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De Hollandse zijdenijverheid 
en de overheid

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

1  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 396.
2  Davids, ‘Beginning Entrepreneurs and Municipal Governments’, 179-183.
3  G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, Den Haag 1940.
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nomen wanneer het ging om de regelgeving ten aanzien van de stimulering en bescherming 
van de Hollandse zijdelakenfabricage. 

3.1  Het stadsbestuur van Amsterdam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2  Het stadsbestuur van Haarlem49

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

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

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

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

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

60  NHA, Gildenarchieven 290, 3 januari 1602, f. 15-15v.
61  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 211, 27 januari 1612, f. 205-205v. De tekst is ook opgenomen in het 
keurboek van het smalweversgilde, f. 28. De klacht was afkomstig van de deken en mannen van de ammelakens en 
servetten. Het assortiment stoffen was ten opzicht van 1597 al snel uitgebreid en bevatte meer dan alleen gestreep-
te stoffen. Op 31 mei 1605 werd de ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figuren, als Legatueren, Damasten, zoo 
voetwerck als treckwerck’ gepubliceerd, waarin de kwaliteit van verschillende linnen en 
(half)zijden stoffen van 10 taliën breed werden beschreven, Gildenarchieven 290, f. 23-26v.
62  Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 34; Floris Mulder et Daniël de Jonghe, ‘La découverte d’un 
métier à double harnais des Pays-Bas du milieu du XVIIIe siècle’, in: Bulletin du CIETA 71 (1993), 77; Colenbran-
der, ‘De zijdeweverij in Haarlem’, 71. Het is hier op zijn plaats om aan te geven dat de inhoud van het artikel van 
Van Ysselsteyn met terughoudendheid moet worden beschouwd, vanwege de smalle en onvolledige basis waarop 
het is gebaseerd.
63  SAA, NA. 662, f. 147v-148v. Op 24 augustus 1627 werd bij notaris Warnaertz in Amsterdam een contract op-
gemaakt tussen twee Haarlemse smalwerkers en een koopman in Gotenburg. De twee, Hans Boneval en Abraham 
Joosten zullen elk met ten minste drie getouwen naar Zweden vertrekken om aldaar Haarlemse manufacturen te 
maken. De koopman Albert van de Velde zal hen de grondstoffen hiertoe leveren, te weten gebleekt Oostindisch 
katoenen garen en wit slesiger garen (linnen). Zijde wordt in het geheel niet genoemd.



83

3.2 ■ Het stadsbestuur van Haarlem

Saaihal. Zo leidde het gebruik van katoen door de smalwevers tot een geschil met de looiers 
van de bombazijnen. Na overleg met enige neutrale kooplieden viel begin 1613 het besluit 
dat het de smalwevers was toegestaan om door hun weefkammen alle garens, hetzij katoen 
of anders te gebruiken die hen goed dunkte. Hetzelfde gold voor de bombazijnwevers, mits 
de stoffen maar volgens de eigen keur werden gemaakt. De stoffen werden vervolgens op de 
eigen looikamers gelood.64 Onder verwijzing naar dit besluit van 18 januari 1613 werd later 
dat jaar een soortgelijk conflict tussen beide looikamers, nu over het loden van een nieuwe 
stof, opgelost. Opnieuw was de uitkomst dat alle stoffen die voor kleding werden gebruikt, of 
terstond werden verzonden, in de looikamer van de smallen werden gelood, ‘als daar onder 
behoorende’. Moesten ze echter nog gebleekt, geruwd, geschoren, geverfd en dergelijke wor-
den dan vielen ze onder de looikamer van de bombazijnen.65 Uit het vervolg van de kwestie 
kan worden opgemaakt dat de zaak hoog heeft opgespeeld, waarbij beide partijen op hun 
standpunt zijn blijven staan. Uit de burgemeestersresoluties van 18 februari 1614 blijkt, dat 
over en weer zowel geschriften als monsterlappen bij de burgemeesters waren ingediend.66 
Zij kwamen vervolgens tot de conclusie dat er geen kansen waren om tot overeenstemming 
te komen en zagen als enige oplossing de beide ‘hallen’ of  looikamers samen te voegen. Aan 
de zeven mannen van de smalwerkers- of noppenhal werden drie personen toegevoegd om 
zo gezamenlijk de kooplieden van dienst te zijn.67 
 Afgaande op de benoemingen heeft deze fusie niet gewerkt. Sterker nog, op dezelfde dag 
dat de zeven mannen en looiers van het smallen en noppengilde werden benoemd, kwam 
een combinatie van de mannen van de looikamer van de ammelakens en servetten met die 
van de saaien, fusteinen en bombazijnen tot stand.68 De oorspronkelijke samenvoeging van 
de looikamer van de smallen en noppen met de Saaihal was blijkbaar al snel een onhoud-
bare combinatie gebleken. Het duurde echter nog vier jaar alvorens op 28 december 1618 
het besluit tot samenvoeging van de kamer van de smallen, noppen en legaturen met die van 
de saaien, fusteinen, bombazijnen en damasten door de burgemeesters officieel ongedaan 
werd  gemaakt.69 Hiermee kwam een einde aan de fusiepogingen tussen de verschillende 
looikamers. Helaas zijn de door de mannen van beide looikamers ingediende stukken, die 
mede de grondslag voor dit besluit vormden niet bewaard gebleven. Hoe dan ook, de schei-
ding gaf de burgemeesters de gelegenheid om een nieuwe benoemingsprocedure voor de 
looikamers in te stellen. Voortaan benoemden zij twaalf kooplieden of reders als ‘electeurs’ 
of ‘nominateurs’ om jaarlijks een voordracht te maken van veertien personen, die de nering 
van smallen en noppen verstonden, waaruit de deken en mannen van de looikamer werden 
gekozen.70 Wanneer de benoemingen op een rij worden gezet, blijkt dat vanaf 1618 in de re-
soluties van de burgemeesters niet meer wordt gesproken van de deken en mannen van het 

