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Producten van de zijdeweverij 
in Haarlem

Na in het voorgaande hoofdstuk een overzicht gegeven te hebben van de in Amsterdam ge-
weven zijden en halfzijden stoffen is het nu de beurt aan Haarlem, de stad die vooral bekend 
staat om zijn linnenweverijen. De linnenweverij werd in Samuel Ampzings Beschrijvinge 
ende lof der stad Haerlem in Holland uit 1628, na de bierbrouwerij, als tweede belangrijkste 
nering van de stad beschouwd.1 Twintig jaar later werd Ampzings lofzang op de linnen-
weverij nog eens door Schrevelius herhaald.2 Ook hij roemde de kwaliteit en de fijnheid 
van de linnen webben, het linnen damast, dat zo geschikt was om aan koningen en prinsen 
te schenken. Onder de ambachtslieden in Haarlem, zo meende Schrevelius, namen de we-
vers de eerste plaats in en hij legde daarbij vooral de nadruk op de linnenwevers. Daarnaast 
waren er de wevers die met hun gekleurde weefsels de schilders zouden kunnen tarten, de 
wevers van smallen en noppen en de kaffawerkers die uit zijde en fluweel stoffen met aller-
hande bloemwerk maakten.3 
 Er is – vergeleken met Amsterdam – meer bekend over de stoffen die in Haarlem werden 
geweven dankzij het helaas onvolledige archief van het smalwevers- of smalredersgilde, de 
bewaard gebleven keuren en ordonnanties, alsmede de ingekomen stukken en de resoluties 
van de burgemeesters van Haarlem die tezamen de belangrijkste bronnen voor dit hoofstuk 
vormen.4 Ook hier geldt dat er weinig stoffen bewaard zijn gebleven waarvan met enige ze-
kerheid gezegd kan worden dat zij in Haarlem werden geweven. De uitzonderingen zijn de 
acht staaltjes die aan een notariële akte uit 1678 zijn gehecht, het zogenaamde Digtenboekje 
uit 1753 in het Frans Halsmuseum en een verzameling staaltjes in het Rijksmuseum uit de 
tweede helft van de achttiende eeuw die afkomstig zouden zijn van de firma Heshuijsen uit 
Haarlem.5

 In het vorige hoofdstuk waren het de verschillende groepen weefsels die de ordening 
van het hoofstuk bepaalden. Hier is ervoor gekozen om een aantal keuren en ordonnanties 
als uitgangspunt te nemen, te weten de ordonnanties van 1597 en 1605, de reacties op de 
ordonnanties van 1670, 1671 en 1676 alsmede de laatst gepubliceerde en tevens meest uit-
gebreide ordonnanties uit 1717 en 1749. Het is niet de bedoeling om hier alle in de ordon-
naties genoemde stoffen te beschrijven. Dit is ondoenlijk aangezien het aantal weefsels in de 

1  Samuel Ampzing, Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem, Haarlem 1628, 340-343.
2  Theodorus Schrevelius, Harlemias, Ofte, om beter te seggen, De eerste Stichtinghe der stadt Haerlem […], 
Haarlem 1648, 394-395. 
3  Schrevelius, 395. ‘Daer zyn oock andere Wevers die met ghekleurde Webbens de Schilders soude konnen 
tarten. Andere oock die Smallen en Noppen wercken met sonderlingh vernuft, en weten die te venten in alle 
landen. In deze Classe komen oock Caffa-werckers, die uyt zyde en fluweel stucken maecken van alderhande 
Blom-werck.’
4  Zoals in de inleiding al is aangegeven heeft er in Haarlem geen onderzoek in het notarieel archief plaatsge-
vonden.
5  De veertien stalen van verschillend formaat van de firma Heshuijsen waarvan twaalf eenvoudig gedeco-
reerd zijn, zullen verder buiten beschouwing gelaten worden. Rijksmuseum, inv.nr. BK-NM-8593-1 t/m BK-
NM-8593-15-2.
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loop der tijd enorm toenam. Daarnaast evolueerde de inhoud van de ordonnanties na 1666, 
het jaar waarin de eerste loonlijst voor de Haarlemse smalnering werd gepubliceerd. Werd 
tot dan toe nog aandacht geschonken aan de gebruikte garens, aantallen kettingdraden of 
de kleurechtheid van de verschillende garens, met de publicatie van de ordonnantie van 
1670 kwam daar verandering in. De keur of ordonnantie begon nu steevast met een loonlijst 
gevolgd door een aantal artikelen met betrekking tot zaken waar de fabrikeur en werkman 
zich aan te houden hadden, alsmede een overzicht van de gereedschappen en de kosten die 
zij voor hun rekening moesten nemen. Vanaf de ordonnantie van 1717 werden er afzonder-
lijke artikelen voor de fabrikeur of koopman, werkbazen, knechts, leerjongens en in 1749 
ook voor de trekkers en zijdewindsters aan toegevoegd.
 Klachten met betrekking tot de gang van zaken in de zijdeweverij bereikten de burge-
meesters in de vorm van rekesten waarbij de indiener(s) wanneer dat nodig was om de argu-
menten kracht bij te zetten naar Amsterdam verwezen, waardoor het nu mogelijk is om op 
een aantal punten aan te geven waarin beide steden van elkaar verschilden. Een dergelijke 
vergelijking kan ondermeer gemaakt worden op basis van de heftige discussies die naar 
aanleiding van de in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw gepubliceerde keuren en 
ordonnanties ontstonden. Het debat in deze jaren concentreerde zich rond de onenigheid 
tussen de wevers en de smalreders met betrekking tot het weefloon van bepaalde stoffen en 
de vergoeding voor gemaakte kosten die in dat loon opgenomen moesten worden.
 In dit hoofdstuk wordt eveneens gekeken naar de in de ordonnanties genoemde stof-
breedtes. Hoe verhielden deze zich tot de in Frankrijk en Engeland geldende stofbreedtes 
en is het terecht dat stoffen van 43 cm breed als typisch Hollands beschouwd worden? Als 
laatste wordt er aandacht besteed aan het zijdefloers- en lamfersredersgilde dat in 1672 in 
Haarlem werd opgericht. De leden van dit gilde weefden ondermeer gazen, dunne door-
zichtige stoffen, die geen deel uitmaakten van de producten van de smalweverij maar er wel 
mee verwant zijn en daarom in dit hoofdstuk zijn opgenomen.

5.1  De ordonnanties van 1597 en 1605

De eerste ordonnantie die in Haarlem in 1597 werd gepubliceerd, regelde de vervaardiging 
van twee stoffen: smallen en noppen.6 De smallen waren 39 cm (negen taliën) of 43 cm (tien 
taliën) breed, geheel van zijde of geheel van garen (linnen) en gestreept. De ingeweven stre-
pen bestonden uit metaaldraad, zijde of linnen. 
 Noppen daarentegen waren 48 cm (elf taliën) breed, zonder dat aangegeven werd van 
welk materiaal ze werden geweven.7 Dertien jaar later bepaalden de deken en overlieden 
van het smalwerkersgilde na overleg met de belangrijkste reders dat garen noppen, met of 
zonder strepen, negen of elf taliën breed moesten wezen.8 Hierdoor onderscheidden zij zich 
van de zijden noppen die een breedte hadden van tien taliën.
 De enige (weef)technische informatie over deze stoffen dateerde uit 1603 en betrof het 
minimum aantal kettingdraden dat noppen en smallen moesten hebben. Garen noppen van 
elf taliën breed zouden geweven moeten worden met 1120 kettingdraden ‘compt vijff ende 

6  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 1-4, 3 oktober 1597. Zie ook paragraaf 3.2.
7  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 2. In de marge van artikel 3 staat het besluit van de burgemeesters 
van 3 oktober 1609 dat de nopscheuten geheel van garen of geheel van katoen en saai moesten wezen.
8  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 27v, 1 december 1610. De burgemeesters namen het advies op 13 
december over.
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dertich gangen met sesthien pijpen’. Dit laatste is een verwijzing naar de manier waarop de 
ketting werd geschoren, te weten in gangen. Het was namelijk ondoenlijk om alle 1120 ket-
tingdraden in een keer te scheren, omdat het risico dat de kettingdraden niet evenwijdig 
naast elkaar zouden komen te liggen op deze manier erg groot was. Daarom scheerde men 
de ketting in afzonderlijke porties, gangen genaamd. Op een klossenrek werden klossen met 
het kettinggaren geplaatst en werd het kettinggaren vervolgens naar een scheermolen of een 
scheerraam gebracht, waar het om een aantal in de scheermolen of het scheerraam geplaats-
te pennen werd geleid.9 De lengte van de draad vanaf de eerste tot de laatste pen noemt men 
een halve gang, de lengte terug tot het uitgangspunt eveneens een halve gang, samen één 
gang. Deze handeling werd net zo vaak herhaald totdat het benodigde aantal kettingdraden 
was bereikt, waarna het kettinggaren op het getouw werd aangebracht. 
 In het geval van de noppen bestond een gang uit 1120 : 35 = 32 draden, waardoor 16 
pijpen of klossen in het scheerrek voldoende waren. Hetzelfde gold voor de zijden smallen 
van negen taliën breed waarvoor 960 kettingdraden – dertig gangen met zestien pijpen – 
voorgeschreven werden.10 
 De weverij van smallen en noppen was, evenals de weverij van voetwerk, trekwerk en 
andere stoffen, door de uit Vlaanderen afkomstige wevers in Haarlem geïntroduceerd, aldus 
het Memoriael van de overkomste der Vlamingen hier binnen Haerlem van Pieter van Hulle 
uit 1646.11 Hiertoe zullen ook de legaturen behoord hebben waarvoor in 1605 de ordonnan-
tie ‘op alle lopende figuren, als Legatueren, Damasten, zoo voetwerck als treckwerck’ werd 
uitgevaardigd.12 In de marge van de tekst in het keurboek zijn aanvullingen op de ordon-
nantie opgenomen; de laatste dateerde uit 1649 en betrof de damasten. 
 Wat zijn legaturen? Het is lastig om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven 
omdat ook hier sprake is van een weefsel dat zowel van zijde als van garen (linnen) en zelfs 
in combinatie met saai (wol) en katoen werd geweven. Het aantal kettingdraden in de lega-
turen met een zijden ketting bedroeg 1800 met daarnaast een poolketting van 600 draden 
op een breedte van 43 cm (tien taliën).13 Ze werden met een satijnen grond geweven. Een 
jaar later werd de ketting van eenzelfde soort legatuur, maar dan met een armozijnen grond, 
gesteld op 1400 draden met 700 poolkettingdraden.14 De beschrijving van deze zijden lega-
turen doet op deze manier sterk denken aan het in Amsterdam geweven kaffa dat een geheel 
zijden gefigureerd poolweefsel, een gefigureerd fluweel was. Zoals in de paragrafen 3.4 en 
4.2 al is beschreven werd kaffa hetzij met een armozijnen, hetzij met een satijnen grond ge-
weven.
 Het waren niet alleen de zijden legaturen die met een pool werden geweven, ook de 
garen legaturen hadden een pool. Zo werd in 1607 besloten dat er geen saai op een garen 
ketting ingeslagen mocht worden tenzij de pool van zijde was.15 Twee jaar eerder was er 
van een pool nog geen sprake. Over de garen legaturen vermeldde de ordonnantie-tekst het 
volgende: de breedte was 43 cm (tien taliën) met een ketting van drieëndertig gangen van 

9  Textiellexicon, s.v. Scheren 2. Zie ook paragraaf 2.2, afb. 8.
10  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 21, 19 oktober 1603. Zijden noppen van negen taliën breed werden 
geschoren met achtentwintig gangen en zestien pijpen, omgerekend 896 kettingdraden. De noppen en smallen 
mochten breder geweven worden waarbij het aantal kettingdraden per talie werd aangepast. 
11  Regtdoorzee-Greup Roldanus, ‘Pieter van Hulle’, 483.
12  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23-26v, 31 mei 1605. Stoffen die wel genoemd staan maar hier niet 
verder uitgewerkt zijn, zijn: ‘roosen met sterren ende ruijtgens op zijden ketens, Italiaensche smallen, minne-
broerscnopen ende roosen met pilaren’, die allemaal 10 taliën breed waren, zie art. 6 en 7.
13  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 4. 
14  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23v, 12 mei 1606. Aantekening in de marge.
15  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, 11 november 1607. Aantekening in de marge.
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zestien pijpen.16 Er vanuit gaande dat de ketting op dezelfde manier als hiervoor al genoemd 
is, werd geschoren, bestond deze dus uit 1056 kettingdraden. Betekent dit nu dat er twee 
soorten legaturen waren, met of zonder pool? In 1671 werd in ieder geval nog nadrukkelijk 
gesteld dat garen legaturen met pool op de looikamer gekeurd en gelood moesten worden, 
terwijl legaturen zonder pool pas in 1697 in de loonlijst werden opgenomen.17 
 Voor alle legaturen gold dat de garens die gebruikt werden met vaste kleuren geverfd 
moesten zijn, uitgezonderd de kleuren groen, oranje, blauw en geel waarvoor gold dat het 
moeilijk was om ze als een vaste kleur te verven.18 Het gebruik van een zwarte of gekleurde 
katoenen inslag voor garen legaturen werd om deze reden in 1616 zelfs verboden omdat de 
geverfde katoen niet kleurecht was en het weefsel als gevolg daarvan vaal en lelijk werd.19 
Er mocht vanaf dat moment ook alleen nog maar met gekamde wol als inslag worden gewe-
ven omdat gekaarde wol vet en onzuiver en daarmee schadelijk voor het eindproduct zou 
wezen.20 De laatste richtlijn in het keurboek omtrent de legaturen dateerde van 8 december 
1647. De deken en mannen van de looikamer hadden besloten dat alle legaturen hoe zij ook 
mochten heten, met of zonder pool, minimaal met een 500 riet en niet anders dan met sajet 
of kort gekamd garen geweven moesten worden.21 Zoals het in het keurboek staat geformu-
leerd zou dit betekenen dat er vanaf 1648 alleen nog maar wollen legaturen werden gewe-
ven. Dat dit in de praktijk niet het geval was blijkt uit het loonreglement van 1666 waarin 
verschillende zijden legaturen zijn opgenomen.22 Het was voor het eerst dat in Haarlem een 
dergelijke loonlijst werd opgesteld en gepubliceerd (zie paragraaf 3.2.2). Er moet daarom 
aangenomen worden dat de lijst een weerspiegeling is van de stoffen die op dat moment in 
de stad werden geweven.
 De wevers die garen legaturen weefden, werden per stuk betaald. Een vol stuk had een 
lengte van 80 el (55,5 m).23 In 1666 werd het loon voor ‘enkelde legaturen’ op tien gulden 
gesteld en voor getwijnde legaturen op negen gulden.24 Deze bedragen werden in 1670 met 
tien stuivers verhoogd om vervolgens tot en met de loonlijst in de ordonnantie van 1749 ge-
handhaafd te blijven.25 Het loon voor de legaturen zonder pool dat vanaf 1697 in de loonlijst 
was opgenomen, werd eveneens per stuk betaald en bedroeg zes gulden.26 De zijden lega-
turen daarentegen werden per el betaald en ook hier is er tot en met de laatst gepubliceerde 
ordonnantie uit 1749 officieel weinig loonontwikkeling te bespeuren. Alleen het loon van 
de zijden legaturen die met zilver ingeweven waren, werd in 1670 met acht penningen ver-

