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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.
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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.



14

Zolang de weefkunst bloeit

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’.
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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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Inleiding

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.


