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Producten van de zijdeweverij 
te Amsterdam

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

1  Dit is bijvoorbeeld het geval in het boek van Herman Kaptijn (1995) over de Hollandse textielnijverheid tus-
sen 1350 en 1600. Een vroeg voorbeeld is Godart (1899) die zegt zich niet met de technische kant te hebben bezig 
gehouden. Thijs (1969) is hier een uitzondering op.
2  Satijn wordt vaak geassocieerd met zijde, waarbij vergeten wordt dat wol, linnen of katoen eveneens in de 
satijnbinding geweven kan worden. Textiellexicon, s.v. satijn.
3  Het kalanderen van stoffen gebeurde in een kalander, een machine waarin een grote met stenen verzwaarde 
bak over de op houten cilinders gerolde stof heen en weer bewoog, waardoor de stof glad geperst, geglansd werd. 
In de bronnen wordt de kalander ook wel kalandermolen genoemd.
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aanduiding dat een weefsel glanzend of gefigureerd is, is nietszeggend omdat niet duidelijk 
wordt hoe de glans of het figuur is ontstaan. Stoffen moeten daarom weeftechnisch beschre-
ven worden. Door een dergelijke beschrijving wordt ook de verwarring ondervangen die 
ontstaat wanneer stoffen, die technisch gezien van elkaar verschillen, dezelfde naam heb-
ben, zoals de in paragraaf 4.4.2 beschreven indienne. Hetzelfde geldt voor technisch over-
eenkomstige weefsels die allemaal verschillende namen hebben. Zo kent het in platbinding 
geweven taf vele variaties met even zovele benamingen.
 Het is tegen deze achtergrond dat in dit hoofdstuk naar de Amsterdamse zijden en half-
zijden stoffen is gekeken. Het probleem hierbij is dat er tot op heden weinig fragmenten 
bewaard zijn gebleven die met zekerheid aan Haarlem of Amsterdam kunnen worden toe-
geschreven. Dit wil niet zeggen dat ze niet ergens bewaard zijn gebleven, alleen dat ze tot op 
heden nog niet als Hollands geïdentificeerd konden worden. 
 Er is voor wat de Hollandse zijden en halfzijden stoffen betreft sprake van de volgende 
situatie: enerzijds is er de informatie die uit de bronnen naar voren komt over de producen-
ten en de producten, anderzijds zijn er de daadwerkelijke producten, hier de weefsels. Beide 
worden gescheiden door een muur en het is nu de taak en de uitdaging voor de textiel- en 
kunsthistoricus, alsmede de economisch-sociaal historicus om te proberen beide zijden met 
elkaar in verband te brengen. De nadruk zal daarbij noodgedwongen op het schriftelijk 
bronnenmateriaal moeten liggen omdat wat bewaard gebleven is zo beperkt is. Heel strikt 
genomen niet meer dan acht fragmenten ‘Haerlemse Sijde smallen’ die aan een notariële 
akte uit 1678 zijn gehecht.4 Andere voorbeelden van in Haarlem geweven stoffen zijn de 
stalen in het zogenaamde Digtenboekje in het Frans Halsmuseum dat 1753 is gedateerd en 
een collectie stalen in het Rijksmuseum die afkomstig zou zijn uit de fabriek van de firma 
Heshuijsen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.5 Daarnaast bevindt zich in de col-
lectie van de maréchal duc de Richelieu in de Bibliothèque Nationale te Parijs een collectie 
stalen van Hollandse zijden stoffen uit de jaren 1736 en 1737.6 Voor al deze collecties geldt 
dat een vergelijking met in het buitenland geproduceerde zijden en halfzijden stoffen alleen 
zin heeft voor de gefigureerde stoffen, waarvan de patronen met elkaar kunnen worden ver-
geleken. Een gestreept of geblokt patroon is zo algemeen dat er andere specifieke kenmerken 
moeten zijn om naar de plaats van ontstaan te kunnen verwijzen.7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2  Kaffa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