16  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23v, art.3.
17  NHA, SA 269, 13 april 1671. ‘Keure ende ordonnantie nopende de Manufacturen die de Loy-Kamer subject 
ende oock daer van gedispenseert sullen zijn.’ SA 307, januari 1697. Hoe lang dergelijke legaturen zonder pool al 
geweven werden, is op basis van deze keur niet te zeggen.
18  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23, art. 1.
19  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 36-36v, 9 juni 1616. Dit gold ook voor de zogenaamde ‘vuijtsnijders 
wercken’ waar de zijden of saaien strepen vervangen waren door katoenen strepen.
20  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 40-40v, 12 mei 1629. Door middel van kammen worden langere en 
kortere stapelvezels, zoals wol, van elkaaar gescheiden, waarna de langere vezels verwerkt worden tot kamgaren 
en de kortere vezels tot kaardgaren. Textiellexicon, s.v. kammen.
21  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, 8 december 1647, ongepagineerd. Deze regeling zou op 1 januari 
1648 ingaan. Hetzelfde gold ook voor Doornikse werken.
22  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. 
23  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666.
24  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. De ketting van ‘enckelde’ legaturen bestaat uit enkelvoudige 
vezelgarens, uit gesponnen stapelvezels (textielvezels van beperkte lengte) zoals wol, die voor het weven gesterkt 
moesten worden, wat bij de getwijnde kettingdraden niet hoefde te gebeuren. Textiellexicon, s.v. garen, twisten, 
vezel. Dijkmeijer, Textiel, deel II, 166, 170.
25  NHA, SA 265 en SA 403.
26  NHA, SA 307.
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hoogd naar drie stuivers en acht penningen per el.27 Nieuw in de loonlijst van 1686 was het 
legatuur kamerbehangsel waarvoor zes stuivers per el werd betaald.28 De opname van deze 
stof in de loonlijst is niet vreemd, aangezien er vanaf het derde kwart van de zeventiende 
eeuw een groeiende vraag naar stoffen kamerbehangsels was, wat blijkt uit de steeds vaker 
voorkomende vermelding van dergelijke behangsels in de inventarissen uit deze periode.29 
Het toont tevens dat de Haarlemse wevers met hun tijd mee gingen, waardoor zij door het 
weven van deze kamerbehangsels aan de wensen van de consument konden voldoen.
 Legaturen waren in eerste instantie bestemd voor kleding. Het feit dat ze veelkleurig en 
voor de vervaardiging van kleding gebruikt werden, maakte dat ze in de looikamer van de 
smallen en de noppen gelood moesten worden.30 In 1620 stelde dominee Willem Teellinck 
de legaturen ten voorbeeld als een stof die de dure zijden kledingstoffen van de rijken imi-
teerden, naast boerenkaffa en damastwerk.31 Het is in dit verband misschien ook veelzeg-
gend dat in Frankrijk legaturen ook wel bekend stonden als brokatel, als een imitatie van 
brokaat.32 
 Tegen het eind van de zeventiende eeuw moet er een omslag hebben plaatsgevonden van 
legatuur als kledingstof naar interieurstof. Er is niet alleen het bovengenoemde legatuur ka-
merbehangsel dat in de Haarlemse loonlijst werd opgenomen, maar ook de door Savary des 
Bruslons in 1723 genoemde toepassingen van legaturen betreffen alle het interieur.33 Een 
dergelijke functieverschuiving gebeurde wel vaker, al dan niet in combinatie met een wijzi-
ging in de samenstelling van een weefsel zoals bij het nog te bespreken Haarlemse kaffa. 
 De weverij van legaturen zou aan duizenden mensen in Haarlem werk hebben verschaft, 
aldus een rekest uit 1613 van twee wevers in Gent, waarin zij hun eigen werk als volgt be-
schreven: ‘de practycque ende conste van het legatuerwercken ofte boerencaffa, verchiert 
met diveersche blommen, bladeren, voghelen ende andere figueren naer ’t leven, elck naar 
zijn qualiteijt ende coluer, welcke conste eerst begonnen vinden es (sic) over acht zoo neg-
hen jaeren, te Haerlem in Hollant, by eenen Jasper Schamp, Lieven de Buzere ende Frans 
Willems.’34 En, zo voegden zij daar aan toe, de Haarlemse legaturen werden in grote hoe-
veelheden geweven en naar het buitenland verkocht. Dit succes gold niet alleen de legatu-
ren, maar ook de linnen weefsels, noppen, smallen en dergelijke die in grote aantallen in 
deze stad vervaardigd werden, aldus een groep kooplieden in een advies aan de burgemees-
ters van Haarlem uit 1629 waarin zij zich verzetten tegen de oprichting van een compagnie 

27  NHA, SA 265. Er waren vijf soorten: ‘syde legaturen, dito geboorde, dito gesayde, sijde legaturen met silver, 
dito geboorde’. Deze vijf waren ook al in de loonlijst van 1666 opgenomen.
28  NHA, SA 296. In de inleiding op deze lijst wordt gesproken over nieuwe werken waarvan het loon niet in de 
keur en ordonnantie van 15 juni 1685 was opgenomen.
29  C. Willemijn Fock, ‘1650-1700’, in: C. Willemijn Fock (red.), Het Nederlands interieur in beeld 1600-1900, 
Zwolle 2001, 101-103, 137. 
30  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 28, 27 januari 1612.
31  W. Teellinck, Den spieghel der zedicheyt, daer in alle soorten van menschen haer selven besiende, bemercken 
mogen, oft sy oock niet geweken zijn van de eenvoudicheyt, die sy in hare cleedinge behoorden te betrachten, Mid-
delburg 1620, 61-62. Voor dit doel was, aldus Teellinck, ook het trijp uitgevonden, als een goedkope wollen versie 
van zijden fluweel. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor het door hem genoemde damastwerk. 
32  Antoine Furetière, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots françois tant vieux que moder-
nes, & les Termes de toutes les sciences et des arts, […], La Haye et Rotterdam 1690, 3 tomes, s.v. brocatelle. ‘Bro-
catelle. f.f. Petite estoffe faite de cotton ou de grosse soye à l’imitation du brocat. Il y en a aussi de toute soye & de 
tout laine.’ Zie ook het WNT dat legatuur beschrijft als ‘Een soort stof die op brocaat of goudlaken gelijkt, geweven 
uit zijde, garen en wol.’
33  Savary des Bruslons, Dictionaire de Commerce, II, kol. 542, s.v. ligature.
34  Stadsarchief Gent, Ambachtsgilden, inv.nr. 85/10, reeksnummer 156.14. De wevers verzochten ondermeer 
om vrijstelling van accijnsen als ondersteuning van hun bedrijven.
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van assurantie.35 Het doel van deze compagnie was om de scheepvaart te beschermen tegen 
zeeroverij. Zij vreesden dat de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen de concurren-
tiepositie van Haarlem zou verzwakken. Of zoals zij het formuleerden: ‘ander landen haer 
devoir doen om onse neeringen te ondercruypen, gelijk rede in Engelandt ende in Vlaende-
ren onse manufacturen seer naergeconterfeyt worden.’

Naast stoffen die zeker een poolweefsel waren, werden in 1605 en later ook pelsen genoemd, 
die hetzij van garen, hetzij van zijde werden geweven.36 De zijden pelsen werden geweven 
met een 800 riet, met vier draden door een rietopening geregen en waren twaalf taliën ofwel 
52 cm breed. Garen pelsen daarentegen waren slechts tien taliën breed, geweven met een 
600 riet en drie draden door een rietopening geregen. Dat hier sprake is van een poolweef-
sel blijkt uit de tekst in de marge van de op 19 mei 1606 gedateerde aanpassing. De pelsen 
moesten voortaan  48 cm (elf taliën) breed zijn en een ketting hebben van drieëndertig gan-
gen met zestien pijpen en half zoveel pool.37 
 Pelsen, die volgens een rekest van 19 november 1631 ‘van veelreleij soorten en couleur’ 
waren, waren samen met de ‘sijden legaturen ende damasten van veelreleij blommen ende 
figuren’ niet geschikt om (buiten) op de markt verkocht te worden.38 Dat was tenminste de 
mening van de kooplieden en de reders van noppen en smallen. Zij voegden eraan toe dat  
kooplieden dergelijke waar het liefst in hun eigen huis beoordeelden voordat zij besloten om 
tot koop over te gaan. Op de loonlijst van 1666 was er van deze in 1631 gegeven omschrij-
ving weinig meer over.39 Er werd alleen nog melding gemaakt van katoenen pelsen die per 
stuk betaald werden, waarbij een onderscheid gemaakt werd in het aantal scheuten tussen 
de poolroeden, wat een verwijzing was naar de pooldichtheid van de stof. Het meest, twintig 
gulden, werd er betaald voor een stuk met twee scheuten; het minst, slechts elf gulden, voor 
katoenen pelsen met acht scheuten tussen de poolroeden. 
 Het waren niet alleen legaturen en pelsen die in de ordonnantie van 1605 beschreven 
werden. Als laatste moeten de damasten die op trek- en schachtengetouwen werden gewe-
ven, de zogenaamde ‘treck ende voet damasten’ genoemd worden. Het betreft hier damasten 
die of voor kleding ofwel als meubelstoffen en bedbehangsels bestemd waren en niet de lin-
nen tafeldamasten die door de wevers van het blauwwevers- of linnenweversgilde werden 
geweven.
 De damasten moesten tien taliën breed wezen en een ketting hebben van 1800 draden.40 
In de marge stond bijgeschreven dat 1600 kettingdraden ook toegestaan waren, maar het 
mocht niet grover zijn. In een ampliatie van 15 juli 1645 hadden de burgemeesters goedge-
keurd dat deze damasten op een getouw met een 800 riet werden geweven. Wat niet vermeld 
werd, was dat ze tweedraads door het riet werden geregen om zo het minimum aantal van 

35  P.J. Blok, ‘Koopmansadviezen aangaande het plan tot oprichting eener compagnie van assurantie, 1629-1635’, 
in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 21 (1900), 1-160, aldaar 41.
36  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25, art. 9.
37  Dit zou neerkomen op 1056 kettingdraden en 528 poolkettingdraden.
38  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 462. Zij, de indieners van het rekest, verzetten zich tegen de nieuwe 
regel dat makelaars en uitdragers buiten de marktdagen om niet meer met de stoffen naar de kooplieden moch-
ten gaan om ze zo te verkopen. De markt voor zijden stoffen bevond zich in de galerij van het Pand, Mulder, ‘De 
Haarlemse textielnijverheid’, 96.
39  NHA, Gildenarchieven 294. Loonlijst 1666. Zes scheuten betaalde 13 gulden en vier scheuten 15 gulden. 
Voor katoene pelsen met kwasten (?) werd 22 gulden betaald.
40  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 5. 
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1600 kettingdraden te verkrijgen. Een derde toevoeging die uit 1647 zal dateren, stond toe 
dat de kettingdraden twee-, drie- of vierdraads door het riet geregen mochten worden.41

 Deze versoepeling van de voorschriften moet het resultaat zijn geweest van een door de 
smalreders ingediend rekest uit 1647 waar een kopie van een eerder ingediend rekest uit 
1645 bijgevoegd was om hun argumenten kracht bij te zetten.42 Het meest informatief is het 
rekest uit 1645 dat in eerste instantie het voortbestaan van de weverij van zijden damasten 
in Haarlem tot doel had. Hierin verklaarden de smalreders dat zij al twaalf tot veertien jaar 
drie- en vierdraads damasten vervaardigden, hoewel de keur slechts sprak van tweedraads 
damasten. Ze betoogden dat zij daarmee niet alleen een betere kwaliteit weefden dan voor-
geschreven was, maar ook dat dit de manier was waarop damasten in Amsterdam werden 
vervaardigd. De kwaliteit waar zij hier op doelen, wordt uitgedrukt in het aantal draden 
per centimeter en kan berekend worden door het aantal kettingdraden door de stofbreedte 
(zonder de zelfkanten) te delen. In het geval van het tweedraads door de rietopeningen van 
een 800 riet geregen ketting op een breedte van 43 cm (10 taliën) is de kettingdichtheid 
37 draden per centimeter. Driedraads ingeregen geeft een kettingdichtheid van 55 en vier-
draads ingeregen van 74 kettingdraden per centimeter. Een hogere kettingdichtheid bete-
kende dat er meer zijde nodig was en dat er hogere kosten waren om de stof te laten weven, 
wat uiteindelijk in de verkoopprijs werd verrekend.
 Nu de mannen van de looikamer hadden besloten dat de keur bleef zoals die was, waar-
schuwden de smalreders de burgemeesters dat de weverij van drie- en vierdraads damasten 
zich naar Amsterdam zou verplaatsen. Ter illustratie werden verschillende voorbeelden op-
gesomd van stoffen die nu (ook) elders werden vervaardigd, zoals de Engelse legaturen die 
weer veel in Engeland zelf werden geweven. Een ander voorbeeld waren de zijden legaturen 
die niet langer met linnen in plaats van katoen ingeslagen mochten worden. In andere ste-
den was dit openlijk toegestaan en hoewel in Haarlem verboden, werd het daar met mede-
weten van de looiers ‘onder de duijm’ toch geweven. Het in 1616 uitgevaardigde verbod op 
het gebruik van zwarte of gekleurde katoenen garens voor de inslag gold dus niet voor de 
zijden legaturen. Dit werd nog eens bevestigd door de uitslag van een stemming door de 
dertig mannen van de smalnering uit 1648 over de vraag of een katoenen inslag zoals in 
de zijden legaturen ook voor getwijnde, geboorde of gezaaide legaturen toegestaan moest 
worden.43 Slechts zeven van de aanwezigen gingen hiermee akkoord omdat er nu vraag naar 
was; de overigen stemden tegen omdat het strijdig was met de keur.

