuijv: meerder van loon, op ijder steeck-spoeltje.’ Werden de stoffen gebrocheerd, dan werd er 
twee stuivers extra betaald voor elke brocheerspoel.
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2 koleur ditto fl 0-12-
- enckel satijn, oft gevoert fl 0-12-
Italiaens damast fl 0-15-
In-lants damast 1 op 2 meer fl 0-12-
In-lants ditto 1 op 1 meer fl 0-  9-

De smalreders waren hier kort over, de gestreepte moren waren inderdaad zware popelijnen 
en 12 stuivers was in vergelijking met de Amsterdamse bedragen een goed loon, want ze 
verschilden niet veel van de Haarlemse satijnen die met de simpel werden geweven en die 
op 10 stuivers per el waren gesteld. Er zaten maar weinig streepjes moor in, nog geen zesde 
deel van het werk, zodat 12 stuivers per el goed betaald was. Absoluut niet waar, aldus de 
wevers die aangaven dat er geen enkele overeenkomst was met de popelijnen omdat er bloe-
men in het moor getrokken werden.4 Daarbij kwam dat de zijden gestreepte moren net zo 
lastig te weven waren als ‘geheel’ moor, want ‘men daer twee boomen op moet waernemen’. 
Er wordt hier verwezen naar het gebruik van twee kettingbomen, waarvan een kettingboom 
waarschijnlijk gebruikt werd voor de bindketting. In Amsterdam werd voor deze stof altijd 
15 stuivers betaald, ongeacht of er nu veel of weinig moor in zat. Zij beschuldigen de smal-
reders er vervolgens van dat wanneer zij veranderingen aanbrachten in de stoffen zij deze 
gelegenheid meteen aangrepen om de weeflonen te verlagen. Als voorbeeld noemden de 
wevers de popelijnen 100 schacht een kleur zij op zij die in de ordonnantie gesteld waren op 
7,5 stuivers. De stof was voorzien van greinen strepen en enkele wevers moesten deze stre-
pen nu in een keper weven waarvoor minimaal 1 stuiver minder werd betaald. 
 Wanneer in 1676 opnieuw een ordonnantie wordt gepubliceerd is er drie- en tweekleurig 
moor opgenomen dat hetzij met de simpel, hetzij met klosjes in verschillende breedtes werd 
geweven.5 De onenigheid in deze zaak tussen de smalreders en de wevers was hiermee niet 
opgelost en noodzaakte de burgemeesters in 1683 na overleg met de superintendenten en 
de overluiden van het gilde om de lonen van een aantal moren vast te stellen die nog niet 
in de ordonnantie van 1676 waren opgenomen.6 Het betrof zogenaamde ‘gevoerde’ moren, 
waarbij het loon voor eenkleurig gevoerd moor gelijk was aan het tweekleurige moor en het 
loon voor tweekleurig gevoerd moor gelijk was aan het driekleurige moor. 
 Uit deze discussie over de moren komt naar voren dat de verschillen tussen sommige 
stoffen erg dicht bij elkaar gelegen moeten hebben, waardoor het onmogelijk is om ze zon-
der de aanwezigheid van referentiestalen te kunnen identificeren. Een bijkomende moei-
lijkheid is de betekenis van het woord ‘moor’. Wordt hier een gewaterde stof – moiré – mee 
bedoeld of  juist niet? (zie glossarium). 

4  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers.
5  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. Ze werden geweven met honderd gangen van 20 pijpen (4000 kettingdra-
den) en daar boven of daaronder, wat in loon 1 stuiver per el verschilde. Aan deze ordonnantie is een ‘Reglement 
van Lonen op de Fabrijcq van eenige nieuwe manufacturen’ toegevoegd dat ongedateerd is. Dezelfde moren zijn 
hierin opgenomen met de toevoeging dat voor [het gebruik van] eigen gereedschap twee stuivers meer betaald 
moet worden.
6  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 231, f.188, 16 oktober 1683. Zie ook NHA, SA 296, 15 juni 1685. 
De tekst is identiek aan de ordonnantie van 24 oktober 1676 met uitzondering van een wijziging in de loonlijst 
met betrekking tot de gevoerde moren die in 1676 nog niet in de lijst waren opgenomen.
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Tafels der vervallen
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Bijlage 5
Veilingcatalogi patronen 1749, 1750

Catalogus van een extra fraay en heerlyk kabinet, zoo van konstige als plaisante schilderyen, 
door de voornaamste Nederlandsche Meesters, als mede een extra verzameling van uyt-
muntende konstige teekeningen, fraaije miniatuuren, en voortreffelyke prentkonst, van de 
voornaamste Italiaansche, Fransch, Engelsche en Nederlandsche Meesters; benevens eenige 
gebonde en ongebonde prent-werken. Nog eenige extra schoone PATROONEN zeer dien-
stig voor de Fabricque van Zyde Stoffen. Alles nagelaten door Sebastiaan Heemskerk, en nog 
een van de voornaamste liefhebbers.

31-36: Eenige Teekeningen van Extra Fraaije Patronen.
 1 Een Triumphant met een Looper.
 2 Een gebrocheerd Triumphant op zyn Indiaans.
 3 Een Indiaans met Spetie en diverse Couleuren.
 4 Een gebrocheerd Triumphant.
 5 Een gebrocheerd Damast.
 6 Een Triumphant met een Ribborduur.
 7 Een gebrocheerd Triumphant.
 8 Een dito.
 9 Een dito.
 10 Een dito.
 11 Een Triumphant met Ribborduure.
 12 Een gebrocheerd Triumphant, gryne grond.
 13 Een gebrocheerd Triumphant.
 14 Een gebrocheert Triumphant met spetie.
 15 Een gebrocheerd Triumphant.
 16 Een dito.
 17 Een Thriumphant met een Looper.
 18 Een gebrocheerd Thriumphant parterre.
 19 Een ryk gebrocheert Thriumphant.
 20 Een Thriumphant ribborduure.
 21 Een Glacé met Spetie.
 22 Een Damassée met goude Boucquetten.
 23 Een gebrocheerd Armozyn.
 24 Een half Zyde gebrocheerd Damast.
 25 Een ryk gebrocheerd Thriumphant.
 26 Een gebrocheerd Armozyn met een Looper.
 27 Een gebrocheerd Thriumphant.
 28 Een ryk gebrocheerd Thriumphant over de geheele breette.
 29 Een Thriumphant met Spetie.
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 30 Een ryk gebrocheerd Vrouwekleet Thriumphant, over de geheele breette, zynde 
  een Rok.
 31 Een gebrocheert Thriumphant.
 32 Een dito met Spetie.
 33 Een rok, Camisool, Mantel en Knoopen &c. tot een Mans Kleed.
 34 Een gebrocheert Thriumphant.
 35 Een Thriumphant met Ribborduure.
 36 Een gebandeert gebrocheert Thriumphant.
 37 Een gebrocheert met gryne grond.
 38 Een Thriumphant met een Looper, open en geslooten.
 39 Een ryk gebrocheert gryn Satyn, met Silver.
 40 Een gebrocheert Thriumphant met Spetie.
 41 Een Cartel met Goude grond.
 42 Een ryk gryn Satyn, met Silver en Couleuren.
 43 Een Thriumphant met een Looper.
 44 Een ryk gryn Satyn met Goud en Silver.
 45 Een Thriumphant met een Looper.
 46 Een Thriumphant met Spetie.
 47 Een gebrocheert Thriumphant met Spetie.
 48 Een dito met Silver en gebrocheert.
 49 Een dito met een Perspectif.
 50 Een geblomt Gros de Tours.
 51 Twee Opslaagen.
 52 Een Bouquet.
 53 Een dito.
 54 Een dito.
 55 Een dito.
 56 Een Ras de Cecile.
 57 Een Damast.
 58 Een Damast gefiguurde grond.
 59 Een gefigureerde Ras de Cecile.
 60 Een dito.
 61 Een dito.
 62 Een dito.
 63 Een Damast.
 64 Een dito.
 65 Een dito.
 66 Een dito.
 67 Een dito.
 68 Een dito.
 69 Een dito.
 70 Een dito.
 71 Een dito.
 72 Een dito.
 73 Een dito.
 74 Een dito gebrocheert.
 75 Een dito.
 76 Een dito met een Perspectif.
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 77 Een dito.
 78 Een dito.
 79 Een dito.
 80 Een dito.
 81 Een dito.
 82 Een dito.
 83 Een dito.
 84 Een gebrocheert Thriumphant met een Perspectif.
 85 Een dito.
 86 Een dito.
 87 Een dito.
 88 Een Triumphant Parterre.
 89 Een Perspectif.
 90 Een Damast.
 91 Een Ras de Cecile.
 92 Een dito.
 93 Een dito.
 94 Een dito.
 95 Een dito gebrocheerd.
 96 Een Damast met Cordon.
 97 Een dito.
 98  Een rank Patroon.
 99 Een Ras de Cecile.
 100 Een dito.