talie.’45

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

42  Voor een overzicht van de geschiedenis van de vervaardiging van goud- en zilverdraad zie: Márta Járó, ‘The 
manufacturing techniques of metal threads. History from the beginning of their use up to the 20th century, based 
on scientific investigations’, in: A.J. de Graaf e.a. (red.), Metaaldraad, Textieldag gehouden op 17 april 1997 te 
Utrecht, Stichting Textielcommissie Nederland, Amsterdam 2000, 5-21.
43  Orsi Landini, Veluti e Moda, 158.
44  SA Antwerpen, GA 4524, f. 14v, 2 april 1582. Een Brabantse el is 69,5 cm.
45  SA Antwerpen, GA 4524. f. 24v-28, 14 maart 1594, aldaar 25-25v. Thijs, Zijdenijverheid, 46, noot 4.
46  De zelfkanten mochten breder zijn dan tien rieten, mits ‘tprincipael werck’ niet werd geschaad, f. 25v.
47  Textiellexicon, s.v. fluweel.



129

4.2 ■ Kaffa

Amsterdam werden geweven, blijkt niet alleen uit de leerlingencontracten maar ook uit de 
inventaris van Mathieu de Praet uit 1612.48 De pool van kaffa en fluweel wordt tijdens het 
weven gevormd door zeer dunne metalen roedes op de kettingdraden te leggen waar over-
heen de poolketting wordt geleid.49 Voor de vorming van een gesneden pool wordt gebruik 
gemaakt van een snijroede, een metalen roede voorzien van een gleuf, die het mogelijk 
maakt om de pooldraad door te snijden. (afb. 24 en fig. 11) Wanneer de pool met behulp 
van een trekroede alleen omhoog wordt gehaald is er sprake van een ongesneden, getrok-
ken pool. Door de combinatie van gesneden en getrokken pool in gelijke of in verschillende 
hoogtes is het mogelijk om allerlei effecten te bereiken. Zo bezat De Praet vier stukken 
‘haultriche’ en op een van zijn getouwen werd ten tijde van zijn overlijden nog ‘hault riche 
caffa twee bloem’ geweven. De toevoeging ‘haultriche’ moet een verwijzing zijn naar het 
Italiaanse ‘soprarizzo’ ofwel naar ‘ciseléfluweel’, waarbij de gesneden pool hoger is dan de 
ongesneden pool.50 In de loonlijst van 1650 (zie bijlage 2) werd dit ‘hoogrijs’ genoemd. Op 
dezelfde lijst werd ook melding gemaakt van kaffa die ‘evenhoog’ werd geweven, wat bete-
kent dat er geen hoogteverschil was in de pool.51 Voor de eveneens genoemde kaffa van acht 
draden geheel getrokken werd als weefloon één gulden en twee stuivers per el betaald.52

 

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

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

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

 