Zoals uit het voorgaande al duidelijk is geworden, is de samenstelling van weefsels wat be-
treft materialen en aantallen ketting- en inslagdraden niet iets statisch. De aantekeningen 
bij de ordonnantie van 1605, die tot 1649 doorlopen zijn daar een goed voorbeeld van. Het-
zelfde geldt voor de benaming van stoffen. Er zit beweging in, wat het voor textielhistorici 
niet eenvoudig maakt om te achterhalen wat er nu precies in een bepaalde periode in een 
bepaalde plaats of een bepaald land werd geweven. Het in paragraaf 4.4.2 al genoemde voor-
beeld hiervan is de stof ‘indienne’ waarmee in Amsterdam een zijden stof met chinoiserie-
patronen werd bedoeld en in dezelfde periode in Frankrijk een bedrukt katoenen weefsel. 
Dat dergelijke verschillen ook tussen nabijgelegen steden konden voorkomen, blijkt uit het 

41  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 24, art. 5. # het sij twee, drie off vier draet in een riet.
42  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Het stuk is 1646 gedateerd, dat moet 1647 zijn. Er wordt ver-
wezen naar het aflopen van de termijn van Laurens Nanninghs Vroom als deken van de looikamer, een functie die 
hij in 1646 bekleedde. De bijgevoegde kopie was ongeveer twee jaar eerder ingediend en dateert dus uit 1645.
43  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. De burgemeesters hadden de dertig mannen op 30 december 
1648 op het Prinsenhof ontboden om hierover te spreken. Drieëntwintig aanwezigen brachten hun stem uit.
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volgende Haarlemse voorbeeld met betrekking tot ‘saeije kaffa’ dat ook in het al eerder aan-
gehaalde rekest van 1645 werd genoemd.44 De smalreders die het rekest indienden, verklaar-
den dat de weverij van saaie kaffa zich verplaatst had naar Leiden en Amsterdam waar ze nu 
in grote hoeveelheden werden vervaardigd. Nu werd op dat moment in Amsterdam, zoals 
in het vorige hoofdstuk reeds is beschreven, nog volop zijden kaffa geweven. Dit sluit echter 
niet uit dat er daarnaast ook een wollen variant ofwel saaie kaffa in deze stad werd vervaar-
digd. Tot nu toe is er in de Amsterdamse archieven geen informatie over saaie kaffa gevon-
den maar wel over een wollen fluweel dat beter bekend is onder de naam trijp.45 Betekent 
dit dat wat saaie kaffa heette in Haarlem, in Amsterdam trijp werd genoemd? Omgekeerd 
is in de Haarlemse archieven tot nog toe geen informatie gevonden over de vervaardiging 
van zijden kaffa. Werd het in deze stad niet geweven of was zijden kaffa daar misschien sy-
nomiem met zijden legatuur? En wat te denken van het zijden fulp van 52 en 56 cm (twaalf 
en dertien taliën) breed waarvoor in 1666 al vijftien, respectievelijk veertien stuivers per el 
werd gegeven, waarmee het tot de duurste, best betaalde stoffen behoorde? Allemaal vragen 
waarop voorlopig nog geen antwoord gegeven kan worden. Op basis van deze informatie 
kan men zich dan ook afvragen wie Schrevelius in 1648 op het oog had toen hij de kaffawer-
kers roemde die uit zijde en fluweel gebloemde stoffen weefden.
 Afgezien van bovengenoemde vermelding duurde het in Haarlem tot 1666 voordat kaffa 
in een officieel stuk, een loonlijst werd vermeld. Voor het weven van een stuk kaffa van 80 
el werd elf gulden betaald, evenveel als voor de katoenen pelsen met acht scheuten. De ga-
rens waarmee dit kaffa werd geweven, blijven ongenoemd, maar het feit dat de wevers per 
stuk betaald kregen en niet per el doet vermoeden dat er geen of in ieder geval heel weinig 
zijde in verwerkt was.46 Dit wordt bevestigd door de in paragraaf 3.2.2 genoemde reactie van 
de zijdewevers op de in 1676 gepubliceerde ordonnantie waarin zij de zijdelakenfabrikeurs 
ervan beschuldigden dat zij ondermeer kaffa lieten weven omdat zij te weinig geld hadden 
om zijden stoffen te laten weven.47 Waarmee zij aangaven dat er geen zijde in de kaffa ver-
werkt was. Op 10 oktober 1683 besloten de burgemeesters dat de pool en bloem van witte 
gebloemde kaffa’s gemaakt moesten worden van zuivere getwijnde katoenen garens.48 Tegen 
het eind van de zeventiende eeuw waren er in Haarlem verschillende kwaliteiten kaffa die 
allemaal in stukken van 80 el werden geweven, te weten: Spaanse kaffa, witte kaffa van 48 cm 
(elf taliën) breed en bonte smalle kaffa met saaie strepen van 39, 43, of 48 cm (negen, tien of 
elf taliën) breed.49 

Wat opvalt bij de bestudering van het keurboek, de resoluties en de ingekomen stukken 
van de burgemeesters tot het midden van de zeventiende eeuw is de variatie in materialen. 
Het lijkt wel of elke zijden stof ook een linnen versie kende. Daarnaast was het mogelijk om 
in de zijden en linnen weefsels wol en katoen te gebruiken. De verschillen tussen de stof-

44  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463.
45  Voor wollen fluweel zie Sjoukje Colenbrander, ‘Woollen velvets and their terminology: panne, peluche, mo-
quette, tripp and velours d’Utrecht’, in: Anna Jolly (ed.), Furnishing Textiles. Studies on Seventeenth- and Eight-
eenth-Century Interior Decoration, Riggisberger Berichte, Bd. 17, 2009, 211-222.
46  Het was mogelijk om een zijden draad met wollen garens tot een draad te twijnen voor bijvoorbeeld de ket-
ting, zoals in de ‘Saeye op Saeye Damasten. De ketingh met een zijde draed omtwijd zijnde’ in de ordonnantie van 
1717. NHA, SA 354, 1 september 1717, 30.
47  NHA, Gildenarchieven 245, omslag XII-213, ‘Antwoort op zeeker geschrift’.
48  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 231, 10 oktober 1683, f. 186-186v.
49  NHA, SA 307, januari 1697, 6-7. ‘Ordonnantie van de Loonen, op de Fabrijck van de Haerlemse, soo Zijde, 
als Gaerne Stoffen, mitsgaders Caffa.’ Het aantal pooldraden bepaalde de hoogte van het loon. Het is echter on-
duidelijk of de aanduiding ‘Pool Draen’ hier naar een poolketting verwijst.
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fen werden – naast de materiaalkeuze – voornamelijk door de stofbreedte bepaald en soms 
ook vertaald in het aantal te gebruiken (pool)kettingdraden. In hoeverre hier strikt de hand 
aan werd gehouden en of er oogluikend van de keur afwijkende stoffen geweven mochten 
worden, is niet zeker. Het voorbeeld van de damasten doet echter vermoeden dat dit laatste 
wel degelijk mogelijk was, waarmee toegegeven werd aan de dynamiek van de steeds veran-
derende stoffen zoals deze in die jaren in Haarlem al wel werd gevoeld, maar officieel niet 
was toegestaan.

5.2  ‘nieuwe wercken, fatsoenen en coleuren’

Naast kwesties rond materiaalkeuze, stofbreedte en aantallen (pool)kettingdraden kwam 
in Haarlem de vrijheid om zelf te mogen bepalen wat men wilde weven op gezette tijden 
aan de orde. En ook hier is het rekest uit 1645 zeer informatief door het daarin opgeno-
men pleidooi voor de vrijheid om te mogen weven wat economisch voordelig was of zoals 
de smalreders het formuleerden: ‘dat eenen ijder toegelaeten werden te inventeren, ende te 
maecken sulcke wercken als daer mede den Coopman best sal kunnen werden gedient ende 
geaccomodeert’.50 Uit de tekst kan opgemaakt worden dat het onderwerp al eens eerder aan 
de orde is geweest, waarbij de looiers van de smalnering de burgemeesters de in hun ogen 
krachtige keuren in Leiden als reden voor het voortbestaan van de nering aldaar, als voor-
beeld hadden gegeven. De smalreders bevestigden deze visie maar wezen de burgemeesters 
er tegelijkertijd op dat deze keuren de nering in Leiden alleen maar op deze manier in stand 
konden houden omdat de Leidse stoffen weinig aan verandering onderhevig waren. Het 
was daarom onmogelijk om een vergelijking met Haarlem te trekken, aangezien de smal-
nering werd gekenmerkt door een ‘gestaedige veranderinge van nieuwe wercken, fatsoenen 
en coleuren’.51 Hiermee gaven de smalreders in 1645 een mooie omschrijving van wat wij 
nu mode zouden noemen. Tevens  wordt er zo een blik op de dynamiek van textiel en dan 
met name de gefigureerde stoffen geworpen, die misschien nog niet zo dwingend was als in 
de achttiende eeuw, maar die hier toch al duidelijk aanwezig was.52 Ter illustratie gaven de 
smalreders een hele opsomming van stoffen die vroeger in overvloed in Haarlem werden 
geweven, maar waar nu niemand meer over sprak.53 Anderzijds, zo betoogden zij, kon men 
in die vroegere periode natuurlijk ook niet weten wat er nu in hun tijd geweven zou gaan 
worden. Deze voortdurende veranderingen in de stoffen dienden niet tegengewerkt te wor-
den om er zo voor te zorgen dat de smalnering zich in Haarlem kon handhaven en dat zij 
niet naar andere steden en dan met name het naburige Amsterdam verplaatst zou worden. 
Amsterdam kende zoals bekend geen gilde en dit probleem speelde daar daarom geen en-
kele rol, terwijl in deze stad toch ook sprake geweest moet zijn van voortdurende aanpassin-

50  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463.
51  Dit was niet voor het eerst. In de keur en ordonnantie van 9 mei 1631 werd al aangegeven dat de smalnering 
in ‘veele nieuwicheden en veranderingen’ bestond, zie ook paragraaf 3.2.1. NHA, Gildenarchieven 289, nr 173, 9 
mei 1631.
52  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 20-21. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Zie ook hoofdstuk 6.
53  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 463. Genoemd worden: ‘Syde, silvere goude ende garen smallen, 
garen-noppen met goude en silvere scheuten, naturellen smallen, moscovische smallen, en noppen, miselanen, 
picoten, zijde rancken, bombasijnen, graet bombasijnen, treck bombasijnen, garen damasten, spegilie bomba-
sijnen met gout en silver, geblocqueerde bree sijde vlammen, brede bombasijnen ende veel anderen meer, hier 
te langh te verhaelen gelijckmen in voorgaende tijden oock nijet en wiste van wercken ende manufactueren die 
alsnu gemaeckt werden.’ 



184

Hoofdstuk 5 ■ Producten van de zijdeweverij in Haarlem

gen van de weefsels. In Amsterdam werden, aldus de smalreders, dagelijks nieuwe stoffen, 
stoffen met een nieuw ontwerp gemaakt zonder dat het tot een verloop van de zijdeweverij 
had geleid. Integendeel, er was sprake van een gestage groei.
 Nu is het achteraf altijd lastig om na te gaan in hoeverre de smalreders gelijk hadden. Er 
zal misschien sprake van enige overdrijving zijn om zo hun standpunt kracht bij te zetten, 
maar het centrale punt waar het hier om draait is de vrijheid voor smalreders en zelfstandige 
wevers om te mogen maken wat zij goed en goed verkoopbaar achtten, waarbij variatie en 
vernieuwing een belangrijke rol speelde.
 Het duurde tot 1661 voordat in de keur op de looikamer van de manufacturen voor het 
eerst werd bepaald dat wanneer iemand een nieuwe stof dan wel monsters of staaltjes van 
buiten Haarlem ontving of wanneer de smalreder of wever zelf ‘eenighe nieuwe Fabrijcke 
inventeerende’ hij deze niet meteen op de looikamer hoefde te laten zien.54 Hij mocht deze 
nieuwe stof eerst voor zijn eigen profijt ‘uytwercken’, weven, tot het moment waarop de man-
nen van de looikamer besloten dat het nieuwe weefsel alsnog gelood moest worden. Hoe dit 
moment werd vastgesteld en welke criteria werden gehanteerd is natuurlijk niet meer na te 
gaan, maar de tijd die de smalreders of wevers op deze manier geboden werd had zijn nut. 
Zij hadden deze tijd nodig voor het in de markt zetten van een stof, al dan niet met kleine 
veranderingen, wat altijd een zeker risico met zich mee bracht. Was het weefsel succesvol en 
kon er veel van gemaakt worden of vond het geen aftrek? In dat laatste geval had het weinig 
zin om de stof naar de looikamer te brengen. Tegelijkertijd bood deze maatregel ook een 
zekere bescherming tegen de namaak van nieuwe stoffen en patronen. In paragraaf 4.2 is al 
kort gewezen op de angst van Italiaanse wevers voor het imiteren van hun nieuwe patronen 
en technieken door de concurrent, wat er toe leidde dat zij rond 1600 weinig gebruik maak-
ten van de mogelijkheid om stalen naar potentiële afnemers te sturen om zo hun weefsels 
onder de aandacht te brengen. Hierin stonden zij niet alleen, zoals blijkt uit de Haarlemse 
ordonnantie van 1605 waarin het al nadrukkelijk werd verboden om de figuren uit de stof-
fen te knippen die op de looikamer lagen te wachten om gekeurd en gelood te worden.55 
 Jaren later werd in 1666 een voorstel gedaan om de mannen van de looikamer die zelf 
smalreder waren te vervangen door niet-reders, waarbij als tegenargument werd aangedra-
gen dat de bazen niet wilden dat ‘haer nieuwe pracktijck’ nagemaakt zou worden, waardoor 
alle kosten en moeiten voor niets geweest zouden zijn.56 Deze niet-reders zouden tevens 
een eed moeten afleggen dat zij niets over de nieuwe stoffen die op de looikamer gebracht 
werden naar buiten zouden brengen. Dit voorstel heeft het niet gered. De deken en mannen 
van de looikamer bleven gekozen worden uit de kooplieden en smalreders of fabrikeurs. 
Maar het geeft wel aan dat het gevaar van ongewenste imitatie bestond en dat de looikamer 
daar een rol bij kon spelen omdat weefsels relatief eenvoudig te kopieëren zijn. Het is voor 
een ervaren wever niet moeilijk om van een patroon de manier waarop het in de schachten 
of het harnas is ingeregen te achterhalen en vervolgens na te weven. Dit is ook de reden 
waarom in notariële akten naast papieren patronen ook zo vaak een monster, een stuk stof 
als voorbeeld aan de wever werd gegeven. De enige eis die aan dit staal werd gesteld was dat 
het een volledig patroonrapport liet zien (zie paragraaf 6.7). Zo ontving de Haarlemse zijde-