De verzameling werd op maandag 31 maart 1749 verkocht in de Keizerskroon in de 
 Kalverstraat.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet d’Estampes, Yd 505

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Catalogus van een Extra Fraay en Heerlyk Kabinet zoo van Konstige als Plaisante Schilde-
ryen, Extra Fraaije Crion Teekeningen, geteekent door den beroemden Konstschilder Cor-
nelis Troost; Alsmede een schoone Verzameling van uitvoerige en Plaisante Teekeningen, 
Fraaije Miniaturen, van Italiaansche, Fransche en Nederlandsche Meesters, Eenige Gebon-
den en Ongebonde Printwerken, extra fraaije Groepe van Kindertjes, Een Kabinetje Boet-
zeerzels van Aarde gebakken; Pleyster Beelden, &c. Ook een opstaande theater met twee 
Vertooingen, Een groote Party Teekeningen van Patroonen; Alsmeede een Toverlantaren 
met zyn toebehoren. Verders eenige Konstschilders Gereetschappen, [Alles] Nagelaten door 
Salomon Arensklauw, En nog een van de voornaamste Liefhebbers. Welke verkogt zullen 
worden op Maandag den 16. Maart 1750, tot Amsterdam ten huize van Pieter Moerel, Cas-
telyn in de Keizers Kroon, in de Kalverstraat, … Door de Makelaar Hendrik De Leth, op de 
Beursluis, in de Visser.

5 ■ Veilingcatalogi patronen 1749, 1750
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p. 28: Patroon-Teekeningen
 N. 1 Een Konstboek met Oostindische Teekeningen van Vogels, Bloemen, Vrugten, &c.
 N. 2 Een dito, met Chineesche Teekeningen.
 N. 3 Een dito, met Boeketten.
 N. 4  Een dito, met Chineesche Teekeningen.
 N. 5 Een dito, dienende tot de Patroonen.
 N. 6  Een dito, met Bloemen en Vrugten.
 N. 7 Een dito, met Chineesche Teekeningen.
 N. 9 Een dito, met Inlandsche Teekeningen.
 N. 10 Een dito.
 N. 11 Een dito, met Bloemen en Vrugten.
 N. 12 Een dito.
 N. 13 Een dito.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet d’Estampes, Yd 510 (1)1

1  Met dank aan dr. Peter Fuhring.
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Bijlage 6
Brieven uit Amsterdam gericht aan Mons.r 
Joseph Lefebure.1

 (Procedure contre François Farcot, 1737)

Amst.m le 6. 9bre 1724

Monsieur
Nous avons bien reçu l’agreable vôtre du 24.e du passé avec les deux desseins de damas, 
dont nous vous avons donné credit de deux cens livres, et pour vous en faire toucher le 
montant, de même que du dessein precedent nous vous remettons ci joint en nôtre pre-
miere de change ₤ 300 tournois sur Mess.rs Le Coutenlx & Comp à Paris à 8 jours de datte, 
dont il vous plaira de procurer le requis et ensouder nôtre compte. Lorsque nous aurons 
besoin de quelque autre chose, nous vous le ferons savoir, et vous saluant de bon coeur 
nous sommes Monsieur Votres humb. serv.rs Pieter & Jacob Roeters.

Amst. le 7. Mai 1725

Monsieur,
Nous avons recu l’agreable vôtre du 23e du passé avec le dessein Persienne, pour lequel 
nous vous remettons ci joint Cent Livres à huit jours de datte sur Mess.rs Le Couteulx & 
Comp dont il vous plaira de procurer le requis, et densouder nôtre compte.
Nous vous remercions des deux Esquisses que nous vous renvoïons, ne les trouvant pas 
de nôtre gout, et lorsque nous aurons besoin de quelque chose nous vous le ferons savoir. 
Nous vous saluons et sommes Monsieur Votres humb. Serv.rs Pieter & Jacob Roeters.

Amsterdam le 25 Juin 1722

Monsieur
Je bien reçeu les deux vostre du 15 et 19 du court. Le premier avec un patron pour dourure, 
mais justement copie d’un patron que mons: Fremiot m’envoijer le 26 du Maij l’Anne passe 
ce que vous pouvez dire hardiment a monsieur Hamonet qui les a fait ci vous souhete de 
voir l’eschantillon je vous les envoijera mais toute les fleurs sont change et il est bien des-
signé, mais quand je demandez des nouveaux, je ne veut pas des copie d’un Anné passez, 
dont je ne puis pas faire font sur vostre parolle. Je veut bien paijer comme les fabriquands 
de france, mais dont je faut aitre assurer, que je recevoir des originel et le plus nouveaux 
et point de copie, ce que pouvez dire a monsr Hamonet et d’observer que ce ne arrive pas 
plus par la suite. Les eschantillons du Rubans sont beau, vous me faire d’un grand plaisier 
de m’ envoijer toujours des autres ce que vous trouvez le plus nouveaux. Avec celle du 19 
du courant je reçeu un patron pour un tabin et deux courants quand il est originel du plus 
nouvaux. Je les prandera pour mon compte, envoije moi donc le compte au juste pris de 

1  De volgorde waarin de brieven linksonder aan elkaar zijn gebonden, is aangehouden. 
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l’un et de l’autre jusqu’a asteur et vous pouvez disponer de vosre argent. Je ne suis pas pres-
ser pour de patron des Brocade ni pour de dessins come la derniere. Je voudra bien des 
patron pour des estoffes plus lyeer come un Tabin, avec un courant Reborde, ou quelque 
nouveau invance car on font faire ou toute sorte de pesent et de lyeer, comme aussi en 
forme des Bouquets avec argent et quelque petit fleurs du differen coulleur et du particu-
lier. J’espere que vous comprandre bien mon intention.
Je attend encor les idee du petit esquis que vous m’avez envoijer, je ne le peut pas augmen-
ter sans que vous me ditte du quelle maniere. Vous me faire toujours plaisir de me marque 
on fait quelque changement dans la Fabrique pour haiet de l’hommes et pour des femmes 
et ci vous trouvez quelque choise extraordinair vous pouvez m’envoijer des eschantillon, je 
vous paiera avec plaisier et je veut encor bien a vous donner quelque reconnocanse pour 
vous encourager ci votre vigulance sa merite. Je vous salue et suis Mons: Votre tres h: servi-
teur Jacob van Oosterwyk.