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

3.2.1 De looikamer in Haarlem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 7 januari 1661, f. 34.
98  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 9 juli 1661, f. 82v. Voor de tekst zie SA 245, ‘Keuren ende Or-
donnantie Op de Looy-kamer Van de Manufacturen’.
99  NHA, SA 245, artikel 1 en 2. Twee van hen zouden ten minste een of twee maal per week, samen met een of 
meer heren van de magistratuur en geassisteerd door enkele mannen van de nering op de looikamer de manufac-
turen keuren op lengte, breedte, deugd en fijnheid, conform de aldaar aanwezige monsterlappen.
100  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 8 september 1661, f. 97. 
101  In de praktijk gebeurde dit al sinds 1637, zie Gildenarchieven 297.
102  Dit wil niet zeggen dat de overmannen niet tot burgemeester en in die hoedanigheid weer tot superintendent 
benoemd konden worden, zoals dit in de achttiende eeuw wel gebeurde.
103  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 1 januari 1662, f. 124.
104  NHA, SA 245, artikelen 12-16, 23. De Jongste was ten onrechte van mening dat de beperking van het aantal 
getouwen tot vijf pas in 1674 werd ingesteld. De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 22. 
105  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 227, 14 juli 1661, f. 83v.
106  NHA, Gildenarchieven 297, 8 maart 1631.



89

3.2 ■ Het stadsbestuur van Haarlem

In de vergadering van 28 januari 1666 werd gesproken over de lonen die door de reders 
van de smalnering aan de arbeidslieden werden betaald.107 Niet alleen waren er onderlinge 
verschillen, ze werden ook van tijd tot tijd verlaagd. De gevreesde gevolgen waren kwali-
teitsverlies van de stoffen en armoede voor wevers, knechten en anderen waardoor zij een 
beroep zouden moeten doen op de stedelijke armenzorg. Om dit nu zoveel mogelijk te voor-
komen, werd het voorstel gedaan om de lonen op ‘eenen redelijcke ende egalen voet te bren-
gen’.108 De deken en mannen van de looikamer kregen de opdracht om bij de reders navraag 
te doen, om vervolgens met lijsten rond te gaan waarop de reder zijn naam kon zetten in-
dien hij het met dit voorstel eens was.109 Een half jaar later werd de eerste keur op de lonen 
van het smalredersgilde gepubliceerd.110