54  NHA, SA 245, art. 10.  
55  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25v, art. 10. ‘Ende sullen den mannen ende Loijers hen in geender 
manieren vervorderen mogen eenichsints vuijt te steecken off vuijt te trecken, de figueren van de wercken, die ter 
keure ende Loijerie gebracht werden, ter wijlen de zelve stucken opten Loijcamer zijn, Opte boeten van vijff en 
de twintich ponden.’
56  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. In het stuk worden voorstellen gedaan om het smalweversgilde 
te herstellen en dit is er een van. Wie nu die niet-reders zijn, blijft onduidelijk. 
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werker Abraham Woutersz van de Amsterdamse koopman Jan van Wickevoort een monster 
voor het weven van gebloemd satijn dat qua zwaarte en kwaliteit daar mee overeen moest 
komen.57 Van Wickevoort bepaalde welke kleuren hij moest gebruiken. Het satijn moest 
binnen vier uiterlijk vijf maanden gereed zijn. 
 Dat er ook een andere manier bestond om imitatie te voorkomen bewees Huybert Noda 
in 1691 toen hij de burgemeesters om vrijstelling vroeg van de visitatie van de overlieden 
en vinders van het smalweversgilde van een door hem uitgevonden nieuwe stof ‘om daer 
door te konnen voorkomen dat dese inventie door anderen soo light niet en soude konnen 
afgesien en nagemaekt werden’.58 In hetzelfde jaar verleenden de burgemeesters Abraham 
Cloribus om dezelfde reden vrijstelling van visitatie van zijn gebloemde floersen, mits deze 
floersen of gazen wel gemeten werden.59 De imitatie van patronen werd vooral in de nog 
sterker modebewuste achttiende eeuw een probleem en zal in het volgende hoofdstuk uit-
voerig aan bod zal komen.

In hoofdstuk 3 is al gewezen op de veranderingen die gedurende de zeventiende eeuw in het 
smalweversgilde plaats vonden waardoor het geleidelijk omgevormd werd tot een smalre-
dersgilde dat onder toezicht kwam te staan van de superintendenten, die afkomstig waren 
uit de magistratuur. Deze omslag had zijn weerslag op de aard en de inhoud van de ordon-
nanties. Van een opsomming van richtlijnen voor de vervaardiging van verschillende weef-
sels veranderde het in een lijst van stoffen met de lonen die voor het weven van deze stoffen 
per stuk of per el betaald moesten worden. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat wan-
neer hier wijzigingen in aangebracht werden dit soms de aanleiding vormde voor heftige 
conflicten tussen wevers en smalreders. De schriftelijke neerslag hiervan geeft niet alleen 
een beeld van het verschil van inzicht tussen de smalwever en de smalreder, maar ook van de 
(loon)verschillen tussen de zijdeweverijen van Haarlem en Amsterdam, de stad waar door 
de wevers steeds naar werd verwezen om hun argumenten kracht bij te zetten.

5.3  De ordonnanties van 1670, 1671 en 1676

De omslag van de uitgifte van richtlijnen voor de vervaardiging van bepaalde weefsels zoals 
deze in de ordonnanties van 1597 en 1605 werden gegeven, naar een lijst met vastgestelde 
weeflonen, had zijn weerslag op de aard van de conflicten tussen de wevers en de smalre-
ders. Kwesties over de samenstelling en de kwaliteit van de weefsels werden vervangen door 
loonkwesties. Dit kon gebeuren omdat er vanaf 1666 lijsten met de weeflonen die voortaan 
aan de wevers betaald moesten worden, werden samengesteld en gepubliceerd.
 De eerste gepubliceerde loonlijst was in opdracht van de burgemeesters vervaardigd om 
loonverschillen tussen de smalreders onderling tegen te gaan.60 De aanleiding voor het op-
stellen van een dergelijke lijst, was de vrees dat door de ongelijkheid van de lonen, die ook 
nog eens van tijd tot tijd verlaagd werden, de wevers niet alleen in grote armoede zouden ge-
raken, maar ook dat de kwaliteit van de weefsels zou verslechteren waardoor uiteindelijk de 

57  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, III, nr. 1044, 15 juli 1649.
58  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, 6 januari 1691, f. 113v-114. Hij vroeg hen tevens om toestem-
ming om meer getouwen in zijn huis te mogen plaatsen voor het weven van deze stoffen. Het volgens de keur 
maximaal toegestane aantal getouwen was vijf.
59  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, 1 september 1691, f. 183-183v. Zie ook paragraaf 5.6.
60  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 228, 28 januari 1666. In Lyon begon de discussie over loonregle-
menten pas in 1779-1780. De oudst bekende ‘List of Prices’ in Londen dateert uit 1769, zie ook paragraaf 2.6.
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smalnering uit Haarlem zou verdwijnen. De deken en overmannen van de looikamer kre-
gen daarom de opdracht om met de smalreders hierover te spreken en hen te verzoeken om 
een reeds opgestelde lijst van stoffen en lonen te ondertekenen.61 Er zijn vier van dergelijke 
lijsten bewaard gebleven met daarop, bij elkaar genomen, de namen van 131 smalreders, 
waaronder zes vrouwen.62

 Deze oudste loonlijst voor de smalnering in Haarlem vermeldde zevenentachtig stoffen 
in verschillende kwaliteiten en breedtes.63 Ze waren gemaakt van zijde, wol, linnen of ka-
toen en al dan niet ingeweven met metaaldraad. In de lijst werd slechts voor een klein aantal 
stoffen de breedte vermeld die varieerde van 39 tot 56 cm (negen tot dertien taliën). Waar 
geen breedte stond genoemd, gold de gebruikelijke stofbreedte (zie paragraaf 5.5). Twee jaar 
later werd het loon vastgesteld voor dertien verschillende kwaliteiten van één en dezelfde 
stof ‘popelijn’ genaamd.64 (afb. 53) Het betrof één- en tweekleurige trekpopeline die geheel 
van zijde waren of met een zijden ketting en een garen (linnen) inslag en die hetzij met de 
sempel hetzij met klosjes werd geweven.65 Beneden de zesentwintig schachten werd een 
‘voetkam’ gebruikt. Het goedkoopst was de effen popeline waarvoor slechts drie stuivers per 
el aan de wever betaald hoefde te worden.
 Voor het eerst werd hier een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de getouwen waarop 
de stoffen werden geweven: het schachtengetouw en het (schachten)trekgetouw (zie bijlage 
1). De ‘voetkam’ in combinatie met een maximum aantal schachten van zesentwintig duid-
de op het schachtengetouw. De sempel verwees naar het type trekgetouw dat ook wel sem-
pelstoel werd genoemd. De klosjes waren in eerste instantie niet goed te duiden, totdat uit 
het onderzoek naar het trekgetouw naar voren kwam dat er verschillende typen trekgetou-
wen bestonden, waaronder de kegelweefstoel, de voorloper van de sempelstoel. Het kon niet 
anders zijn dan dat met het begrip ‘klosjes’ de kegels van de kegelweefstoel werden bedoeld. 
Nu wordt de aanduiding ‘sempel’ en ‘klosjes’ in de literatuur ook gebruikt bij de beschrijving 
van het schachtentrekgetouw en het is dit getouw waarop de trekpopeline moet zijn gewe-
ven.66 Dit blijkt uit de navolgende beschrijving in de ordonnanties van 1670 en 1671: ‘Twee 
kleur Treck-Popelijnen, van 150 en daarboven, Zy op Zy, met de Simpel, d’El 12 [stuivers]’.67 
Dat het hier 150 schachten betreft, kan afgeleid worden uit de andere genoemde kwaliteiten 
van de trekpopeline zoals de ‘120 tot 140 schaft, met Klosjes, Gare Inslag’. 
 In Haarlem en Amsterdam werd het verschil tussen deze trekgetouwen eenvoudigweg aan-
geduid als: trekkammen met schachten, of zonder, waarbij de trekkammen hetzij met de sem-

61  Het is onbekend wie deze lijst opgesteld heeft, vermoedelijk de deken en overmannen. De concept-ordon-
nantie over de egalisatie van de lonen, zoals het in de vroedschapsvergadering van 12 juni 1666 werd genoemd, 
werd op dezelfde dag goedgekeurd. NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 93, f. 125.
62  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1666.
63  NHA, Gildenarchieven 294. Smallen werden hierin niet genoemd, maar wel was het klosloon van drie ver-
schillende kwaliteiten zijde opgenomen.
64  NHA, Gildenarchieven 294. De lonen werden op verzoek van superintendenten en overluiden door de man-
nen van de smalnering in een vergadering op 25 februari 1668 vastgesteld. Naast de popeline werd het loon vast-
gesteld voor ‘Bratjes’ waarvoor drie stuiver per el betaald moest worden. De lijst was ondertekend door 38 reders, 
allen mannen van de smalnering.
65  Dit onderscheid tussen sempel en klosjes werd hier voor het eerst gemaakt. Ze kwam niet voor in de lijst 
van 1666.
66  John Becker, m.m.v. Donald B. Wagner, Pattern and loom. A practical study of the development of weaving 
techniques in China, Western Asia and Europe, Copenhagen 1987, 255-256; A.G. Pauwels, m.m.v. lic. I. Bauwens-
de Jaegere, Damast, Tentoonstelling in Museum voor Oudheidkunde en Sierkunst, Kortrijk 1986, 16-18. Het 
patroonharnas wordt in  dit getouw gevormd door schachten in plaats van de hevels in de sempel- en kegelweef-
stoel.
67  NHA, SA 265 en SA 269.
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Afbeelding 53 ■ Lijst lonen popelijnen uit 1668. Noord-Hollands Archief, Haarlem, Gildenarchieven 294. 
Foto auteur.
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pel hetzij met klosjes werden geheven.68 Om het verhaal niet onnodig gecompliceerd te ma-
ken, zal in het navolgende steeds gesproken worden over de sempel- en de kegelweefstoel en 
alleen daar waar nodig aangeven of er met dan wel zonder patroonschachten werd geweven.

De publicatie van de volgende loonlijst uit 1671 leidde van de kant van de zijdewevers tot 
het indienen van een rekest, gevolgd door een ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de 
Haerlemse Zijde-Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. Nadat de 
smalreders op beide stukken een reactie hadden gegeven, was het weer de beurt aan de zij-
dewevers om hier een antwoord op te formuleren.69

 In hun eerste rekest protesteerden de wevers tegen de afschaffing van de vergoeding voor 
het klossen van de inslagzijde, klaagden ze over de kwaliteit van de zijde die ze te verwer-
ken kregen, alsmede over het wegvallen van de vergoeding voor het gebruik van de eigen 
gereedschappen.70 Het was tot en met de zeven maanden eerder op 16 september 1670 ge-
publiceerde eerste ordonnantie ‘nieuwe stijl’ gebruikelijk geweest, dat de smalreders de zijde 
die voor de inslag gebruikt werd, geklost bij de wever bezorgden of dat zij als dat niet moge-
lijk was de wevers voor het klossen van de zijde betaalden.71 Vanaf 1671 verviel deze rege-
ling en de werkman werd nu genoodzaakt om voor het in de loonlijst gestelde loon zelf de 
zijde te klossen of dit door derden te laten doen.72 Voor niets dus volgens de wevers die deze 
maatregel als inkomstenderving beschouwden, waardoor ze geen behoorlijk loon konden 
verdienen op de ‘sijwercken soo oude als nieuwe die nu seer in swangh gaen’. Op het eind 
rekenden ze de burgemeesters voor dat zij op de stoffen waar zijde in verwerkt was en waar-
van zij achttien tot twintig el (12,5 tot 14 meter) per week konden weven door het wegvallen 
van het klosloon een stuiver per el aan inkomsten verloren. 
 Uit het rekest wordt duidelijk dat zij al in de winter van 1670 erover dachten om hun 
beklag te doen vanwege de geruchten die er de ronde deden dat het klosloon zou weg-
vallen. De angst dat hun namen bekend zouden worden bij de smalreders, in wat zij als 
een slappe tijd bestempelden, en de eventuele gevolgen voor hun werkgelegenheid had ze 
hiervan weerhouden. Als verklaring voor het loslaten van de vergoeding voor het klosloon 
wezen de smalreders, die op deze wijziging hadden aangedrongen, naar Amsterdam waar 
het klosloon evenmin door de opdrachtgevers werd betaald. De zijdewevers ontkenden dit 
niet ‘alsoo veele van de suppl[ien]ten de wercken verscheijde jaren tot Amsterdam selfs ge-
maeckt en alhier in treijn gebracht hebben’, maar ze waren het er desondanks niet mee eens. 
Wat volgde was een bespiegeling over de verschillen tussen beide steden, zoals de kwaliteit 
van de zijde die de wevers te verwerken kregen en die minder zou zijn dan in Amsterdam, 
maar ook de vergoeding van twee stuivers per el die in Amsterdam wel en in Haarlem niet 
voor het gebruik van eigen gereedschap werd betaald. Ter verduidelijking, met het gereed-
schap werd niet zozeer het getouw als geheel bedoeld, maar de losse onderdelen die het tot 
een sempel- of een kegelweefstoel maakten. In de ordonnantie van 16 september 1670 was 
namelijk bepaald dat de reders voor het eind van dat jaar de harnassen – het rekest spreekt 