Amsterdam le Pre Juin 1722

Monsieur
Je bien receu l’agreable vostre du 15 du passez avec un patron pour un lustrine en dorure 
ce que je trouvez fort dengereux parceque il marque trop, je aura du peur pour faire un as-
sortiment sens de commission pour cette raison vous aura du consideration pour la pris et 
je vous prie de me marquer par chacque envoij la pris, dons je vous peut crediter, comme 
je attend aussi la pris de les petits esquis par votre dernier envoij, avec l’explication comme 
vous m’aviez promie, ci vous trouvez encor quelque nouveau patron ou esquies vous me 
fair plaisier de me marquer au receu de celle ci quand je pouvoir compté de les avoir, car 
tout les patrons de vous où des autres sont en ouvrage pour cella je suis fort pressez. Mais 
je ne demandez que quelque chose de beau et nouveau je souhete aussie pour les nouvelles 
que un Couturier2 vous a promi. Je voudrai bien avoir quelque nouveaux dessein pour de 
Triomphant le font satin, les fleurs tabin reborde du courant sont trop fort is foit se faire 
plus delicat; vous m’obliger de disponner mons: Hamonet ci il i a quelque chose de beau 
bientot achevez de me les envoijer plutot par la quelle je attend votre responce au receu de 
celle ci, pour prendre me mezures.
Ci je vous nanse [sic] incommoder, vous me faire plaisier de m’envoijer quelque petits es-
chantillons du Rubans la plus riche en dorure que vous pouvez trouvez et la plus nouveaux 
mais point en soije ou des commune je vous paijera tres vollontie et vous m’obligez de les 
faire du temp en temps quand vous trouvez des beaux. Au reste je vous salue et suis monsi-
eur vostre tres humble serviteur Jacob van Oosterwijk.

Amsterd. 11 Fevrier 1723

Monsieur
Aujourhui nous sommes le 11 du fevrier et hier je receu la votre du 5 Janvier avec votre 
conte la quelle je ne trouvez pas accord, pour cella je vous prier de m’envoijer un autre 
avec le date de les envoij jusqua aujourhui pour faire un solde avec vous, et dans la suite 
vous soit marquer par tout les envoij la somme des patrons où esquies pour vous credi-

2  Bedoeld wordt de patroontekenaar François Couturier.
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ter. Demain je peijera vostre leitre du ƒ 150,- d’hollande la quelle je refuser jusqua asteur, 
parceque je ne pas eu vos ordre, et pour le patron que vous m’avez envoijer, je vous respon-
dra pour un autre foi. Entre temps je suis Monsieur vot: Treshumble serviteur Jacob van 
Oosterwijk.

Archives départementales du Rhône (ADR), 1C288 ‘Procedure contre François Farcot, des-
sinateur à Lyon, accus de s’entretenir avec des étrangers à l’effet de leur envoyes des dessins, 
des ouvriers et des ustensiles pour la fabrication des etoffes, 1737’.
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Bijlage 7
Glossarium 

7.1 Stoffen en garens

Gebaseerd op Furetière (F), Montgomery (M), Paulet (P), Rothstein 1990 (R), Savary de 
Bruslons (S), Textiellexicon (T), Thijs (Th), Vocabulaire technique (CIETA), Vrignaud (V), 
Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) 

Armozijn
 Armozijn is een eenvoudige zijden stof, een soort taf van een gemiddelde deugdelijk-

heid. Het was de minste van alle taffetas, alleen de halve armozijnen waren nog slechter, 
en het werd vooral gebruikt voor meubels en gordijnen, en als voeringstof. (S) Armozijn 
wordt in platbinding geweven.

Blokkendamast
 Damast waarin de figurering uitsluitend bestaat uit rechthoeken en/of vierkanten. Blok-

kendamast gemaakt van linnen (later ook van katoen) wordt pellen genoemd. […] (T)
Bombazijn
 Zekere geweven stof, oorspronkelijk bestaande uit zijde, of uit zijde, kemelshaar en ka-

toen; later ook uit ketting van zijde en inslag van kamgaren. (WNT) Het in Norwich 
geweven bombazijn, met een zijden ketting en een wollen inslag, werd in keperbinding 
geweven. (M)

Bourat
 Bourat was een weefsel met een zijden ketting en een wollen inslag. In 1582 werden ze 

in Antwerpen in vijf breedtes geweven, variërend van 43,5 tot 87 cm. (Th) Het is een stof 
bestaande uit zijde en wol dat beter bekend is onder de naam moncahiard. (S)

Bordeloe, bordelou, boudelou
 Dit is een stof waar nog weinig over bekend is. Het werd tussen 1693 en 1703 in het 

Doopsgezinde weeshuis in Amsterdam geweven en stond in 1688 in de inventaris van 
Jacob Esselens vermeld.1 In het Digtenboekje (1753) in het Frans Hals museum in Haar-
lem is geen stof met deze naam opgenomen, maar is er in de beschrijvingen wel sprake 
van een ‘bordeloe geterd’, een trapper die gebruikt wordt bij het weven van een stof als 
evenschoon. De in het Nordiska Museet in Stockholm aanwezige staaltjes ‘bordalu’ wor-
den als volgt beschreven: een dunne in ripsbinding geweven zijden stof met aan voor- en 
achterzijde kleine patroontjes van flotterende kettingdraden (warp-faced pattern).2

Broderiefluweel
 Fluweel waarbij het patroon wordt gevormd door delen gesneden en ongesneden pool. 

De gesneden gedeelten zijn even hoog of minder hoog dan de ongesneden delen. (T) Dit 
in tegenstelling tot het ciseléfluweel.

1  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 216; SAA, NA 5217, 98-107, not. D. Doornick, maart 1688, aldaar 100.
2  Berg and Elisabet Stavenow-Hidemark, ‘Stockholm City Silk Manufactory’, 78.
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Brokaat
 Rijk versierd weefsel, oorsponkelijk met goud- en zilverdraad. (T) De term heeft geen 

enkele technische betekenis. (CIETA)
Brokatel
 Een weefsel uit de lampas-familie dat gekenmerkt wordt door satijn dat zich in reliëf af-

zet tegen het grondweefsel. Door het gebruik van een (grof)linnen inslag in combinatie 
met de juiste spanning op de ketting en de inslag wordt het driedimentionale effect ver-
kregen. (CIETA)

Changeant
 Effect van een glanzend weefsel, waarbij een wisselende weerschijn ontstaat door het 

verschil in kleur van de gebruikte ketting- en inslaggarens. (T)
Chagrijn
 Een lichte zijden stof met een korrelig, op chagrijnleer3 gelijkend patroon. Het wordt in 

allerlei kleuren geweven, maar vooral in zwart, en dient als voeringsstof. Het is een soort 
‘taffetas moucheté. (S, M)

Chenillegaren
 Garen met ingeweven korte stukjes draad. (T) Het wordt voornamelijk bij het brocheren 

als een ‘trame de broché’ gebruikt. (CIETA)
Ciseléfluweel
 Fluweel, waarbij het patroon wordt gevormd door delen gesneden en ongesneden pool. 

