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Bedrijfsorganisatie en 
arbeidsverhoudingen 
binnen de zijdeweverij

De Zuidnederlandse migranten bezaten door hun jarenlange ervaring in de zijdenijverheid 
voldoende warenkennis om in Amsterdam en Haarlem hun bedrijven op te zetten en tot 
een succes te maken. Dit gold zowel voor de zijdewevers als voor de zijdereders en de zijde-
ververs. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de immigranten niet alleen hun kennis 
maar ook hun kapitaal en hun internationaal netwerk van relaties meebrachten naar het 
noorden. Dit gold derhalve ook voor hen die zich met de zijdenijverheid bezig hielden. Het 
benodigde kapitaal om deze bedrijven op te richten en aan het werk te houden was in Am-
sterdam en Haarlem aanwezig. Ook de aanvoer van zijde, gereed of ongereed, geschiedde in 
de beginperiode al met een zekere regelmaat. Er is slechts een voorstel bekend van ‘eenige 
luyden, haer met syde generende’ waarmee zij de hulp van de burgemeesters en de vroed-
schap van Amsterdam inriepen voor de aanleg van een voorraad ruwe Oostindische zijde, 
dat in de vergadering van 26 november 1604 werd besproken.1 Het zal geen toeval zijn ge-
weest dat dit slechts drie maanden na de succesvolle veiling van Chinese zijde door de VOC 
in Amsterdam is gebeurd. Aan de basisvoorwaarden – kapitaal, grondstoffen, kennis en 
mankracht – voor de vestiging van een nieuwe nijverheid was dus voldaan. Maar hoe zat 
het nu met de bedrijfsorganisatie en de arbeidsverhoudingen binnen de nieuw opgerichtte 
bedrijven? Dit is de centrale vraag van dit hoofdstuk.2

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

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

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

2.1  De getouwen

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

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

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

Afbeelding 7 ■ Trekgetouw met sempel, uit: Diderot, Recueil de planches XI, pl. LX. Universiteitsbiblio-
theek Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties OTM 1291 A 2.



40

Hoofdstuk 2 ■ Bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen binnen de zijdeweverij

trekgetouw in de kegelweefstoel en de sempelstoel. Wanneer in de literatuur zonder nadere 
aanduiding gesproken wordt over het trekgetouw dan bedoelt men doorgaans de sempel-
stoel, het getouw waarop de kostbaarste zijden stoffen werden geweven.

2.2  Inrichting en gereedschap van de zijdeweverij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3  Leerjongens en leerknechten in Amsterdam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.1 Leerjongens in Haarlem

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

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

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

2.4  De knechten in de zijdeweverij

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5  De overige werkers in de zijdeweverij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6  Loonkosten in de zijdeweverij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7  Kooplieden-ondernemers en zijdelakenfabrikeurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