68  Zie voor Amsterdam paragraaf 5.3.3. In deze schachten werd alleen het patroon ingeregen. 
69  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest 1671 en ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de 
Haerlemse Zijde-Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’; Ingekomen stukken (SA 710) 
rood 466. Antwoord smalreders en antwoord smalwevers. De stukken zijn  met potlood 1676 gedateerd; dit moet 
gezien de inhoud 1671 zijn.
70  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest 1671.
71  NHA, SA 265, 16 september 1670.
72  NHA, SA 269, 13 april 1671.
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van trekkammen met schachten – van hun wevers moesten kopen.73 Tevens werd in deze 
ordonnantie aangegeven welke kosten voor rekening van de reders kwamen, te weten: het 
harnas, de voorkam74, het rijgen (van de ketting) en het patroon. Het lezen van het patroon 
in de sempel daarentegen kwam voor rekening van de wever die hiervoor tien, respectieve-
lijk vijf stuivers ontving.75 Wevers die al deze kosten voor hun eigen rekening namen, en dus 
met eigen gereedschappen bleven weven, ontvingen twee stuivers extra per el als ze op een 
trekgetouw met een sempel weefden en een stuiver per el extra voor het werken met klosjes, 
met een kegelweefstoel. Het is opvallend dat de indieners van het rekest in dit verband alleen 
naar de vergoeding van een stuiver refereerden die door de reders niet werd betaald, ofwel 
de vergoeding voor het gebruik van de kegelweefstoel. De nadruk in de stukken rond deze 
loonkwestie ligt dan ook vooral op de stoffen die op een kegelweefstoel werden geweven. De 
sempelstoel speelde hierin een ondergeschikte rol. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat het aantal trekgetouwen met een sempel waarop met zijde werd geweven ten opzichte 
van het aantal kegelweefstoelen verhoudingsgewijs geringer was en daarom geen problemen 
opleverde. Dit wordt ondermeer ondersteund door het ‘Voorstel en bewijs’, waar de we-
vers zichzelf in 1671 in de aanhef omschreven als zijdewevers ‘soo van treck-werckers met 
Haerlemse gereetschappen, treckkammen met schaften, en klosjes, als simpel-werckers met 
litsen werckende’.76 De kegelweefstoel met schachten werd op dat moment dus als typerend 
voor de Haarlemse zijdeweverij beschouwd, wat nog eens werd bevestigd door de bepaling 
dat het loon voor het instellen van het patroon op dit getouw bleef zoals het vanouds was 
geweest, zonder daarbij een bedrag te noemen.77 Daar tegenover stond dat het loon voor 
het instellen van een patroon op een sempelstoel een jaar eerder in 1670 uitgebreid was om-
schreven en was vastgesteld op 10 stuivers per honderd litsen in het vierkant.78 
 Kan de inhoud van het rekest als een algemene klacht beschouwd worden, het ‘Voorstel 
en bewijs’ was een nadere uitwerking van de verschillen tussen Haarlem en Amsterdam en 
was gecentreerd rond drie stoffen: heel zijden damasten van drie vierendeel [el] breed van 
120 schachten79 en daaronder, tweekleurig satijn met klosjes en als laatste de moren met 
satijne strepen.80 Waarbij het doel van de wevers was dat de lonen zo aangepast zouden wor-
den dat zij ‘in gelycke proportie over een komt met de gewoonte van Amsterdam’. 
 In de reactie van de smalreders op het rekest en het ‘Voorstel en bewijs’ werden de door 
de zijdewevers aangedragen argumenten en voorbeelden uitvoerig weerlegd. Het voert te 

73  NHA, SA 265. De reders konden ze ook door eigen harnassen vervangen. Ze waren tevens verplicht om de 
kosten van de voetkammen boven de acht schachten op zich te nemen.
74  Met de voorkam worden de schachten bedoeld die nodig zijn voor het weven van het grondweefsel.
75  NHA, SA 265.
76  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de Haerlemse Zijde-
Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. 
77  NHA, SA 269, 13 april 1671.
78  NHA, SA 265, 16 september 1670. ‘[…]; mits dat de Wever ghouden sal wesen een Patroon van Werck met 
de Simpel geheel in te stellen voor 10 stuyvers ’t hondert, enckelde lesse in ’t vierkant, voor welck loon hy selfs sal 
moeten bekostigen de hulp, die hy in het lesen van de Patroon gebruyckt; en soo hy een Patroon niet en behoeft 
te leesen, maer die by een ander uyt de Simpel uyttreckt, soo sal hy die moeten partyen voor 5 stuyvers ’t hondert 
in ’t vierkant.’ Voor een nadere uitleg zie paragraaf 6.6.
79  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel en bewijs’. Als voorbeeld van een stof die met ‘treck-
kammen met schaften, en klosjes’ werd geweven werd dit heel zijden damast genoemd. Aangezien voor het weven 
van dit damast maximaal 120 (patroon)schachten gebruikt werden, moet de conclusie getrokken worden dat dit 
damast, evenals de trekpopeline, op een schachtentrekgetouw, een kegelweefstoel met schachten werd geweven.
80  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. ‘Voorstel, en bewijs, over ’t Request van de Haerlemse Zijde-
Treck-werckers op d’ordonnantie van Jaer A° 1671 den 13 April’. Het is voor Haarlem uitzonderlijk dat de stof-
breedte in el werd uitgedrukt in plaats van in taliën. Omgerekend is ¾ el, uitgaande van de Haarlemse el, 52,35 cm 
en daarmee ongeveer gelijk aan 12 taliën (51,96 cm).
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ver om in detail de bedragen weer te geven die over een weer genoemd zijn. Het volstaat om 
te zeggen dat de smalreders de gevraagde bedragen onveranderlijk te hoog en de wevers de 
geboden lonen te laag vonden. Er was ook onenigheid over de stoffen waarop de lonen wa-
ren gebaseerd, waardoor het nu mogelijk is om iets meer te weten te komen over het verschil 
in kwaliteit dat tussen de diverse Haarlemse weefsels bestaan heeft. Door het ontbreken van 
de weefsels is het natuurlijk niet meer na te gaan wie gelijk had, maar dat doet er hier ook 
niet toe. Wel kan er vastgesteld worden dat de conflicten met betrekking tot de materiaal- en 
weeftechnische aspecten van de Haarlemse weefsels uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw nu vervangen zijn door onderhandelingen over het loon. Tegelijkertijd illustreert deze 
discussie tussen smalwevers en smalreders dat het weven van nieuwe stoffen geen enkel 
probleem meer was.
 Ten aanzien van het heel zijden damast verklaarden de smalreders dat ze bij de vaststel-
ling van het bedrag uitgegaan waren van het loon voor brede damasten zoals deze zeker 
al zestien tot achttien jaar in Haarlem werden geweven.81 Het door de wevers genoemde 
loon voor een damast van 10 taliën (43 cm) breed, geweven met een 1000 riet tweedraads 
was onjuist en kon hooguit met een stuiver verhoogd worden als deze met zijde ingeslagen 
werd.82 Het was immers de gewoonte om, voor stoffen die soms met garen (linnen) en soms 
met zijde ingeslagen werden, voor de zijden inslag een stuiver per el meer te betalen, aldus 
de smalreders.83 Betekent dit dat de in de eerste loonlijsten genoemde zijden damasten in 
werkelijkheid ook halfzijden damasten geweest konden zijn? Het brede door de smalreders 
genoemde damast was dat in ieder geval wel; het werd voorheen met linnen ingeslagen, dat 
steeds stevig aangeslagen moest worden. Omdat het nu wel heel zijden damast betrof werd 
het loon, conform de gewoonte met een stuiver per el verhoogd. Daarbij kwam ook nog dat 
deze damasten door de zijden inslag makkelijker te weven waren dan de halfzijden damas-
ten met een garen inslag. Kortom de 5,5 stuiver was een billijk loon aldus de smalreders, 
aangezien de wevers van de damasten met een linnen inslag met het loon van 4,5 stuivers 
de afgelopen tien tot twintig jaar ‘niet alleen wel vernoegt, maar dapper danckbaer’ geweest 
waren.84

 Onjuist, zo oordeelden de bekwaamste zijdewevers deze visie van de smalreders in hun 
antwoord op het rekest en ‘Voorstel en bewijs’.85 Het heel zijden damast driekwart el breed 
dat met een 900 riet vierdraads werd geweven was wel degelijk voortgekomen uit het 10 
taliën brede damast omdat deze ‘enckelde patroonen’ waren. Wat hier met de aanduiding 
‘enckelde patroonen’ bedoeld werd, is vooralsnog onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk gaf het 
aan dat het, gezien het hierna nog te noemen damast ‘een Blom’, om een patroon handelde 
dat niet herhaald werd, maar baanbreed was.86 Hoe het ook zij, het twaalf taliën brede da-
mast dat de smalreders voor hun berekening als uitgangspunt hadden genomen, werd in-
middels met een hogere kettingdichtheid geweven dan vroeger.87 Volgens de ordonnantie 
zouden zij daarom een hoger loon moeten ontvangen omdat er meer zijde in de ketting was 

81  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Antwoord smalreders. 
82  In de loonlijsten van 1666, 1670 en 1671 was een dergelijk zijden damast met dit loon opgenomen, echter 
zonder vermelding van de breedte van tien taliën.
83  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. ‘[…] en dat men altijt gewent is tus-
schen garen en zyde inslag 1 st. onderscheijt te maken, […]’.
84  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
85  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers.
86  Zie ook paragraaf 4.2 waar in verband met de toevoeging drie bloem, zes bloem e.d. voor kaffa genoemd is 
dat het verwijst naar het aantal keren dat het motief in de breedte van de stof werd herhaald.
87  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. Het twaalf taliën of  ¾ el brede damast 
werd vroeger met een 1000 riet tweedraads geweven, maar nu met een 900 riet vierdraads. Dit betekende een 
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geschoren, aldus de wevers.88 Alles bij elkaar opgeteld kwamen de wevers toch weer uit op 
een bedrag van 7 stuivers per el omdat zij in hun berekening uitgingen van een damast van 
6 stuivers per el waar nog 1 stuiver bij opgeteld moest worden omdat er met zijde werd inge-
slagen.89 De enige vermelding van een damast waarvoor inderdaad 6 stuivers per el betaald 
moest worden in de ordonnantie van 1671 luidde: ‘Damast een Blom, twaelf talien, d’El  6 
[stuivers]’.90

 Eenzelfde heen en weer getrek tussen de wevers en de smalreders vond plaats met be-
trekking tot het tweekleurig satijn dat met klosjes werd geweven, waarbij de Haarlemse si-
tuatie uitvoerig met die van Amsterdam werd vergeleken. De wevers schetsten daarbij het 
volgende beeld: In Amsterdam hielden de meesterknechten van het bedrag dat zij per el 
geweven stof ontvingen twee stuivers in voor het gebruik van het gereedschap en het klossen 
van de zijde plus een stuiver voor de getouwplaats, waarna een nettobedrag voor de knecht 
overbleef. Zo ontving de meesterknecht in Amsterdam 12 stuivers en de knecht 9 stuivers 
voor het weven van tweekleurig satijn met klosjes, aldus het voorbeeld van de Haarlemse 
zijdewevers.91 In hun eigen berekening waren zij nu uitgekomen op een bedrag dat maar 
4 penningen per el hoger lag dan de verdiensten van de Amsterdamse knecht die zonder 
gereedschap of werkplaats uit werken ging, terwijl zij, de smalwevers, zowel gereedschap-
pen als een werkplaats moesten hebben, veel huur moesten betalen ‘alsoo de wercken grote 
plaets vereijschen’ en zij ook geen vergoeding meer voor het zijdewinden kregen.92

