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Introductie, ontwikkeling en 
omvang van de zijdenijverheid 
in Amsterdam en Haarlem

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.

1



Hoofdstuk 1 ■ Introductie, ontwikkeling en omvang van de zijdenijverheid

24

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

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.