De gesneden gedeelten zijn hoger dan de ongesneden delen. (T) 
Crèpegaren
 Garen dat tot het maximaal mogelijke is getwist of getwijnd. (T)
Crèpeweefsel
 Weefsel vervaardigd uit crèpegaren. (T)
Damassé, zie: blokkendamast
Damast
 Gefigureerd enkelvoudig weefsel waarin het patroon wordt gevormd door het contrast 

tussen twee bindingseffecten. In de oorspronkelijke vorm werd gebruik gemaakt van het 
ketting- en het inslageffect van dezelfde binding, meestal een satijnbinding. Hierdoor is 
de figurering van de verkeerde kant identiek aan die van de goede kant. Men kan echter 
ook twee verschillende bindingen toepassen. (T)

Doppen
 Een soort van fustein, waarschijnlijk met noppen bezet. (WNT)
Drogetten
 Achttiende-eeuwse complex zijden weefsel met kleine figureringsrapporten. Deze kun-

nen op verschillende wijzen tot stand zijn gebracht, b.v. door het binden van een figuur-
kettingstelsel op een basisweefsel. (T)

Evenschoon
 Een eenvoudig gefigureerd weefsel waarbij de voor- en achterkant aan elkaar gelijk ofwel 

‘even schoon’ zijn. De in het Digtenboekje (1753) opgenomen voorbeelden zijn effen of 
tweekleurig.

Falies, failles
 Een in ripsbinding geweven, op gros de Tours gelijkende, (zwarte) zijden stof bestemd 

voor hals- of sluierdoeken voor vrouwen. De benaming ‘failles’ komt uit Vlaanderen. 
(S)

3  Chagrijn- of segrijnleer is een hard en toch fijn bereid leer met een korrelig oppervlak. 
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Felp, fulp
 Felp is een poolweefsel, een langharig fluweel. Zie ook pels en pluche. Felp kan ook sy-

noniem met fluweel gebruikt worden.
Ferandijnen, farandijnen
 Het is een halfzijden stof met een zijden ketting en een inslag van wol, mohair, linnen of 

katoen. De zijden ketting is hetzij geheel van ruwe zijde (soye cruë), hetzij van ontgomde 
zijde (soye cuite) en mogen niet gemengd worden. (S, V) De stof lijkt op poudesoy (pout 
de soye) met dien verstande dat in poudesoy zowel de ketting als de inslag van zijde zijn. 
(F)

Figuur, trekfiguur
 In Norwich werd in 1609 door de Zuidnederlandse wevers een stof ‘Figurato’ genaamd 

geïntroduceerd.4 Figurato werd geweven met een zijden ketting en een linnen inslag. 
Het zou om een in keperbinding geweven stof gaan. In 1668 werd soms ook koperdraad 
ingeweven. 

 In Haarlem was in 1605 in de ordonnantie van 31 mei opgenomen dat een stof genaamd 
‘lopende figuren’ een zijden ketting moest hebben. Is hier sprake van dezelfde stof? 

Filégaren
 Garen bestaande uit een kerndraad van zijde, linnen of katoen, in S- of in Z-richting 

schroeflijnsgewijs omwonden door:
■ Metaaldraad 1. waarbij de omwindingen meer of minder aaneensluiten. Indien de 

kerndraad bestaat uit ondégaren noemt men zo’n draad friségaren.
■ Zijden garen of een ander textielgaren, waarbij de omwindingen zo strak aaneenslui-

ten dat het gehele garen een zekere stijfheid kan verkrijgen. Men noemt dit garen ook 
gimpgaren. (T)

Floers
 Floers is in de zeventiende en achttiende eeuw synoniem voor gaas, soms ook voor flu-

weel. Uit de context moet de juiste betekenis blijken.
Floretten
 In Amsterdam werd op 19 april 1663 een ordonnantie gepubliceerd ten behoeve van de 

zijdeweverijen. In de daarin opgenomen lijst van manufacturen die op de best mogelijke 
manier gemaakt moesten worden, stonden floretten vermeld. Het is nog onduidelijk wat 
voor stof het was. De naam van het weefsel doet vermoeden dat er floretzijde ofwel af-
valzijde in verwerkt was. 

Fluweel
 Poolweefsel met een betrekkelijk korte pool. Men onderscheidt:

a Kettingfluweel, waarbij de pool wordt gevormd door een poolkettingstelsel. Dit kan 
geschieden door de vorming van lussen met behulp van een fluweelroede: roedeflu-
weel. De lussen kunnen onopengesneden blijven: ongesneden fluweel. […] Bij roede-
fluweel kunnen de lussen ook worden opengesneden: gesneden fluweel.

b Inslagfluweel waarbij de pool wordt gevormd door de opengesneden flotteringen van 
een poolinslagstelsel. Wordt ook velvet genoemd.

 Bij fluweel met uitsparingen wordt een patroon gevormd doordat of de grond, of het 
motief geen pool vertoont. (T)

 Daarnaast kent men ook nog het reliëffluweel, waartoe het broderiefluweel, ciseléflu-
weel, het in reliëf geschoren fluweel en het geperst fluweel behoort.

4  Kerridge, Textile manufactures in early modern England, 76.
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Fustein
 Een weefsel bestaande uit een linnen ketting en een katoenen inslag. In Engeland ook als 

een (deels) wollen weefsel ‘fustian of Napels’. (M)
Gaas
 Weefsel waarbij de binding niet op de normale manier plaatsvindt. Het bestaat uit een 

vaste ketting (fils droits, fixed ends) en een slingerende ketting (fils de tour, doub ends) 
die zich bij het inbrengen van de opeenvolgende scheuten beurtelings links en rechts van 
de aangrenzende vaste kettingdraad slingert. Het resultaat is in het algemeen, maar niet 
noodzakelijk, een open weefsel. (CIETA)

Gimpgaren, zie: filégaren
Gorgoran
 Volgens Paulet waren alle taffetas, waaronder de Gourgourans, hetzelfde. Ze verschilden 

alleen in hun afmetingen en in het aantal zijden draden dat in de ketting en de inslag 
werd gebruikt. (M)

Grègegaren
 Garen dat bestaat uit een aantal cocondraden, die tesamen van de cocons zijn afgewik-

keld en zonder ineendraaien zijn opgehaspeld. De cocondraden kleven aaneen door de 
zijdelijm, waardoor het garen zonder verdere bewerking kan worden gebruikt. (T)

Grein, grofgrein
 Elk soort in platbinding geweven textiel waarin de inslagdraden dikker zijn dan de ket-

tingdraden waardoor een ripseffect ontstaat. (M)
Gros de Tours
 Dit is een cannelé(weefsel). Een weefsel in kettingripsbinding. Als steeds twee scheuten 

door dezelfde sprong zijn gebracht, noemt men het weefsel gros de Tours. (T)
Gros de Naples
 Het is een zware stof, een cannelé (weefsel) als gros de Tours, maar met hetzij een dikke 

inslagdraad, hetzij met meer dan twee scheuten door dezelfde sprong geweven. (V)
Goud- en zilverlaken

1 Complex ongefigureerd weefsel waarbij de toegevoegde inslag van goud- of zilver-
draad het weefsel een goudkleurig effect geeft.

2 Complex gefigureerd weefsel waarbij de toegevoegde inslag van goud- of zilverdraad 
aan de grond van het weefsel een goudkleurig effect geeft. (T)

Indienne
 In Amsterdam: een zijden gebrocheerd weefsel, soms ook met metaaldraad, met ingewe-

ven chinoiserie-patroon. De stofbreedte is rond de 78 cm (9/8 el) en komt overeen met 
de Chinese weefbreedte.

 In Frankrijk: een bedrukt katoenen weefsel met veelkleurige motieven en figuren die in 
India gemaakt of in Frankrijk nagemaakt zijn. (S)

Kaffa
 In Noord-Europa is kaffa eind zestiende en zeventiende eeuw de benaming voor een 

zijden gefigureerd fluweel. In de achttiende eeuw wordt de naam ook gebruikt voor een 
fluweel bestaande uit wol en linnen.