 De smalreders waren ondubbelzinnig in hun reactie ten aanzien van het door de wevers 
aangehaalde voorbeeld. Er was in Amsterdam waarschijnlijk nooit een el van dergelijk satijn 
met klosjes geweven. De tweekleurige satijnen waarvoor in Amsterdam 12 stuivers betaald 
werd, waren veel zwaarder en werden 25% duurder verkocht dan de Haarlemse tweekleu-
rige satijnen die met klosjes werden geweven. Nu was het niet zo dat deze Amsterdamse 
satijnen niet in Haarlem werden geweven, dat was wel het geval, maar met de sempel voor 
10 stuivers per el en niet met klosjes waarvoor slechts 8 stuivers per el gegeven werd. Het 
prijsverschil tussen Amsterdam en Haarlem werd verklaard doordat zij, de smalreders, twee 
stuiver per el aftrokken als vergoeding voor het gebruik van hun gereedschappen. Daar-
naast werd er nog eens een onderscheid in de lonen gemaakt tussen het werken op een 
sempelstoel of een kegelweefstoel, tussen het werken met de sempel of met klosjes ‘om dat 
de werken met klosjes veel reder te werken en vaardiger om te schieten zijn, ook hebben ze 
veel minder waarnemens aan als die met de simpel, gelyk yder een die kennis van deze zaak 

verhoging van het aantal kettingdraden van 2000 naar 3600 en een verhoging van de kettingdichtheid van circa 
38 tot circa 69 draden per centimeter.
88  NHA, SA 269, 13 april 1671. Er staat in de ordonnantie alleen dat het loon verhoogd moet worden voor ieder 
talie dat het breder gemaakt wordt dan de gebruikelijke breedte. Maar daar is in het voorbeeld dat door de wevers 
gegeven wordt geen sprake van. Zij gaven als voorbeeld het verschil in de lonen tussen de zijden damasten van 
800 riet tweedraads van 3 stuiver per el en de 1000 riet driedraads van 4 stuiver per el omdat de een een hogere 
kettingdichtheid bezat dan de ander. Dit gaat alleen op als beide weefsels even breed zijn en de zijden garens aan 
elkaar gelijk zijn.
89  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. De smalreders betwijfelden of er voor 
het uitkomen van de ordonnantie voor damast van 10 taliën breed, met een 1000 riet tweedraads geweven 6 stui-
vers per el werd gegeven of voor een 800 riet driedraads 6,5 stuiver. Mocht dit wel zo zijn geweest dan waren dat 
geen damasten maar gebloemde satijnen die maar met een schietspoel werden geweven, aldus de smalreders.
90  NHA, SA 269, 13 april 1671. Voor een dito twee blom werd 5 stuivers per el gegeven. Beide stoffen met de-
zelfde lonen stonden ook al in de ordonnantie van 1666 en 1670 vermeld. Het moet dus halfzijden damast geweest 
zijn.
91  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. De tweekleurige satijnen met klosjes 
werden in Haarlem door een 1000 riet 4 draads met 120 schachten geweven. Zie ook paragraaf 5.3.3.
92  De trekgetouwen met schachten waren langer en namen daarom meer ruimte in beslag dan de trekgetouwen 
zonder schachten.
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hebben genoegsaam weten’.93 Het weven op de kegelweefstoel was eenvoudiger en sneller 
dan het weven op het trekgetouw met een sempel. Verder verbaasden de smalreders zich 
dat juist over dit tweekleurig satijn dat al acht tot tien jaar in Haarlem werd geweven zo ge-
klaagd werd omdat hier nog geld mee te verdienen was.94

 In hun antwoord verweten de zijdewevers de smalreders allereerst dat zij nooit een on-
derscheid maakten tussen zware en lichte werken en hierin lag eigenlijk hun grootste be-
zwaar omdat de smalreders voor elke stof, zwaar of licht, 4 stuivers inhielden: 2 stuivers voor 
het gebruik van de gereedschappen en nog eens 2 stuivers omdat het op een kegelweefstoel 
werd geweven.95 Het onderscheid tussen ‘zwaar’ en ‘licht’ betrof het verschil in gewicht van 
de stof en niet of het zwaarder dan wel lichter te werken was op het getouw. Een zware stof 
had meer ketting- en inslagdraden per centimeter, dan een lichte stof.96 Het had wel gevol-
gen voor de snelheid waarmee kon worden geweven, vandaar dat de smalreders erop wer-
den gewezen dat de wever op deze zware werken ‘al immers so weijnigh elle met klosies kan 
werken, als met de simpel’ wat van invloed was op de hoogte van zijn inkomen. Het weven 
op een kegelweefstoel mocht in vergelijking met de sempelstoel dan wel sneller gaan, maar 
dat stond in geen verhouding tot het weven op een schachtengetouw. Tevens wezen de we-
vers erop dat het loon van de trekker, van de trekjongen of –meisje hier ook nog van betaald 
moest worden, wat tot een bedrag van 60 gulden per jaar kon oplopen.97 Hier was in het 
door de smalreders gegeven voorbeeld totaal geen rekening mee gehouden.
 De over en weer aangedragen argumenten in de discussie tussen de smalwevers en de 
smalreders met betrekking tot de moren met satijne strepen volgden eenzelfde stramien 
en is daarom opgenomen in bijlage 3.98 Een bijkomend probleem was hier dat deze moren 
als zodanig niet in de ordonnantie opgenomen waren omdat ze tot de popelijnen gerekend 
werden, die er wel in genoemd stonden. De moren met satijne strepen werden dus wel in 
Haarlem geweven en hier doet zich een situatie voor die in de praktijk vaker voorgekomen 
zal zijn. Vergelijkbare stoffen werden niet afzonderlijk vermeld, maar beschouwd als vallend 
in een bepaalde categorie, hier de popelijnen, en conform betaald. 
 Uiteindelijk heeft de hele discussie de smalwevers weinig opgeleverd, de lonen van de 
genoemde stoffen waren in de vijf jaar later gepubliceerde ordonnantie niet veranderd ten 
opzichte van de ordonnantie van 1671. Of iedereen zich aan de voorgeschreven lonen hield, 
is een heel ander verhaal. Zowel in de inleiding van de ordonnantie van 1670, als in die van 
1671 werd er op gewezen dat de loonlijst gepubliceerd werd omdat de lonen die sommige 
reders aan de wevers betaalden lager waren dan was voorgeschreven. Met als gevolg dat de 
desbetreffende wevers minder genegen waren om stoffen van een goede kwaliteit af te leve-
ren, wat uiteindelijk tot het verval van de smalnering zou leiden. Daar kwam in 1676 nog bij 
dat het niet goed ging met de smalweverij door wat genoemd werd de ‘neringloze tijden’, wat 
weerspiegeld werd door een lagere omzet en lagere verkoopprijzen. Hier moest iets tegen 
gedaan worden.

93  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
94  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. Ter illustratie gaven zij een voorbeeld 
van een zijdewever die met het weven van tweekleurig satijn in een heel jaar, zomer en winter door netto 511 gul-
den ofwel ongeveer 10 gulden per week had verdiend. Totaal was het 537 gulden waar 26 gulden voor het klossen 
van de zijde afgetrokken was. Het loon bedroeg 8 stuivers per el.
95  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers.
96  Rothstein, Silk Designs, 40. 
97  In hoeverre de bedragen die voor jongens en meisjes betaald werden gelijk waren is onbekend.
98  In bijlage 3 is ook een lijst met Amsterdamse stoffen van 52 cm (12 taliën) breed – met hun weefloon – opge-
nomen die de smalwevers in het ‘Voorstel en bewijs’ ter informatie voor de burgemeesters bijgevoegd hadden.
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5.3.1 De ordonnantie van 1676

De publicatie van de ordonnantie in 1676 gaf opnieuw aanleiding voor een stevige discussie 
tussen smalreders en smalwevers, waarbij eerstgenoemden ervan beschuldigd werden dat 
zij van deze gelegenheid gebruik gemaakt hadden om de lonen, als gevolg van de neringloze 
tijden, opnieuw (onnodig) te verlagen. Daarnaast viel de instelling van de rang van fabri-
keur en de rang van loonwerker, zoals dat in paragraaf 3.2.2 al aan de orde gekomen is, ook 
niet in goede aarde.
 Voorafgaand aan de publicatie hadden de mannen van de looikamer en de fabrikeurs 
hun visie over het verval en het herstel van de nering op papier gezet.99 Evenals in 1666 
werd er gevreesd voor een teloorgang van de smalnering en een verplaatsing daarvan naar 
Amsterdam en andere steden. Als eerste moest er daarom een halt toegeroepen worden aan 
die fabrikeurs die hun wevers tweederde of zelfs de helft van het afgesproken loon gaven. 
Deze vermindering was te groot, maar gezien de neringloze tijd was het noodzakelijk om de 
lonen toch iets te verlagen, om er zo voor te zorgen dat de wevers nog een enigszins redelijk 
loon kregen. Dit was dan ook een van de aanbevelingen, naast de invoering van de rang van 
fabrikeur en loonwerker, die gegeven werden en gold vooral het loon van die stoffen die nog 
op het hoge niveau stonden zoals zij betaald werden in wat de reders als de ‘alder florisantste 
en neringryckste’ tijd bestempelden.100

 De smalwevers zagen dit anders en reduceerden de in algemene termen gestelde inlei-
ding van de ‘Consideratien’ tot alleen geldend voor vier stoffen, te weten: (grove) noppen, 
doppen, kepergraten en in iets mindere mate kaffa die zij als de allerslechtste en geringste 
van de 153 in de ordonnantie van 1671 opgenomen stoffen beschouwden.101 Deze eerste, 
voorlopige reactie werd gevolgd door een veel uitgebreidere ‘Aanmerking op de onlangs 
gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen ende den rangh van fabricquer en Loon-
wercker’.102 Opnieuw benadrukten de wevers dat de aanduiding neringloze tijden niet op 
de smalnering van toepassing was. Integendeel, zij was nog nooit zo florissant geweest wat 
vooral aan de ‘sij wercken’, de zijden stoffen te danken was. Desondanks waren er lonen ver-
laagd en met enkele voorbeelden toonden zij aan hoe dat in z’n werk was gegaan. Zo was het 
damast een bloem van 52 cm (12 taliën) breed, waarover in 1671 ook al flink gesteggeld was, 
nu in de ordonnantie van 1676 opgedeeld in drie kwaliteiten, te weten: 
■ van 80 gangen met 20 pijpen, 6 stuivers
■ van 60 gangen en daarboven, 5 stuivers
■ onder de 60 gangen, 4,5 stuivers103

De smalwevers merkten op basis van de loonreglementen van 1666, 1670 en 1671 terecht 
op dat het loon voor dit damast voorheen 6 stuivers bedroeg en betoogden vervolgens dat 

99  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Consideratien van de Mannen vande Looy Camer en de ge-
meene fabriqueurs. Over het Verval en de Middelen van Herstelling in onze Neringe en fabrique’. 12 september 
1676.
100  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Consideratien’. Het stuk werd door 38 fabrikeurs ondertekend. 
De 36 mannen en 2 neutralen.
101  NHA, Gildenarchieven 295, omslag XII-213. ‘Antwoort op zeeker geschrift geintituleert consideratien van de 
Mannen vande Looijkamer en de gemeene fabriqueurs. Over het verval, ende middelen van herstelling in onze 
neringe en fabrique.’ Het waren ook geen zijden of halfzijden stoffen.
102  NHA, Gildenarchieven 294. ‘Aanmerking op de onlangs gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen 
ende den rangh van fabricquer en Loonwercker’. Het stuk is ongedateerd maar moet eind 1676 zijn geschreven.
103  Indien ook hier de ketting in halve gangen was geschoren, dan bedroeg het aantal kettingdraden respectie-
velijk 3200, 2400-3200 en < 2400. 
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de twee eerstgenoemde kwaliteiten damast nergens in Haarlem werden geweven zodat voor 
het weven van de derde kwaliteit nu 1,5 stuivers of een kwart minder loon werd gegeven 
dan eerst. Hetzelfde was gebeurd met het tweekleurige moor met klosjes, van 100 gangen, 
waarvoor nu 8 stuivers werd betaald, terwijl dat 10 stuivers voor 80 gangen was geweest, 
ofwel een vermindering met 20%. In Amsterdam verdiende de wever voor ditzelfde moor 
12 stuivers per el (14 stuivers minus 2 stuivers voor het gereedschap), kortom de helft meer 
dan een Haarlemse wever. Om de reactie voor te zijn dat het loonverschil te verklaren was 
doordat dit weefsel in Haarlem met klosjes en in Amsterdam met de sempel werd geweven, 
verklaarden zij dat het de wever in Amsterdam vrij stond om te kiezen op welk van beide 
getouwen hij de stof vervaardigde. Daarnaast wezen de wevers erop dat hun onkosten, de 
kosten voor het trekken, spoelen en zijdewinden, hetzelfde gebleven waren, waardoor er van 
de verminderde inkomsten ook nog eens 2 stuivers afgetrokken moest worden.
 Hiermee was de zaak niet afgedaan. Op 6 mei 1679 ontvingen de superintendenten Gillis 
Bouchellion en Abraham Loreijn nog eens een nadere verklaring op de hiervoor genoemde 
aanmerkingen.104 Opnieuw probeerden de smalwevers om het ‘ongelijck’ dat hen door de 
fabrikeurs was aangedaan terug te laten draaien, ‘dewijl de tijt florisant is ten opsighte van de 
sijde wercken’. Weer werden de door de fabrikeurs ingevoerde loonsverlagingen aan de kaak 
gesteld en werd er verwezen naar verklaringen van Amsterdamse wevers die aan moesten 
tonen dat – in weerwil van wat de fabrikeurs beweerden – de lonen in Amsterdam hoger 
waren dan in Haarlem. Enkele van deze verklaringen zijn bewaard gebleven en zullen in pa-
ragraaf 5.3.3 aan bod komen vanwege de informatie die zij bieden over de gereedschappen 
en materialen die in Amsterdam werden gebruikt.
 In de ordonnantie van 1676 was wel gehoor gegeven aan het verzoek uit 1671 van de 
smalwevers om voor een aantal stoffen die zij als zware Amsterdamse werken bestempeld 
hadden en die met Haarlemse gereedschappen werden geweven het aantal gangen aan te ge-
ven waarmee de ketting werd geschoren. Een- en tweebloems damast, twee- en driekleurig 
moor en satijn, dezelfde stoffen waarover in 1671 nog zoveel te doen was, stonden nu met 
het aantal gangen in de ordonnantie vermeld.105 Het aantal pijpen waarmee de gangen wer-
den geschoren was verhoogd naar 20 waardoor elke gang nu uit 40 kettingdraden bestond. 
Dergelijke informatie is op zich nietszeggend en krijgt pas betekenis wanneer de weefsel-
breedte bekend is, zoals in het geval van het een- en tweebloems damast van 52 cm (twaalf 
taliën) breed, omdat dan de kettingdichtheid per centimeter berekend kan worden die een 
indicatie geeft van de kwaliteit van het weefsel. 
 Wanneer de zelfkanten in deze zijden stoffen niet worden meegerekend, hoe breed is 
dan het moor of het satijn geweest?106 De ordonnantie gaf, een enkele uitzondering daarge-
laten, geen informatie over de breedte van individuele stoffen. Er werd in verband met de 
zijden stoffen alleen in het algemeen gesproken van een ‘gemeene’ breedte en een Franse 
breedte van 56 cm (dertien taliën) waarvoor in het loon geen onderscheid gemaakt werd.107 
Vooruitlopend op de bevindingen in paragraaf 5.5 kan hier al aangegeven worden dat de 
in Haarlem geweven zijden stoffen elf, twaalf of dertien taliën ofwel tussen de 48 en 56 cm 
breed waren. In theorie zouden dan elk van de in de ordonnantie genoemde mogelijkheden 
ten aanzien van het aantal gangen op drie breedtes betrekking kunnen hebben, waarbij de 

104  NHA, Gildenarchieven 294. ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordon-
nantie …’, 6 mei 1679.
105  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. Een vierde stof die nu in gangen werd uitgedrukt was voetpeling.
106  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. ‘Van syde Wercken, daer Gangen of Rieten van uytgedruckt staen, werdt ’t 
getal verstaen binnen de kanten.’
107  NHA, SA 281, 24 oktober 1676, art. 12.
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smalste breedte dan automatisch de hoogste kettingdichtheid zou hebben. In de praktijk 
zal dit echter niet zo gewerkt hebben en zal elk van de genoemde weefsels zijn ‘eigen’ vaste 
weefbreedte gehad hebben om zo de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen.
 Zoals in paragraaf 5.3 al is aangegeven waren niet alle stoffen die in Haarlem werden ge-
weven altijd in het loonreglement terug te vinden, bijvoorbeeld omdat ze tot een bepaalde 
groep stoffen gerekend werden, zoals de moren waarop de lonen van de popelijnen van toe-
passing waren, of omdat ze er bewust buiten gehouden werden. Dit gold ondermeer voor de 
nieuw ontworpen stoffen. Eén keer werd hierover in 1685 door de burgemeesters een besluit 
genomen.108 Het betrof gebloemd fluweel waarover zij op advies van de superintendenten 
en de overlieden verklaarden dat dit fluweel als ‘een nieuwe fabrycq en geinventeert werk’ 
beschouwd diende te worden. Tevens werden de kooplieden of fabrikeurs die deze stoffen 
lieten weven bevoegd verklaard om zelf met de wevers een loon overeen te komen, zonder 
dat zij daarmee tegen de keur in gingen.