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

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

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

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

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

119  Maarten Prak, ‘Ambachtsgilden vroeger en nu’, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekge-
schiedenis, 57 (1994), 10-33, aldaar 21.
120  NHA, SA 265, Lonen op de smalnering 16 september 1670; SA 269, idem 13 april 1671. Twee zaken wekten 
beroering: de vergoeding van het klosloon van de zijde en het eigendom van de gereedschappen, zie paragraaf 
5.2.
121  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213, 12 september 1676. ‘Consideratien van de Mannen vande Looy 
Camer en de gemeene fabriqueurs. Over het Verval ende Middelen van Herstelling in onze Neringe en fabrique.’
122  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213, ‘Antwoort op zeeker geschrift geintituleert consideratien van de 
Mannen vande Looijkamer en de gemeene fabriqueurs. Over het verval, ende middelen van herstelling in onse 
neringe en fabrique.’ 
123  Zij verzetten zich ook tegen het beeld dat de fabrikeurs gaven alsof zij altijd de lonen bepaalden en verwezen 
daarbij naar de ordonnanties die de burgemeesters in dezen hadden uitgevaardigd. De artikelen met betrekking 
tot de rang van fabrikeur en loonwerker zijn in de ordonnantie van 1697 niet meer opgenomen. NHA, SA 307.
124  NHA, SA 281. 



92

Hoofdstuk 3 ■ De Hollandse zijdenijverheid en de overheid

mindere vertier en consumptie van koopmanschappen werd nog eens nader uitgewerkt.125 
Het ging hier immers enkel over de smalnering en daarop concentreerden zij zich. De smal-
nering was nog nooit zo florissant geweest als tegenwoordig en dit gold vooral voor de zij-
den werken.
 Kenmerkend voor deze periode, ten opzichte van de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, is het steeds groter wordende belang van de zijden stoffen binnen de smalnering. 
Tevens begint nu een verschuiving op te treden van het gebruik van de term smalwevers-
gilde naar het gebruik van de term smalredersgilde, wat de weerslag is van de steeds groter 
wordende invloed van de reders of fabrikeurs binnen het gilde ten koste van de kleine zelf-
standige en/of in loondienst werkende wevers en de daarmee samenhangende gewijzigde 
verhouding tussen de twee.126 Hiermee komen we bij datgene wat Davids heeft opgemerkt 
ten aanzien van de ontwikkeling van het Haarlemse smalweversgilde.127 Terecht constateer-
de hij dat kapitalistische tendenzen in het gilde geleidelijk de overhand kregen waardoor 
de bestaande structuur als het ware van binnen uit werd aangetast, maar hij gaf niet aan 
waarom dit gebeurde. De reden voor deze omslag moet mijns inziens gezocht worden in 
het toenemende belang van de zijden stoffen binnen de gehele productie van de smalnering, 
waardoor grotere kapitalen nodig waren om de weverij aan de gang te houden. Zie in dit 
verband ook het hierboven genoemde verwijt van de werklieden aan de fabrikeurs betref-
fende hun gebrek aan kapitaal. Dit verklaart dan ook waarom de Haarlemse ontwikkeling, 
hetzelfde geldt voor Amsterdam, meer aansloot bij Lyon en Antwerpen, dan bij andere tak-
ken van nijverheid binnen Haarlem zelf.128 
 Abraham van Tongerlo wees in 1605 in verband met de zijderederij, waar van de ruwe 
zijde verwerkbare zijden garens werden gemaakt, al op de grote kapitaalbehoefte van deze 
bedrijfstak. In zijn octrooi-aanvraag benadrukte hij dat slechts weinigen de zijderederij ter 
hand konden nemen vanwege de grote kapitalen die werden vereist.129 Nog in de achttiende 
eeuw behoorde zijde tot de weinige producten die met drieendertig maanden rabat werden 
verkocht, waardoor de fabrikeurs in staat werden gesteld om de zijde te verwerken, de pro-
ducten te verkopen en van de opbrengst hun schulden te voldoen.130