Karteek
 Een zekere zijden stof. (WNT)
Keper, kepergraten
 Een in keperbinding geweven stof.
Lamfer
 Een in platbinding geweven weefsel met een open structuur, anders dan gaas.
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Lampas
 Complex weefsel met één toegevoegd kettingstelsel en één of meer toegevoegde inslag-

stel-sels. In zijn oorspronkelijke vorm bestaat het uit een basisweefsel in plat-, keper-, 
of satijnbinding, waarop figuurinslagstelsels (lancé- of brocheerinslagstelsels door een 
toegevoegd bindkettingstelsel worden vastgelegd. In latere vormen kunnen de patronen 
ook gedeeltelijk zijn gevormd door flotteringen van het basisinslagstelsel (liseré-effect) 
en kan de grond zijn bedekt door flotteringen van een flotteerinslagstelsel. (T)

Legaturen
 Een soort stof die op brokaat of goudlaken lijkt, geweven uit zijde, garen en wol. (WNT) 

Een weefsel bestaande uit zijde en linnen, of zijde, linnen en wol dat ondermeer in Haar-
lem wordt geweven. Een goedkopere soort bestond uit linnen en wol en werd ook wel 
brokatel genoemd. Het werd vooral voor het interieur gebruikt. (S)

Lucois, lucooys
 Een oorspronkelijk in Lucca geweven zijden stof die in Frankrijk werd nageweven. De 

stof was effen of gefigureerd en kon ook met goud- of zilverdraad ingeweven worden. 
Het was vanaf 1667 in Frankrijk verboden om geverfde ruwe zijde (soye teinte sur cru) 
in de stof te gebruiken. (S)

 In het Digtenboekje (1753) zijn verschillende staaltjes lucooys opgenomen, waaruit blijkt 
dat het een technische gezien een evenschoon was. 

Moiré, moor
 Zijden weefsel met kettingripseffect waarbij de ribbels door persen in vochtige toestand 

plaatselijk zo zijn vervormd, dat het licht in verschillende richtingen wordt weerkaatst, 
waardoor een gewaterd effect ontstaat. (T) 

 Savary des Bruslons beschrijft twee soorten moiré, die alleen van elkaar onderscheiden 
worden doordat de een  – ‘mohere tabisée’ – wel en de ander – ‘mohere lice’ – niet is 
gewaterd, wel of niet een behandeling heeft ondergaan in de kalandermolen, waardoor 
een grillig golvend patroon in de stof is ontstaan.5 (S) Het is nog onduidelijk of dit on-
derscheid ook in Holland werd gemaakt, of dat moor/moiré naast tabijn gebruikt werd 
om een gewaterde stof aan te duiden. Om deze reden kan een  moor of moiré in de in 
dit proefschrift behandelde periode vooralsnog niet automatisch als een gewaterde stof 
beschouwd worden.

Noppen
 Linnen weefsel, met of zonder strepen, dat in Haarlem 39 of 48 cm breed was.
Ondégaren
 Getwijnd garen ontstaan door het schroeflijnsgewijs winden van een grove draad om 

een veel fijnere, strakker gespannen kerndraad. (T)
Panne
 Panne is een gesneden fluweel waarvan de lengte van de pool langer is dan die van flu-

weel, maar korter dan de pool van pluche. (S)
Parterre
 Benaming voor een zijden, damastachtige stof met bonte bloemen in de grond, gewoon-

lijk twee- of driekleurig. De beste soort komt uit Frankrijk; een geringere nagemaakte 
soort van zijde en fleuret uit Haarlem en Amsterdam. (WNT)

5  Er bestond ook een halfzijden moiré met een ketting van zijde en een inslag van wol, mohair, linnen of ka-
toen. Evenals in de ferandijnen mocht er geen ruwe met ontgomde zijde vermengd worden. (S) 
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 Een satijn of damast dat zo genoemd wordt vanwege het patroon van gestrooide natuur-
lijke bloemen waardoor het op een kleurrijke bloementuin lijkt. De stof is in Frankrijk 
ontstaan en wordt in Amsterdam erg grof geïmiteerd. (S)

Persienne
 Het is nog onduidelijk wat er in de achttiende eeuw onder persienne werd verstaan. Op 

basis van contemporaine bronnen en ontwerpen kwam Jean-Paul Leclercq tot de con-
clusie dat persienne primair een technische term is geweest, die gebruikt zou kunnen 
worden om de  zogenaamde ‘lace-patterned silks’, de zijden stoffen met kantpatronen te 
beschrijven.6 Hij stelde ook de vraag waar de term persienne vandaan kwam. Was het 
gebaseerd op een Perzische weeftechniek of had het een stylistische oorsprong en was het 
gebaseerd op Perzische zijden stoffen? Een argument ten gunste van het laatstgenoemde 
is de navolgende beschrijving in de Richelieu-collectie in de Bibliothèque Nationale in 
Parijs: ‘Etoffes contrefaites des desseins de Perse.’7 Helaas zijn de bijbehorende staaltjes 
niet bewaard gebleven. 

 Uit het reglement van Lyon uit 1737 blijkt dat persiennes met goud- en zilverdraad inge-
weven konden worden en 11/24 aune (el) breed waren.8

Pluche, peluche
 Dichtgeweven gesneden fluweel met een zijden of wollen pool die iets langer is dan bij 

fluweel. (T) Gesneden fluweel met een erg lange pool. (CIETA)
Popeline, popelijn 
 Een lichte stof met een ketting van zijde en een inslag van floretzijde. (S) In de loonlijsten 

die in 1668, 1670 en 1671 in Haarlem werden gepubliceerd, staan popelinen genoemd 
die geheel van zijde of met een zijden ketting en een linnen inslag op een schachtentrek-
getouw werden geweven. 

Poudesoy
 Poudesoy was een sterke dichtgeweven zijden stof dat in kwaliteit het midden hield tus-

sen een gros de Naples en een gros de Tours. Het was ooit zeer in de mode en werd alleen 
nog door ‘les gens de consequence’ voor hun kleding gebruikt. (S)  Desondanks werd 
deze stof tot in de achttiende eeuw geweven en behoorde het tot de zwaarste zijden stof 
die voor kleding werd gebruikt. (M, R)

Ras de Cecile, ras de Sicile
 Een gefigureerde zijden stof, een soort lampas. (F) Tweekleurige lampas met een taffetas 

grond, waarbij het patroon gevormd wordt door een lancé-inslag, een toegevoegd in-
slagstelsel.9 

Ras de Cimoirs, ras de Saint Maur
 De gebroeders Isaak en Pieter de Neufville vervaardigden in 1734 ondermeer ‘swarte Ras 

de Cimoirs’. Mogelijk betreft het hier een stof die in Frankrijk bekend stond als ‘Ras de 
Saint Maur’. Het is een zwarte gekeperde stof die hetzij geheel van zijde werd geweven, 
hetzij met een ketting van zijde en een inslag van fleuret of een inslag van wol. (S)

6  Jean-Paul Leclercq, ‘From threads to pattern composition, technique, and aesthetics’, in: Anna Jolly (ed.), 
A Taste for the Exotic. Foreign Influences on Early Eighteenth-Century Silk Designs, Riggisberger Berichte, Bd. 14, 
2007, 139-154. De in het artikel beschreven weeftechnische argumenten zijn erg ingewikkeld en daarom hier niet 
opgenomen.  
7  Parijs, Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Collection Richelieu, Lh 45 d, Etoffes d’Hollande 
1736.
8  Statuts et reglement […], Lyon 1737, artikel LXVI. Tevens werd in artikel LXVIII bepaald dat de ketting mi-
nimaal moest bestaan uit 90 gangen van 80 draden per gang ofwel 7200 kettingdraden.
9  Jolly, Naturalismus, 386-387.