5.3.2  Haarlemse zijden smallen

Twee jaar na de publicatie van de ordonnantie uit 1676 verschenen de kooplieden en reders 
Jan en David Hooft, Cornelis Vinckestijn, Laurens Willemsz, Jan Dingemans, Abraham en 
Pieter Verhamme bij notaris Pieter Baes.109 Op verzoek van de Amsterdamse koopman Wil-
lem Vermeersch legden zij een verklaring af omtrent acht stalen die speciaal daartoe bij de 
akte gevoegd waren. (afb. 54) De stalen of monsters waren Haarlemse zijden smallen; ze 
werden ook zo genoemd, ‘dat sulks haer eijgen naem is’. Vervolgens bevestigden zij dat deze 
stoffen dagelijks in Haarlem werden gemaakt en dat zij ze lieten weven. 

108  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 232, 11 september 1685, f. 117.
109  NHA, NA 468, f. 113-114, not. P. Baes, 18 augustus 1678.

Afbeelding 54 ■ Afbeelding smallen in notariële akte 1678. Noord-Hollands Archief, Haarlem, NA 468, f. 
113-114.
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Het belang van deze akte is tweeërlei. In de eerste plaats vanwege de bewaard gebleven sta-
len en als tweede vanwege het inzicht dat het biedt in de term ‘smal’. Met uitzondering van 
het rood fluweel zijn alle smallen gefigureerd, variërend van een eenvoudig streepje tot een 
gebloemd, met zijde en zilverdraad gebrocheerd satijn. Eén staal is verkeerd om, met de 
achterkant naar boven aan de akte gehecht. Uit de variatie in de stalen wordt meteen duide-
lijk dat ‘smal’ niets meer met de oorspronkelijk stof zoals deze in 1597 werd beschreven te 
maken heeft, maar staat voor zijden stoffen in het algemeen. 

5.3.3  Gereedschappen en materialen

De rekesten uit de jaren zeventig van de zeventiende eeuw schetsten door het gesteggel over 
de vergoeding van het gereedschap tevens een beeld van de gebruikte getouwen, waardoor 
een globale indruk gegeven wordt van het type weefsel dat in Haarlem, maar ook in Amster-
dam werd geweven. Zo werd uit de reactie van de smalreders op de in de vorige paragrafen 
genoemde rekesten van de zijdewevers uit 1671 niet alleen duidelijk dat in Amsterdam eer-
der en meer op de sempelstoel werd geweven maar ook dat de stoffen daar zwaarder waren 
dan in Haarlem. Er werd gesproken over ‘ligte zyde werken, die van overlang hier tot Haar-
lem gemaakt zijn’, in tegenstelling tot de ‘nieuwe zware werken’, die met de Amsterdamse 
overeen kwamen.110 
 Zoals hiervoor al is beschreven brachten de smalreders voor alle stoffen die op een trek-
getouw werden geweven twee stuivers in mindering, omdat deze stoffen, de zogenaamde 
trekwerken, met gereedschappen – harnas en voorkam – die hen toebehoorden werden ge-
maakt.111 Het was een regeling waarover de wevers van mening waren dat deze alleen gun-
stig was voor de smalreders, die dat op hun beurt tegen spraken met het argument dat het 
lange tijd duurde voordat de onkosten die voor het weven van een (nieuwe) stof gemaakt 
moesten worden, terugverdiend waren.112 Voorwaarde was dan wel dat de stof goed ver-
kocht, omdat het vaak voorkwam dat stoffen die met veel kosten en moeite op het getouw 
waren gezet, vervolgens weinig aftrek vonden. Daarnaast bezaten de smalreders inmiddels 
voor duizenden guldens aan gereedschappen, die ze, zo wordt impliciet wel duidelijk, nog 
niet hadden terugverdiend. En dit was een van de redenen waarom de regeling zoals deze 
in Amsterdam gold, waarbij de wevers die met eigen gereedschappen weefden daarvoor 
een vergoeding ontvingen, in Haarlem niet meer ingevoerd kon worden.113 Het tweede ar-
gument van de reders betrof de smalwevers zelf ‘die nu haar eygen voogt zyn, en ’t huys by 
vrou en kinderen konnen werken, buijten s’huijs uijt werken moeten gaan, om dat velen 
niet zo veel vermogen hebben datze een gereetschap, daar al vrij veel gelt aan hangt zouden 
konnen bekostigen, gelyk ook tot Amsterdam daar de werkluijden haar eijgen gereetschap 
doen, de meeste wevers buyten s’huijs bij de onderbazen gaan werken, welke onderbazen 
somtyts 8.10.12 en meer getouwen onder haar hebben en moeten dan de wevers aldaar, be-
halve datse t huys huijs huur verwonen, nog getou plaats op een ander betalen, dat dan de 

110  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. Als voorbeeld van de lichte werken 
noemden zij het gebloemd satijn, waar verhoudingsgewijs nog het meeste zijde ingeslagen werd.
111  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. Het betreft hier stoffen die met de in 
Amsterdam geweven stoffen overeenkomen. Gezien het bedrag van twee stuivers is hier sprake van stoffen die op 
de sempelstoel werden vervaardigd, zie ook paragraaf 5.3.
112  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders. ‘Ja daar zyn menigmaal werken opgezet 
die met grote moijten en costen in ’t werk gebragt wierden en dan niet veel aftrek en hadden.’
113  In Amsterdam ontvingen de wevers een vergoeding van twee stuivers per el als zij hun eigen gereedschappen 
gebruikten.
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werckluyden niet tegenstaande dit alles, nog zouden versoeken haar eijgen gereetschappen 
te doen, en is waerlijk niet anders als datze gelyk men zegt, een roede verzoeken om zelfs 
mee gekastijt te worden, want enige weynige onderbazen, die van eenige gelegentheijt en 
goet beleijt zijn, zullen der mogelyk wel by varen, maar de meeste en gemene wevers zullen 
als knegts en halve slaven van d’onderbazen worden.’114 Kortom, zo luidde de waarschuwing 
van de smalreders, de 2 stuivers per el die zij winnen als zij zelf hun gereedschappen bekos-
tigen, staat in geen verhouding tot wat ze erbij zullen verliezen. (afb. 55)
 

De genoemde onkosten golden alleen enkele zware gereedschappen, aldus de wevers die 
zich verzetten tegen deze in hun ogen onjuiste voorstelling van zaken. De reders bezaten 
veel lichte gereedschappen, dat wil zeggen gereedschappen voor kegelweefstoelen die in de 
aanschaf 50 tot 60 of meer gulden kostten en waarmee 20 tot 25 jaar of langer geweven kon 
worden.115 De enige onkosten die daarna nog gemaakt werden, hadden alleen te maken met 
het veranderen van het patroon, omdat het getouw in de periode dat het patroon door de 
patroonleester in het getouw werd ingelezen, enkele weken stil stond.116

 Het is bij gebrek aan nadere gegevens omtrent soort en aantal getouwen in Haarlem niet 
meer mogelijk om deze uitspraak van de zijdewevers te toetsen. Maar de dominantie van 
de kegelweefstoel – met of zonder patroonschachten – die uit alle stukken spreekt, gecom-
bineerd met het overwicht van lichte zijden stoffen roept wel een beeld op van een zijde-
nijverheid die op dat moment qua type stoffen verschilde van Amsterdam. Hierdoor wordt 
het ook aannemelijk dat het geen grootspraak is geweest toen de zijdewevers in hun rekest 

114  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
115  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalwevers. ‘een geheel gereetschap met klosjes’
116  De kosten hiervan kwamen vanaf 1670 voor rekening van de smalreder, zie SA 265. Zie hoofdstuk 6.1 voor 
het inlezen van het patroon in het getouw.

Afbeelding 55 ■ Wybrant Hendriks, Wever op trekgetouw met trekmeisje. Rijksmuseum, Amsterdam, 
 collectie KOG, Atlas Zeden en Gewoonten, inv.nr. XIII-J-132.
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uit 1671 verklaarden dat velen van hen de nieuwe werken ‘alhier in treijn gebracht hebben’, 
nadat zij ze daarvoor al enkele jaren in Amsterdam hadden vervaardigd.117 
 Dit wil niet zeggen dat de kegelweefstoel niet in Amsterdam werd gebruikt. Het stond de 
Amsterdamse wevers vrij om op een kegelweefstoel of op een sempelstoel te weven, aldus 
de Haarlemse wevers in 1676, waarbij ze nog steeds aangaven dat de stoffen in Amsterdam 
zwaarder waren.118 De stoffen werden er zesdraads in het riet geregen, tegen vierdraads in 
Haarlem, wat werd bevestigd door vier meesterknechten van zijden gebloemde werken.119 
Alle vier woonden en werkten nu in Amsterdam, maar hadden voordien in Haarlem ge-
woond, op grond waarvan zij zichzelf in staat achtten om beide steden met elkaar te kunnen 
vergelijken. Hun voorkeur ging uit naar de zesdraads in het riet ingeregen stoffen, niet al-
leen vanwege het loon, maar ook omdat de zijde in Amsterdam van een betere kwaliteit was 
waardoor er vergeleken met Haarlem ‘meer werck kan werden gemaakt’.120 
 Een kwaliteitsverschil in de zijde werd in de eerdere rekesten uit 1671 ook al aangevoerd 
en door de smalreders toen verworpen met het argument dat zij de zijde op dezelfde plaat-
sen kochten als de fabrikeurs van Amsterdam.121 Ze vroegen zich daarbij ook af hoe het kon 
dat, indien het waar was dat zij met slechtere zijde lieten weven, de kopers van hun stoffen 
deze elders dikwijls weer als Amsterdamse stoffen verkochten. Ook hier geldt weer dat deze 
beweringen niet meer gecontroleerd kunnen worden, maar stel dat er echt sprake was van 
een kwaliteitsverschil dan zou als tegenargument aangevoerd kunnen worden dat dit ge-
beurde omdat de Amsterdamse stoffen een zodanige reputatie hadden dat het profijtelijker 
was om de Haarlemse als Amsterdamse weefsels te verkopen. 
 Het meest expliciet over de situatie in Amsterdam waren drie ‘werkmeesters’ van zijden 
gebloemde stoffen aldaar.122 De aanleiding voor deze verklaring uit januari 1677 was een 
dreigende loonsvermindering in Haarlem die moest voorkomen dat de ‘fabriek’ naar Am-
sterdam verplaatst zou worden. Het probleem zat hem in het loon van een zware (gebloem-
de) stof in Amsterdam dat even hoog was als een vergelijkbare, maar lichte (gebloemde) 
stof in Haarlem. Voor de Haarlemse zware kwaliteit van deze stof moet het loon, zonder dat 
dit echt expliciet wordt gezegd, hoger hebben gelegen dan in Amsterdam. De angst dat de 
fabriek naar Amsterdam verplaatst werd, gold de fabrikeurs in Haarlem omdat zij de stof-
fen in Amsterdam tegen een lager loon konden laten weven.123 ‘Welck voorstel wij oordee-
len met de waerheyt niet conform te zijn, om reedene als volgt. Vooreerst ist klaer dat het 
seer weynigh Jaaren verleeden is datter van die natuur van stoffen seer wijnigh tot Haerlem 
maer meest alles tot Amsterdam pleeg gemaekt te worden, daer nu apparent alsoo veel tot 
Haerlem als tot Amsterdam gemaekt wort. Soo nu de grootheijt van haer loon een oorsaek 
soude zijn vande vermindering van haer fabriek, soo ist te verwonderen dat die tot Haerlem 
in corten teijt soo merklijk heeft toegenoomen, gemerkt de fabricueurs (sic) vande selve 
doen te tijt minder kennis en ervaerentheijt hadde als nu.’ Vervolgens gaven zij een staatje 
met de lonen voor twee- en driekleurig satijn 4 en 6 draads en twee- en driekleurig moor of 