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

166  Enthoven, ‘Ondergang Nederlandse handelssuprematie’, 258-261. Zie ook: Israel, Dutch Primacy, 282-291 
voor een overzicht van de gebeurtenissen in de periode 1667-1672.
167  Cau, C. e.a. (eds.), Groot Placaet-Boeck vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Hoogh 
Mogende Heeren Staten generaal der Vereenighde Nederlanden: ende van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van 
Hollandt ende West-Vrieslandt; Midtsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, Den Haag 1658-1797, 
III, 263-264. Op 26 januari 1665 publiceerden de Staten-Generaal een plakkaat tegen de invoer van Engelse ma-
nufacturen.
168  H. Brugmans, ‘De notulen en munimenten van het College van Commercie te Amsterdam, 1663-1665’, in: 
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 18 (1897), 181-330, aldaar 278-279. De allereerste aan-
zet dateerde zelfs uit 1664, toen het College van Commercie, dat slechts kort heeft bestaan, een verzoek aan de 
Amsterdamse vroedschap richtte om maatregelen te nemen tegen de invoer van wijnen, zout, papier en manufac-
turen uit Frankrijk. De reden voor dit verzoek werd als volgt omschreven: ‘Ende, gelijck geexperimenteert werdt, 
dat in Vranckrijck alle bedenckelijcke middelen werden aengevangen, die eenigsints dienstig connen wesen tot 
aenfockinge van alle neringen in ’t generael ende tot dien eynde alle waren, van dese landen comende, zeer wer-
den belast, om den toevoer daerdoor te beletten ende de fabriquen aldaer in ’t werck te stellen, […].’
169  SAA, Archief Vroedschap (5025), 25, 28 januari 1667, f. 184v-185. Zie ook: Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven 
en gildewezen III, nr. 1588. Dit gebeurde naar aanleiding van een vergadering van de Staten van Holland van 13 
december 1666.
170  De nadruk in dit stuk ligt op de manufacturen; Franse wijn en brandewijn komen slechts zijdelings ter 
sprake.
171  Uit het stuk komt naar voren dat de Franse heffingen vooral van invloed zijn op de wollen lakenen. Ze willen 
voorlopig niets anders dan dat wol van het veilgeld bevrijd zal worden.
172  SAA, Archief Vroedschap (5025), 26, f. 142v-143, 5 februari 1669. Tevens moest zij aangeven hoe de geld-
stroom naar deze landen als gevolg van de aanschaf van manufacturen kon worden ingedamd. Zie ook: f. 165v-
166.



100

Hoofdstuk 3 ■ De Hollandse zijdenijverheid en de overheid

en ‘andere onnutte verquistingen hier te Lande’ tegen te gaan.173 Kort samengevat kwamen 
de aanbevelingen er op neer dat het enerzijds werd aangemoedigd om voor kleding en in-
terieur inlandse manufacturen te gebruiken, terwijl anderzijds een verbod op het dragen 
van goud- en zilverlaken, kanten, passementen, linten en andere stoffen waarin goud of 
zilver was verwerkt werd overwogen.174 Beide voorstellen kregen de goedkeuring van de 
vroedschap, waarbij ten aanzien van het tweede voorstel geprobeerd zou worden om er een 
(weelde)wet van te maken.175 In Haarlem werd eveneens positief op het voorstel voor een 
belasting op de Franse manufacturen gereageerd.176 Het is hier voor het eerst dat de aanbe-
veling wordt gedaan om inlandse manufacturen te gebruiken. Zij zal rond het midden van 
de volgende eeuw nog regelmatig worden herhaald in een poging om de eigen (zijde)nijver-
heid te ondersteunen.
 Eind 1669 was de tekst van drie concept-plakkaten, waaronder het ‘Concept Placaet van 
Hollandt, op het debiteren der Fransche Manufacturen’ gereed.177 Er zou een lijst worden 
opgesteld van de manufacturen, meest stoffen, die voor kleding, versiering of ameublemen-
ten dienden, om deze bij de invoer met 50% te kunnen belasten. Tekst en lijst werden begin 
februari van het jaar daarop in Amsterdam besproken en van uitvoerige kanttekeningen 
voorzien.178 Als eerste wilde men dat de invoerbelasting voor de gehele Republiek zou tellen 
en dat het plakkaat daarom door de Staten-Generaal zou worden gepubliceerd. De vroed-
schap zag ook graag dat de manufacturen van Doornik, Rijsel en andere plaatsen in de door 
Frankrijk bezette Spaanse Nederlanden van de lijst werden geschrapt. Er werd afgesproken 
dat onderzocht zou worden of er op de lijst producten stonden die hier niet gemaakt werden, 
of niet in voldoende hoeveelheden voor zowel de binnenlandse consumptie als de handel 
met het buitenland, of niet zo goedkoop dat ze in prijs met de Franse konden concurreren. 
Deze manufacturen, zoals taffetas lustré en verschillende soorten serges (gekeperde stoffen), 
zouden dan alsnog van de lijst moeten worden gehaald.179 Dit laatste punt was geen hals-
zaak, de raad zou hierover foutief geïnformeerd kunnen zijn en mocht vervallen indien de 
overige leden hier bezwaar tegen maakten, mits de uitzondering voor de Doornikse, Rijselse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4  De Staten-Generaal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