311

7 ■ Glossarium

Ras de Cipre
 Een grofgreinen, niet gekeperde, zwarte zijden stof die veel overeenkomst vertoont met 

een soort taffetas die men gewoonlijk gros de Tours noemt. (S)
Ras de Florence
 Wordt in een rekest met betrekking tot de zijdeververij uit 1647 genoemd als een stof die 

op dat moment al in grote ‘abondantie’ in Amsterdam werd geweven.10 Het is nog ondui-
delijk wat voor soort stof het was.

Ras de Gene
 Volgens een verklaring uit 1701 van de zijdelakenfabrikeur Gerrit Reessen de Engelse 

benaming voor armozijn, ‘armosynen, gemeenlyc in Engelant bekent onder de naem van 
Ras de gene’.11

Reliëffluweel
 Gefigureerd roedefluweel, waarbij het patroon wordt gevormd door de pool. Deze heeft 

niet over de gehele oppervlakte van het weefsel dezelfde structuur en/of is niet van gelij-
ke hoogte. Er zijn enkele soorten: broderie- en ciseléluweel (zie aldaar), in reliëf gescho-
ren fluweel en geperst fluweel. In reliëf geschoren fluweel wordt het patroon aangebracht 
door het scheren van de pool op verschillende hoogten. Het patroon in geperst fluweel 
wordt door middel van vocht en druk aangebracht. (T)

Roijael
 Wordt in 1674 genoemd in de inventaris van de firma De Flines uit Amsterdam. Het 

betreft een zijden stof die in twee breedtes werd geweven de ‘ordinaris’ en de Franse 
breedte. 

 In de Richelieu-collectie (1736) zijn staaltjes gekeperde wollen ‘Royalles croisés’ en half-
zijden ‘Royalles misoye’ opgenomen. 

Satijn
 Satijn is een in satijnbinding geweven weefsel waarbij het bindingsrapport bestaat uit 

tenminste vijf kettingdraden en tenminste vijf inslagdraden. (T) De stof heeft een glad, 
glanzend en schijnbaar ononderbroken aanzien vanwege de flotterende ketting- of in-
slagdraden en doordat geen van de bindingspunten elkaar raken. Zijden satijn heeft de 
eigenschap dat het licht reflecteert, waardoor het zo geschikt is voor kleding.

Serge
 Gekeperde wollen stof. (S)
Smallen
 Eind zestiende en eerste helft zeventiende eeuw 39 of 43 cm brede gestreepte stoffen van 

zijde of linnen geweven. De strepen bestonden uit metaaldraad, zijde of linnen. Later 
ook als synoniem voor in Haarlem geweven zijden stoffen.

Tabijn, tabby (Eng.), tabis (Fr.)
 Tabijn is een dichtgeweven stevige taf dat na het weven werd gekalanderd waardoor een 

golvend, gewaterd effect in de stof verkregen werd. Het kalanderen gebeurde met cilin-
ders van ijzer of koper, waarbij onder hoge druk de ribbels van de stof op min of meer 
onregelmatige afstanden platgedrukt werden. Hierdoor wordt het licht op verschillende 
manieren gereflecteerd wat het typische gewaterde effect geeft. Dit effect werd verkregen 
zonder bij het kalanderen water of kleurstoffen (teinture) te gebruiken. (F, S) Zie ook 
moiré, moor.

10  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548.
11  SAA, NA 4622, f. 683, not. J. Backer, 4 oktober 1701.
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Taf, taffetas
 Zijden weefsel in platbinding met een gering ripseffect. (T) In de meeste in Europa ge-

weven taffetas waren de inslagdraden iets dikker dan de kettingdraden. (M)
Tobijn, tobine (Eng.)
 In Engeland is tobijn in de achttiende eeuw een weefsel in kettingripsbinding met een 

extra (flotterende) ketting voor de vorming van het patroon. (R) 
Toilet of Tolet
 Fijn linnen, of ander, min of meer kostbaar weefsel, wellicht ook een op een bepaalde 

manier geweven stof. (WNT) To(i)letten konden met goud- en/of zilverdraad ingeweven 
worden. 

Triumphant
 Een zijden stof met een grondweefsel in gros de Tours en ingeweven met damastachtige 

bloemen. (S)
Turks garen
 Garen afkomstig van de angorageit. Werd ook wel kamelenhaar of kemelshaar genoemd. 

Tegenwoordig beter bekend als mohair.
Venetienne
 Een weefsel dat oorspronkelijk in Venetië werd geweven, en vervolgens in Frankrijk 

werd nageweven. Het is een soort van gros de Tours, dat heel fijn geweven is. Ze zijn ef-
fen of gefigureerd, met goud- en zilverdraad ingeweven of alleen met zijde. (S)

Zijdegrofgrein, zie: grein

7.2 Weefgetouwen en weeftechnieken

De hieronderstaande beschrijvingen zijn ontleend aan Johanna M. Diehl, A.J. de Graaf, Da-
niël de Jonghe (eindred.), Textiellexicon. Verklarend weeftechnisch woordenboek, Amster-
dam 1991, tenzij anders staat aangegeven. 
Informatie die voor een goed begrip van de in de tekst voorkomende weeftechnische ter-
men niet van belang zijn, bijvoorbeeld omdat ze te technisch van aard zijn, is weggelaten en 
aangeduid als […].

Baan
 Deel van het patroonharnas in een trekgetouw dat een zelfstandig geheel vormt. Er kun-

nen meerdere banen naast elkaar voorkomen. Elk trekkoord verenigt dan zoveel har-
naskoorden met een overeenkomstige functie als er banen zijn. Het verbinden van de 
harnaskoorden uit de verschillende banen heet colleteren. Indien het colleteren over de 
gehele weefselbreedte steeds in dezelfde richting – van links naar rechts, of van rechts 
naar links – plaatsvindt spreekt men van rechte banen; wordt deze richting bij elke vol-
gende baan omgekeerd dan spreekt men van stelpende/terugkerende banen. […]

Binding
 Wijze waarop in een weefsel de ketting- en de inslagdraden zijn gebonden. Men onder-

scheidt drie hoofdbindingen: platbinding, keperbinding en satijnbinding. Op elk van 
deze hoofdbindingen kunnen variaties worden gemaakt, afgeleide bindingen. Ook kun-
nen combinaties van hoofd- en/of afgeleide bindingen voorkomen. Afhankelijk van het 
aantal ketting- en inslagstelsels dat voor een binding nodig is onderscheidt men:

 Enkelvoudige binding, waarbij gebruik wordt gemaakt van één ketting- en één inslag-
stelsel.
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 Complexe binding, waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één kettingstelsel en/
of meer dan één inslagstelsel.

Bindingspunt
 Plaats in een weefsel, waar een kettingdraad en een inslagdraad elkaar vastleggen: bin-

den. Meer specifiek de plaats waar een inslagflottering wordt gebonden door één ket-
tingdraad, of een kettingflottering door één inslagdraad.

Bindkettingstelsel
 Kettingstelsel dat bij complexe weefsels dient voor het binden van gelijkwaardige inslag-

stelsels op een basiskettingstelsel, of voor het binden van een toegevoegd inslagstelsel 
(figuurinslagstelsel) op een basisweefsel. […]

Brocheren
 Versieren van een weefel door middel van een toegevoegd inslagstelsel, het brocheer-

inslag-stelsel, waarvan het gebruik is beperkt tot de oppervlakte van het motief van de 
versiering. De draden van dit stelsel lopen dus niet van zelfkant tot zelfkant. Dit in tegen-
stelling tot het lancé-inslagstelsel waar dat wel het geval is. (SC)

Colleteren, zie: baan
Doekboom
 Houten of metalen balk in een weefgetouw waarop het gereedgekomen weefsel wordt 

gewonden.
Flotteerinslagstelsel
 Toegevoegd inslagstelsel dat op de goede kant van het weefsel flotteringen vormt. Indien 

het dient voor de vorming van patronen op het basisweefsel noemt men het ook wel 
figuurinslag-stelsel.