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

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

Afbeelding 25 ■ Voorbeelden van damast (cat. nr. 18, links) en fluweel (cat. nrs 30, rechts) met een patroon genaamd 
‘tre fiori’. Uit: Arte e lusso della Seta a genova dal ’500 al ’700.
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den de volgende kleurcombinaties aangetroffen: colombijn,58 purper en zwart; colombijn, 
oranje en zwart; rood, groen en zwart; groen, oranje en zwart; rood, blauw en zwart; zwart 
en groen op een rode grond; paars, zwart en blauw en als laatste groen, paars en zwart. Deze 
kleurencombinaties kunnen niet anders ontstaan zijn dan door met drie kettingen van elk 
een andere kleur te weven. Wat uit deze inventaris niet afgelezen kan worden, is hoe de kwa-
liteit van zijn stoffen zich verhield tot de Italiaanse fluwelen.
 Er zijn voor zover bekend geen stukken kaffa of gefigureerd fluweel bewaard gebleven 
waarvan met enige zekerheid aangenomen kan worden dat ze in Amsterdam zijn geweven. 
Ondanks dat ben ik van mening dat op basis van vooral de technische informatie over kaffa 
die uit het archiefmateriaal, en met name uit de inventaris van De Praet, naar voren is geko-
men, gecombineerd met datgene wat over Italiaans fluweel bekend is, de conclusie getrok-
ken mag worden dat deze stof op zijn minst sterk geleken moet hebben op het Italiaanse 
fluweel uit het eind van de zestiende, eerste helft zeventiende eeuw. Er zal sprake geweest 
zijn van kwaliteitsverschillen doordat het in Italië, volgens de reglementen, niet en in Am-
sterdam wel toegestaan was om harde, niet ontgomde zijde te gebruiken. En dat deze zijde 
daadwerkelijk gebruikt werd, daarvan getuigt de opgeboomde ketting van rode harde, niet 
ontgomde zijde in de inboedel van De Praet.59 Anderzijds zou de toevoeging achtdraad en 
zesdraad aan stukken kaffa die nog op het getouw stonden op een hoge kwaliteit kunnen 
wijzen.60 Misschien was het Amsterdamse product goedkoper en daardoor aantrekkelijk 
voor de Franse en andere markten? Wie zal het zeggen. Maria van Reigersberch liet haar 
broer in 1628 in ieder geval weten dat kaffa in Parijs veel gedragen werd maar dat het in 
Holland goedkoper was.61 En de dekens van het gilde in Antwerpen verklaarden in 1645 dat 
de handel in kaffa op Parijs en andere Franse steden bijna geheel in handen van Amsterdam 
was gekomen.62 Aanvullend onderzoek zal dit moeten uitwijzen, ook al omdat nog niet voor 
alles wat kaffa betreft een verklaring is te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vijf stukken 
kaffa die in opdracht van Jacob de la Croix waren geweven en die nu bij de Bank van Lening 
lagen.63 Het betrof hier een type kaffa dat aangeduid werd met de naam tobijncaffa, zonder 
dat duidelijk wordt waarin het zich van de hierboven genoemde varianten onderscheidde. 64 
Een aantal zaken zijn wel helder. De stukken zijn op een trekgetouw geweven, de pool in alle 
stukken is alleen getrokken en ze hebben verschillende patronen, variërend van een ‘drye 
blom’ en een ‘ses blom’ tot een ‘gesayde blom’.

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

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

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

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

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

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

4.2.1 Fluweel

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

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

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

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

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

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

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

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

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



139

4.2 ■ Kaffa

■ ‘Duijzend vierdraats bastert [fluweel] zijnde duyzend riet vierdraats, dat is grijne grond, 
drie draats ketting en vier draats pool zonder onderscheid of de pool ligter of zwaarter 
comt te zijn, dertig stuijvers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3  Effen en eenvoudig gefigureerde stoffen

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

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

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

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

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

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

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

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

Afbeelding 31 ■ Voorbeeld van een taffetas sans envers of evenschoon voetwerk nr 49 uit het Digten-
boekje. Haarlem, Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Foto auteur.



147

4.3 ■ Effen en eenvoudig gefigureerde stoffen

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

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

4.3.1 Abraham Peronneau, de hugenoten en taffetas lustré

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afbeelding 36 ■ Afbeelding triumphanten, trekwerk nr 70. 
Frans Halsmuseum, Haarlem Haarlem, Frans Halsmuseum. Foto 
auteur.
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wordt genoemd. Filégaren wordt gekenmerkt door een kerndraad waar omheen hetzij me-
taaldraad, hetzij zijden garen of een ander textielgaren is gewonden.228 Dit is duidelijk te zien 
in de detailopname van het trekwerkdigt nummer 70. (afb. 37) Het hier afgebeelde filégaren 
wordt ook gimpgaren genoemd. En het moet haast dit garen zijn geweest waarmee som-
mige stoffen in de hierboven genoemde inventaris van Cornelis de Flines uit 1674 werden 
gebrocheerd.229 Enkele wevers hadden klossen met zwarte en/of gekleurde ‘gimpen’ in hun 
werkplaats.230 Volgens het financiële overzicht van de boedel van Jacob van Vollenhoven dat 
een jaar later werd opgemaakt, waren de stoffen op dat moment 13.000 gulden waard.231 
Een bedrag dat bij lange na niet genoeg was om de vorderingen van enkele leveranciers van 
goud- en zilverdraad, zoals Johannes Langeraat die 26544.5.- gulden en Cornelis Coningh 
die nog 14.000 gulden tegoed had, te kunnen voldoen.232 De leverancier Pieter van der Linde 
die een vordering had van ‘slechts’ 2189.8.- gulden, woonde volgens zijn adreskaart op de 
Keizersgracht. Hij vervaardigde naast goud- en zilverdraad ook gouden en zilveren passe-
menten en linten.233 (afb. 38)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2  Indienne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