238  De ordonnantie van 1648 was eveneens opgesteld in verband met een betere naleving van het plakkaat van 
29 december 1625. De indieners waren van mening dat de artikelen niet het vervalsen en verzwaren van de zijde 
tegen gingen, maar eerder de zijdeververs, het gilde en de keurmeesters bevoordeelden. Het gilde zou op dat mo-
ment slechts uit 20 tot 30 personen hebben bestaan.
239  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Opt. 18. Artl. ‘Daer verboden wert dat de verwers niet en sullen 
[…] sacht hart off dons te verwen. […].’ Het bedrog ten aanzien van verzwaarde zijde zou vooral gelden voor al-
lerlei soorten grove zijde die bij het gewicht werd verkocht, zoals naai- en borduurzijde.
240  L. Bosseboeuf, ‘Histoire de la fabrique de soieries de Tours des origines au XIXe siècle’, in: Mémoires de la 
Société Archéologique de Touraine XLI (1900), 103-528, aldaar 252-253. 
241  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 252. Deze stoffen zouden exact, ‘sans innover, altérer 
ni changer’ nageweven mogen worden. Naast Italiaanse steden als Genua, Lucca, Florence, Venetië, Napels en 
Bologna worden Chambery, Avignon en Espagne genoemd.
242  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 253. ‘[…] pièces façonnées à Milan et austres ville 
estrangères, où il ya de la soye crue par le moyen de laquelle ils nous ont fait voir que le poil en est plus plein ou 
serré que celui desdites pièces de soye cuite, qui faict que lesdictes pièces estrangères se trouvent plus belle et plus 
fermes que les autres, és quelles il convient par nécessité mettre de l’eau gommée qui apporteroit plus de diminu-
tion de bonté aux manufactures que ne peut faire ladicte soye écrue, qui s’y doibt mettre pour être vénale.’ 
Het was wel verboden om niet-afgekookte zijde te gebruiken voor stoffen als velours ‘doubles à poils’, satijn, da-
mast en taffetas, 254. Volgens Van Nierop was het een kwestie van kostenbesparing. Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ 
(1930), 155-156. Het lijkt toch meer een kwaliteitskwestie te zijn geweest. Er werd daarbij ook nadrukkelijk op 
gewezen dat op deze manier het geld in eigen land kon worden besteed en niet naar het buitenland zou weg-
vloeien.
243  SA Antwerpen, GA 4525, 16 november 1606, f. 15-20, aldaar f. 19-20.
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comme autrefois’.244 Uit het reglement van Lyon van hetzelfde jaar wordt duidelijk dat het 
verbod voor het gebruik van harde zijde alleen gold voor het fluweel met een gemiddelde of 
lage verkoopprijs.245 Vanaf 1667 moesten ook deze soorten geweven worden met een ketting 
en pool van organsinzijde; de inslag daarentegen moest voortaan zuivere, afgekookte zijde 
zijn en géén harde zijde. Er werden twee redenen gegeven: ten eerste verfde het slecht en ten 
tweede zorgde het ervoor dat de afgekookte zijde brak.246 
 Met betrekking tot het ‘dons’ werd door de Amsterdamse rekestranten opgemerkt dat 
deze nodig was voor het naweven van de Franse zijden stoffen. Genoemd werden poudesoy, 
gros de Tours, ras de Florence en andere stoffen die al jaren in grote hoeveelheden in Am-
sterdam werden vervaardigd. Het was onmogelijk om deze stoffen zonder ‘dons’, waarvan 
nadrukkelijk werd gezegd dat het geen verzwaarde zijde was, te weven.247 Ondanks deze 
informatie blijft het nog onduidelijk wat nu precies onder ‘dons’ werd verstaan. Het gebruik 
van afgekookte en tot het natuurlijk gewicht verzwaarde zijde was en bleef immers toege-
staan. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat hier alleen gedoeld werd op zwart ge-
verfde ‘dons’, omdat die gemakkelijk boven pari verzwaard kon worden. Dit lijkt te worden 
bevestigd door de al eerder genoemde keur uit 1659 waarin werd voorgeschreven dat alle 
soorten van ‘Hart-swart, Soet-harde en Dons-sijde’ die zwart geverfd zouden worden, eerst 
in de Zijdehal moesten worden gekeurd.248