Flottering
 Deel van een ketting-, resp. inslagdraad, dat van bindingspunt tot bindingspunt over 

tenminste twee inslag-, resp. kettingdraden loopt.
Fluweelroede
 Metalen roede gebruikt bij het weven van roedefluweel voor de vorming van de lussen in 

de draden van het poolkettingstelsel. Men onderscheidt:
a Snijroede, waarin een groef in de lengterichting ruimte geeft aan het mes dat de pool 

opensnijdt bij het maken van gesneden fluweel.
b Trekroede, gebruikt voor het maken van ongesneden fluweel.

Gang, zie: scheren
Grond
 Deel van het patroon waartegen de motieven van de figurering afsteken.
Grondweefsel
 Weefsel dat een onderdeel is van een complex weefsel, en waarop toegevoegde ketting- 

en/of inslagstelsels worden gebonden.
Harnaskoord, zie: patroonharnas
Hevel
 Onderdeel van ophaler, schacht of patroonharnas waarmee de kettingdraad op en neer 

kan worden bewogen. De hevel kan bestaan uit een enkele of een dubbele lus en kan een 
oogje, het heveloog bevatten, waardoor de kettingdraad kan worden geregen. De hevel 
kan zijn gemaakt van koord, metaal, of een ander materiaal.

Inslag
 Geheel van evenwijdig lopende draden, dat dwars door de ketting is aangebracht. De 

inslag kan uit één of meer inslagstelsels bestaan.
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Kam
 Geheel van alle schachten in een weefgetouw, soms ook met het riet.12

Kegelweefstoel
 Variant van het trekgetouw waarbij de lussen van de letsen rechtstreeks zijn verbonden 

met de horizontale delen van de trekkoorden. Deze letsen, nu kegelkoorden genoemd, 
worden om het in de war raken te voorkomen geleid door gaten in een horizontaal ge-
plaatste plank: kegelplank. Zij zijn aan het uiteinde voorzien van een houten knop: kegel. 
Door middel van de kegels kunnen de trekkoorden omhoog worden getrokken. Bij één 
vorm van de kegelweefstoel worden ook de schachten van de voorkam door kegels be-
diend, zodat trappers overbodig zijn.

Keperbinding 
 Hoofdbinding waarbij het bindingsrapport bestaat uit tenminste drie ketting- en ten-

minste drie inslagdraden en waarbij het stijgingsgetal of het spronggetal 1 is. Hierdoor 
ontstaat een effect van diagonaal verlopende lijnen, de keperlijnen, waarvan de richting 
naar rechts stijgend (Z), of naar links stijgend (S) kan zijn. […]

Ketting
 Geheel van evenwijdige draden dat in de productierichting van het weefsel loopt. De ket-

ting kan uit één of meer kettingstelsels bestaan.
Kettingboom
 Houten of metalen rol waarop de geschoren ketting wordt opgeboomd.
Klossenrek
 Stelling waarop een groot aantal scheerklossen kan worden geplaatst, zodat verschil-

lende kettingdraden tegelijk kunnen worden geschoren of verweven (zoals in fluweel).
Kruisroede
 Dunne staaf of smalle lat. Een aantal van deze kruisroeden wordt bij het overbrengen 

van de ketting, b.v. vanaf een scheerraam, naar het weefgetouw op de plaats van de kruis-
draden in de ketting gebracht en kan tijdens het weven blijven zorgen voor het handha-
ven van de juiste volgorde van de kettingdraden.

Lade
 Raamwerk in een weeftouw […] waaraan het riet is bevestigd. De lade kan naar voren 

zwaaien om met het riet de zojuist in de sprong ingebrachte scheut aan te slaan.
Lancé-inslagstelsel, lancé-effect
 Bindingseffect gevormd aan de goede kant van een weefsel door een toegevoegd inslag-

stelsel, het lancé-inslagstelsel. De draden van dit stelsel lopen van zelfkant tot zelfkant 
en flotteren zowel aan de goede als aan de verkeerde kant van het weefsel. Aan de goede 
kant worden de flotteringen […] in het geheel niet of op enkele plaatsen verdeeld over 
hun lengte, gebonden. […] Aan de verkeerde kant waar de draden tussen de lancé-effec-
ten flotteren, kunnen deze flotteringen worden gebonden, of ook worden afgesneden.

Lets, zie: trekgetouw
Lezen
 Selecteren van trekkoorden of sempelkoorden als voorbereidend werk voor het vervaar-

digen van de lets.
Liseré-effect
 Figurering aan de goede kant van een weefsel door middel van flotteringen die gevormd 

worden door het basisinslagstelsel dat ook voor de vorming van het grondweefsel wordt 

12  De term kam wordt ook gebruikt voor één enkele schacht en voor riet.
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gebruikt. Wanneer voor de figurering een extra inslagstelsel wordt gebruikt, is er sprake 
van een lancé-effect. (SC)

Patroonharnas
 Geheel van onderdelen in bepaalde typen trekgetouw om kettingdraden individueel te 

kunnen heffen. Het bestaat uit een aantal hevels die elk zijn verzwaard door een lang en 
smal voorwerp, een gewicht waardoor de harnaskoorden onder spanning gebracht wor-
den. Door het oog van elke hevel zijn steeds zoveel kettingdraden geregen als er ketting-
draden zijn in de kettingstap. De hevels zijn opgehangen aan dunne koorden, harnas-
koorden. Deze zijn geleid door gaten in een horizontaal geplaatste plank, de harnasplank 
om ze over de weefselbreedte gespreid te houden. Boven de harnasplank worden bij het 
colleteren de harnaskoorden, waarvan de kettingdraden steeds gelijktijdig moeten wor-
den geheven, samengebracht en bevestigd aan een trekkoord.

Platbinding13

 Hoofdbinding waarbij iedere inslagdraad afwisselend over en onder een kettingdraad 
loopt en iedere kettingdraad afwisselend over en onder een inslagdraad. Het bindings-
rapport bestaat dus uit slechts twee ketting- en twee inslagdraden. […] Variaties in de 
verhouding tussen ketting- en inslagdichtheden, en/of verschillen in de garennummers 
van de voor ketting en inslag gebruikte materialen, kunnen leiden tot weefsels in: 
■ Platbinding met kettingeffect, waarbij de kettingdichtheid zodanig overheerst dat een 

kettingrips is ontstaan.
■ Platbinding met inslageffect, waarbij de inslagdichtheid zodanig overheerst dat een 

inslagrips is ontstaan.
 […]
Poolweefsel
 Complex weefsel waarop aan de oppervlakte garenlussen of garentoefjes voorkomen, de 

pool. De lussen of toefjes kunnen worden gevormd door:
a […]
b Het toepassen van toegevoegde inslagstelsels, b.v. bij inslagfluweel.
c Het toepassen van toegevoegde kettingstelsels, b.v. bij kettingfluwelen.

Riet
 Onderdeel van het weefgetouw dienend om de kettingdraden regelmatig over de breedte 

van het te vormen weefsel te verdelen en om de ingebrachte scheut aan te slaan. Het be-
staat uit een aan de lade bevestigd raam waarin staafjes van riet of metaal, de rietstaafjes/
riettanden, evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst. De kettingdraden worden door de ruim-
ten tussen de riettanden de rietopeningen geregen.