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

244  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 269. 
245  Reglements. Statuts concernant le Commerce Art en Fabrique des Draps d’or, d’argent et de soie, et autres Etoffes 
mélangées qui le font dans la Ville et Faubourgs de Lyon, et dans tout le Pays de Lyonnais, Lyon 1667, art. 14. ‘Il est 
permis de faire des Velours de moyen et bas prix; à savoir les moyens à deux poils et à un poil et demi, et ceux du 
plus bas prix, qu’on appelle petits Velours ordinaires, à un poil […].’
246  ‘[…]; lesquels poils et chaînes detoutes lesdites trois sortes de Velours, ne pourront être qu’organcin filé et 
tordu au moulin, et les trames de bonne et pure soie; le tout cuit et non cru, (comme autrefois) attendu que la 
soie crue avec la cuite est fausse en deux manières; la première, qu’elle est de fausse teinture, et la seconde qu’elle 
corrompt et coupe la cuite.’
247  SAA, Archief Burgemeesters (5028), 548. Het gebruik van ‘dons’ maakte de stoffen niet ondeugdelijk waar-
door de kwaliteit van de stoffen niet werd aangetast.
248  Noordkerk, Handvesten, 1159, art. 1. Hetzelfde gold voor de zijde die karmozijn werd geverfd.
249  De zijdenijverheid groeide in Hamburg en Dantzig aldus de rekestranten en ze zagen niet graag dat dit de 
aanleiding zou vormen voor een grotere bloei, ten koste van de Amsterdamse nijverheid.
250  Noordkerk, Handvesten, 1155-1156. Ook de zijdeververs moesten een eed afleggen.
251  SAA, Keurboek M (5020), f. 33-37. De grootste groep, 576 personen, legden de eed af in 1648. Onder hen 
bevonden zich 58 vrouwen.
252  Noordkerk, Handvesten, 1156-1157, 7 januari 1650. Zie ook Van Nierop, ‘Zijdenijverheid’ (1931), 35-39. De 
hal stond op de Groenburgwal, op de plaats van de Engelse Episcopale kerk, Colenbrander,’Van cocon tot zijden 
stof ’, 303. Zie ook Wagenaar, Amsterdam, II, 42-43.



112

Hoofdstuk 3 ■ De Hollandse zijdenijverheid en de overheid

en nadat ze was geverfd, gewogen.253 De hal werd in eerste instantie waargenomen door 
twee proefmeesters en twee keurmeesters, alvorens het toezicht in 1656 in de handen werd 
gelegd van zes hoofdmannen, te weten twee zijdehandelaren, twee zijdelakenkopers en twee 
zijdeververs.254 Uit de zijdelakenkopers werden als eersten Gilbert de Flines en Anthoni van 
Hoeck als hoofdman benoemd.255 Beiden waren tegelijkertijd ook werkzaam als zijdelaken-
fabrikeur en behoorden tot families die een grote rol hebben gespeeld binnen de zijdela-
kenfabricage van Amsterdam. Met nadruk moet er op gewezen worden dat de Zijdehal niet 
de plaats was waar zijden stoffen werden gekeurd en gelood. Een dergelijke keuring heeft, 
anders dan in Haarlem, in Amsterdam nooit plaats gevonden.
 In tegenstelling tot Amsterdam duurde het in Haarlem nog tot 1663 alvorens een keur 
op de ververij werd uitgevaardigd, waarbij de ververs van zijde, saai en linnen in een gilde 
werden verenigd.256 Gezien het feit dat het plakkaat van de Staten-Generaal uit 1625 niet 
had geleid tot de oprichting van een zijdeverversgilde moet worden aangenomen dat deze 
tak van de ververij voor 1663 op zijn hoogst een bescheiden plaats innam binnen de Haar-
lemse zijdenijverheid. Het zal immers niet voor niets zijn geweest dat de Haarlemse burge-
meesters in 1646 gedwongen waren om drie zijdelakenkopers de opdracht te geven om erop 
toe te zien dat er in de stad geen verzwaarde zijde werd geverfd of verkocht.257 Daarom is 
het, mede gezien de plaats die Haarlem binnen de Hollandse zijdeweverij in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw innam, onwaarschijnlijk dat daar een vergelijkbare discussie als in 
Amsterdam heeft plaatsgevonden. Dat tot in de achttiende eeuw deze verzwaarde zijde in 
Amsterdam werd geverfd blijkt niet alleen uit de toestemming in 1746 om ‘dons’ en ‘harde’ 
zijde tot op 23, hoogstens 24 ons het pond te mogen verven, maar ook uit bewaard geble-
ven verfbriefjes.258 Zo ontvingen de broers Isaak en Pieter de Neufville, die sterk betrokken 
waren bij de fluweelweverij, begin 1739 een rekening van de zijdeverver Samuel Lintworm 
voor het verven van ‘Schoon Caffatiers dons en hart Zwart’.259 (afb. 16)

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

3.5  Stadhouder Willem IV en de Hollandse zijdenijverheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