Satijnbinding
 De satijnbinding is een van de keperbinding afgeleide hoofdbinding en onderscheidt 

zich daarvan doordat
1 de bindingspunten onregelmatig verdeeld zijn en
2 de bindingspunten niet zichtbaar zijn omdat zij bedekt worden door de flottering van 

de ketting- of inslagdraden. Hierdoor ontstaat een weefsel met een glad, glanzend en 
schijnbaar ononderbroken aanzien. [SC]

 Het is een hoofdbinding waarbij het bindingsraport bestaat uit tenminste vijf kettingdra-
den en tenminste vijf inslagdraden. […] Men onderscheidt regelmatige en onregelma-
tige satijnbindingen. De bindingspunten in een regelmatige satijnbinding bevinden zich 

13  Om verwarring te voorkomen is hier gekozen om de term platbinding te gebruiken en niet, zoals in het 
Textiellexicon, de term effenbinding. 
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op diagonale lijnen waarvan de richting naar rechts stijgend (Z) of naar links stijgend (S) 
kan zijn. Twee voorbeelden van een regelmatige satijnbinding zijn het 4/1 en 7/1 ketting-
satijn dat met vijf respectievelijk acht schachten wordt geweven. Deze wijze van noteren 
geeft aan dat  – aan de goede kant van de stof – vier/zeven kettingdraden boven de inslag 
liggen en een eronder.

 De bindingspunten in een onregelmatige satijnbinding bevinden zich op gebroken lijnen 
waarvan de richting naar rechts (Z) of naar links (S) stijgend kan zijn.

Schachten
 Onderdeel van een weefgetouw waarmee een deel van de kettingdraden kan worden 

bewogen voor de vorming van een sprong overeenkomstig de in het bindingsrapport 
gestelde eisen. Men onderscheidt:
a Schacht waarmee de kettingdraden zowel omhoog als omlaag kunnen worden bewo-

gen. […]
b Neerhaalschacht alleen dienend voor het omlaag trekken van de kettingdraden; op-

haalschacht alleen dienend voor het omhoog trekken van de kettingdraden. […]
Schachtengetouw
 Weefgetouw waarop de vorming van de opeenvolgende sprongen plaatsvindt door mid-

del van schachten.
Scheermolen
 Meestal om een verticale as draaiende haspel, waarop kettingdraden vanaf de scheer-

klossen tot gangen kunnen worden verenigd.
Scheerraam
 Staand houten raam met in de stijlen geplaatste pennen, waarop kettingdraden vanaf 

scheerklossen tot gangen kunnen worden verenigd.
Scheren (van de ketting)
 Alle handelingen die leiden tot het aanbrengen van de kettingdraden op een weeftoestel. 

Bij het scheren van de ketting door middel van een scheermolen of een scheerraam, 
wordt het kettinggaren vanaf de scheerklossen om een aantal in de molen of het raam ge-
plaatste pennen geleid. De lengte van de draad vanaf het uitgangspunt tot de laatste pen 
noemt men een halve gang, die terug tot het uitgangspunt eveneens een halve gang. 

Scheikam
 Hulpgereedschap in de vorm van een kam om bij het opbomen de kettingdraden regel-

matig te verdelen over de kettingboom.
Sempel (simpel), zie trekgetouw
Sprong
 De tijdens het weven tussen twee lagen kettingdraden gevormde opening waar de inslag-

draad doorheen wordt gebracht.
Stap 
 Aantal draden dat voorkomt in de kleinste trede van de trapvormige omtreklijn van een 

figuur van een gefigureerd weefsel. De treden van de trapvormige omtreklijnen zijn één 
of meer stappen breed en/of hoog. De stap in inslagrichting is de kettingstap, de stap in 
kettingrichting is de inslagstap. […]

Trapper
 Hefboom waarmee in een (trap)getouw één of meer schachten met de voet in beweging 

gebracht kunnen worden. 
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Trekgetouw
 Handweefgetouw gebruikt voor het vervaardigen van enkelvoudige (b.v. damast) en 

complexe, gefigureerde weefsels. Er bestaan verschillende typen trekgetouw (b.v. de ke-
gelweefstoel), die vrijwel alle gemeen hebben dat voor het vormen van de sprongen twee 
verschillende, onafhankelijk van elkaar functionerende, systemen worden gebruikt:
a Een voorkam waarmee de sprongen kunnen worden gevormd volgens één van de 

hoofdbindingen of een daarvan afgeleide binding.
b Een patroonkam of een patroonharnas waarmee kettingdraden selectief kunnen wor-

den opgetrokken, waardoor de door de voorkam gevormde sprong wordt beïnvloed 
om het beoogde patroon tot stand te brengen. Met de schachten van de patroon-
kam of met de gecolleteerde harnaskoorden van het patroonharnas zijn lange koor-
den, de trekkoorden, verbonden. Deze kunnen boven in het getouw zijn bevestigd en 
van boven af worden opgetrokken. Zij kunnen echter ook, via katrolletjes die in een 
raamwerk, het katrolraam, zijn bevestigd, in horizontale richting worden gebracht 
en zijdelings aan de muur worden bevestigd. Zij worden dan veelal raamkoorden ge-
noemd. Aan de horizontale delen van deze raamkoorden worden verticaal lopende 
koorden, de sempelkoorden, geknoopt. Deze zijn onderaan aan de vloer bevestigd. 
De sempelkoorden (of de trekkoorden indien geen katrolraam aanwezig is) die voor 
één bepaalde sprong gelijktijdig moeten worden getrokken, zijn samengevat in de 
lussen van een ander koord, de lets. Voor de vorming van elke sprong is dus een 
afzonderlijke lets aanwezig. Een naast het getouw staande hulpkracht, de sempel-
jongen/trekjongen, kan door het trekken aan een bepaalde lets de op dat moment 
benodigde schachten van de patroonkam, of hevels van het patroonharnas, omhoog-
trekken. Het geheel van sempelkoorden en letsen noemt men ook wel de sempel.

 In sommige gevallen ontbreekt de voorkam. De functie daarvan wordt dan overgeno-
men door de patroonkam of het patroonharnas.

Voorkam
 Geheel van al dan niet door trappers bediende schachten, dat in een trekgetouw wordt 

gebruikt om in samenwerking met de patroonkam of het patroonharnas de sprong te 
vormen.

Weefsel
 Door weven tot stand gebrachte stof. Men onderscheidt:

■  Enkelvoudige weefsels
■  Complexe weefsels

Weven
 Vervaardigen van een stof door het door elkaar heen werken, binden, van twee groepen 

draden, de ketting en de inslag, die loodrecht op elkaar staan. De draden van de ketting 
zijn daartoe evenwijdig aan elkaar geplaatst in een weefgetouw of weefapparaat en zijn 
tijdens het weven strak gespannen. Afhankelijk van de beoogde bindingswijze worden 
de kettingdraden in twee lagen verdeeld. Door de ontstane opening, de sprong, wordt de 
inslagdraad ingebracht. Zowel de ketting als de inslag kunnen uit meer dan één draden-
stelsel bestaan.’

Zelfkant
 Begrenzing van een weefsel evenwijdig aan de kettingrichting, ontstaan doordat elke 

inslagdraad om de buitenste kettingdraad van het weefsel terugkeert. De zelfkant kan 
bestaan uit een smalle strook waarin een andere binding, een ander materiaal en/of een 
andere kleur is toegepast dan de rest van het weefsel. 
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