117  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Rekest smalwevers 1671.
118  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Aanmerking op de Onlangs gemaeckte ordonnantie over d’arbeydts Loonen 
ende den rangh van fabricquer en Loonwercker’ (1676).
119  NHA, Gildenarchieven 294, 1 februari 1677. De meesterknechten waren: Abram Groenewout, Johannes 
Abramse Groenewout, Claes Nagel en Jan van der Harp.
120  NHA, Gildenarchieven 294, 1 februari 1677. Tevens verklaarden zij dat Amsterdamse wevers per jaar niet 
meer dan 7 tot 8 weken verloren met het stellen van het getouw en het wachten op garens en patronen.
121  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 466. Antwoord smalreders.
122  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677.
123  Voor de wevers had het geen zin om naar Amsterdam te vertrekken omdat zij daar minder zouden gaan 
verdienen.
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greine grond 4 en 6 draads zoals deze in Amsterdam betaald werden.124 Een van de werk-
meesters was Cornelis van Eecke, die in 1674 voor Catherina Agges werkte toen zij in dat 
jaar de zaak overdeed aan haar zoon Cornelis de Flines.125 Hij was het ook die in 1680 nog-
maals een overzicht maakte van de lonen die in Amsterdam betaald werden voor de eerder 
genoemde stoffen.126 Met betrekking tot de moren of greine gronden werd nu opgemerkt 
dat indien alle figuren gestoken waren er in Amsterdam voor de ‘blote’ grond 15 stuivers 
per el werd betaald. Kortom, er is hier sprake van gebrocheerde stoffen, waarbij het patroon 
met behulp van brocheerspoelen werd ingeweven. In Haarlem werd voor dergelijke spoe-
len, ‘steeck-spoeltjes’ genaamd, twee stuivers per el extra gegeven bovenop het gebruikelijke 
loon voor het weven van de effen, al dan niet gefigureerde grond.127 Voor het weven met een 
pletspoel, een spoel met metaaldraad werd vijf stuivers per el gegeven. Een vergelijkbare 
regeling zal ook in Amsterdam gegolden hebben.
 Uit de opmerkingen van Cornelis van Eecke en de zijnen, wordt duidelijk dat we hier 
niet te maken hebben met een specifiek, eenduidig weefsel, maar eerder met een groep ge-
figureerde weefsels waarbinnen allerlei variaties mogelijk waren, zoals het gebruik van een 
brocheerspoel. Zo was de grootte van het patroon, het aantal koorden of schachten, noch 
de keuze voor een bepaald type trekgetouw bepalend voor de hoogte van het loon. Of zoals 
zij dat in 1680 formuleerden ‘Voorts staet ons alles ter keuze, of men wil wercken met de 
simpel, of met klosjes, het sij dat de treck-kam met schachten of ‘er sonder sij, en word ten 
dien regarde, geen onderscheijd in den loon gemaeckt.’128 Alleen in het geval dat er sprake 
was van ‘een-bloms-gereedschappen’ werd voor de grootte van de trekkam twee stuivers per 
el extra betaald.
 Deze twee verklaringen van de Amsterdamse werkbazen roepen de volgende vragen op: 
wat zijn een-bloms-gereedschappen en wat wordt er bedoeld met een trekkam met schach-
ten of zonder schachten? In bijlage 1 is een beschrijving van de sempelstoel en de kegelweef-
stoel opgenomen waarbij de sempel en de kegels of klossen verbonden zijn met de hevels 
in het patroonharnas waardoor de kettingdraden selectief opgetrokken konden worden. In 
dergelijke getouwen is er sprake van een trekkam zonder schachten. Het voordeel boven 
een getouw met een trekkam met schachten is tweeërlei: ten eerste neemt het harnas door 
het ontbreken van de schachten voor de vorming van het patroon minder plaats in in het 
getouw en ten tweede is het voor de wever of de trekjongen minder zwaar om te trekken.
 Het trekgetouw met een trekkam met schachten, waar het patroon in schachten wordt 
ingelezen die via trekkoorden met de sempel of de kegels zijn verbonden, kent zijn beper-
kingen in het aantal schachten dat in een getouw geplaatst kunnen worden.129 Dit aantal is 
niet oneindig en heeft daarmee gevolgen voor de grootte van het patroon dat in de stof inge-

124  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677. De bedragen waren als volgt: driekleurig satijn 4 en 6 draads à 
15 stuivers per el; tweekleurig satijn 4 en 6 draads à 12 stuivers per el; driekleurig moor of greine grond 6 draads à 
18 stuivers per el; idem 4 draads à 17 stuivers per el en als laatste tweekleurig moor of greine grond 4 en 6 draads 
à 15 stuivers per el. 
125  NHA, Gildenarchieven 294, 28 januari 1677. De andere werkmeesters waren Gerret Jacobz en Lieven Davits. 
Zie paragraaf 4.4 voor zijn werkzaamheden voor de familie De Flines.
126  NHA, Gildenarchieven 294, 3 september 1680. Het stuk was mede ondertekend door Lieven en Abram 
Davits. De bedragen waren nu als volgt: driekleurig satijn 800 riet 8 draads à 16 stuivers per el; dito 6 draads à 
15 stuivers per el; tweekleurig dito 8 draads à 13 stuivers. De 4 draads werden zelden of nooit meer gemaakt. De 
lonen voor de moren of greine gronden waren met uitzondering van het tweekleurig 4 draads à 14 stuivers per el 
hetzelfde gebleven.
127  NHA, SA 281, 24 oktober 1676. Dit was het maximum bedrag; in geval er minder brochering was werd er 
naar verhouding minder betaald. Zie ook hoofdstuk 2.
128  NHA, Gildenarchieven 294, 3 september 1680.
129  Becker, Pattern and Loom, 256.
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weven kan worden. Het bestaan van een dergelijk getouw en het gebruik ervan in Haarlem 
verklaart echter wel waarom er in de loonreglementen van 1670 en 1671 melding gemaakt 
wordt van stoffen die met 120 of meer schachten en klosjes werden geweven, zoals de al 
eerder genoemde tweekleurige trekpopelijnen van 120 tot 140 schachten die met klosjes en 
een garen inslag werden geweven of de eenkleurige ‘More Pieke’ van 120 schachten en daar-
boven uit dezelfde ordonnanties. 130 
 De vraag naar de betekenis van ‘een-bloms-gereedschappen’ is lastiger te beantwoorden. 
Enerzijds werd er voor de grootte van de trekkam bij dergelijke gereedschappen twee stui-
vers meer betaald; anderzijds verklaarden de Amsterdamse werkmeesters dat de grootte van 
het patroon, het aantal koorden en schachten geen rol speelden bij de vaststelling van het 
loon. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn, totdat er gekeken wordt naar het patroon 
zelf, omdat er naar het zich laat aanzien toch een onderscheid gemaakt wordt en wel naar de 
manier waarop het patroon zich herhaalt. Er waren globaal genomen twee mogelijkheden:  
een patroon werd twee of meer keer in de breedte herhaald of was baanbreed. In het eerste 
geval waren er, ongeacht of het patroon herhaald of gespiegeld werd, minder koorden of 
schachten nodig dan wanneer het patroon baanbreed was (zie paragraaf 6.1 en bijlage 1).131 
In de ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordonnantie 
…’ van de smalwevers uit 1679 verzochten zij om het loon van trekkammen met driehon-
derd of meer koorden in navolging van Amsterdam met twee stuivers boven het gebruike-
lijke loon te verhogen.132 Kan dit een verwijzing naar het een-bloms-gereedschap zijn?
 Een laatste verschil tussen Amsterdam en Haarlem betrof de notering van de stofbreedte 
in draden of in gangen. In Amsterdam werd deze in draden uitgedrukt, in Haarlem in gan-
gen waarbij elke gang die met twintig pijpen werd geschoren veertig draden had.133 Dit 
was juist in zoverre het de satijnen en moren gold waarvan de lonen tussen beiden steden 
werden vergeleken. De Haarlemse loonlijsten laten echter een combinatie zien van stoffen 
waarvan de breedte in draden en in gangen werd genoteerd, waarbij het vooral de oudere 
stoffen waren waarvan het aantal kettingdraden werd vermeld. Het is hier op zijn plaats om 
er nogmaals op te wijzen dat deze noteringen, zeker wanneer er geen breedte bekend is, 
slechts een indicatie vormen voor de breedte en de kwaliteit van een weefsel aangezien er 
grote verschillen konden bestaan tussen de garens die voor de ketting werden gebruikt. Zo 
zal een stof van 20 gangen met een grove linnen of wollen ketting veel breder zijn dan wan-
neer er van een fijne zijden ketting sprake is, terwijl ze toch eenzelfde aantal kettingdraden 
hebben. De reden om deze noteringen toch in de tekst op te nemen is, dat ze in een later sta-
dium mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij de vergelijking van de kwaliteit van Haarlemse 
en Amsterdamse stoffen ten opzichte van de Italiaanse, Franse of Engelse weefsels.

130  NHA, SA 265, 16 september 1670 en SA 269, 13 april 1671. De beschrijving van trekpopelijnen is vanaf de 
ordonnantie van 24 oktober 1676 sterk vereenvoudigd. Het aantal schachten wordt niet meer vermeld.
131  Wanneer een patroon in de breedte wordt herhaald, dan worden alle kettingdraden van een motief in het 
patroonharnas die op hetzelfde moment opgetrokken moeten worden in een raamkoord verzameld. Een reken-
voorbeeld: stel er zijn 600 kettingdraden nodig voor het patroon en het patroon wordt drie keer herhaald, dan zijn 
er maar 600:3 = 200 raamkoorden nodig. Is een patroon baanbreed en zouden er evenveel kettingdraden nodig 
zijn, dan is er sprake van 600 raamkoorden, omdat er geen herhaling plaatsvindt.
132  NHA, Gildenarchieven 294, ‘Naeder verclaringe wegens de aenmerckinge op de onlanghs gemaekte ordon-
nantie …’, 6 mei 1679. 
133  NHA, Gildenarchieven 294, september 1680. ‘Onderscheyt der lonen tusschen Haerlem en Amsterdam.’ 
Om deze reden hadden ze voor de Haarlemse stoffen de draden genoteerd en niet de gangen. Een breedte van 
honderd gangen stond gelijk met een 1000 riet vier draads. ‘en de wijle die van Amsterdam haer wercken reec-
kenen bij de draeden, en onse wercken gereekent worden bij de gangen, soo hebben wij onse gangen hier boven 
tot draeden uitgereekent want ijder gangh met 20 pijpen geschooren, heeft veertigh draeden a 100 gangen is riets 
1000 4 draets.
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5.4  De ordonnanties van 1717 en 1749

Na de conflicten rond de publicatie van de ordonnantie van 1676 die zeker tot 1680 door-
liepen werd het stil. Er zullen ongetwijfeld nog geschilpunten bestaan hebben binnen de 
smalnering maar de neerslag daarvan drong niet door tot de vergaderingen en de resolu-
ties van de burgemeesters. Wel werd in 1685 opnieuw een ordonnantie gepubliceerd die, 
uitgezonderd een paar nieuwe bedragen en het loon voor een nieuwe stof ‘gevoerd moor’ 
genaamd, verder qua tekst in niets van die van 1676 verschilde; een jaar later gevolgd door 
een toevoeging waarin de lonen van enkele nieuwe werken opgenomen waren.134 Voor het 
eerst werden het aantal koorden, beter gezegd de trek- of raamkoorden vermeld waarmee 
gevoerde moren (1685) en tweekleurige damasten (1686) werden geweven. In de in januari 
1697 gepubliceerde ordonnantie was Spaanse kaffa aan de loonlijst toegevoegd en waren nu 
de artikelen betreffende de rang van fabrikeur en loonwerker vervallen.135

 Een enkele keer werd door de burgemeesters de vervaardiging van nieuwe stoffen be-
sproken, zoals in 1685 het al eerder genoemde gebloemd fluweel dat zij als een nieuwe stof 
beschouwden, in 1692 een kamerbehangsel als vervanging van Doornikse werken en de 
oprichting van een fabriek voor het weven van ‘crispe’ ofwel crêpe de Bologne rond 1700.136 
Crêpe, ook wel krip genaamd, is een op gaas gelijkend weefsel vervaardigd uit crêpegaren, 
een garen dat tot het maximaal mogelijke is getwist of getwijnd.137

 Nadat in 1703 een ordonnantie voor het smalredersgilde werd opgesteld, waarvan de 
tekst onbekend is, duurde het tot 1717 voordat er opnieuw een keur en ordonnantie, als-
mede een loonreglement werd vastgesteld en gepubliceerd.138 Het loonreglement was nu 
opgedeeld in verschillende groepen, te weten: ‘Arbeyds-Loonen van Wercken, meest voor 
desen in gebruyck, en eenige nog heden’, ‘Arbeyds-Loonen van Zijde en Half Zijde Stoffen, 
meest voor desen in gebruyck, en sommige nog heden’, ‘Arbeyds-Loonen van Geblomde 
Zijde Stoffen’ en als laatste ‘Arbeyds-Loonen van de navolgende Stoffen, ’t zy se met Wolle-
Garen, Saey, Litijn, of Catoene-Garen ingeslagen worden, van 12 Talien breet in ’t Riet, en 
daer onder’.139 Er moet hier wel rekening mee worden gehouden dat een deel van de vernieu-
wingen van 1717 ook al in de ordonnantie van 1703 doorgevoerd waren, zoals hieronder zal 
blijken uit de stukken die rond de vernieuwde ordonnantie van 1749 geschreven werden en 
waarin naar deze ordonnantie werd verwezen. 

134  NHA, SA 296, 15 juni 1685 en de ampliatie van 28 december 1686. 
135  NHA, SA 307, januari 1697.
136  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 232, 11 september 1685, f. 172. Het stond de fabrikeurs vrij om 
met de wevers een loon overeen te komen, zonder dat zij daarmee tegen de ordonnantie in handelden. NHA, Res. 
Burgemeesters (SA 850) rood 235, 22 oktober 1692, f. 134. De weduwe Clara Dingmans kreeg toestemming om 
deze stoffen te blijven weven en werd tegelijk in het smalweversgilde opgenomen. Volgens het door haar inge-
diende rekest had zij deze stoffen al twee jaar met succes laten weven. Zie ook: Ingekomen stukken (SA 710) rood 
467, 22 oktober 1692. NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 246, 15 november 1699, f. 177v-178. Zie voor deze 
fabriek ook paragraaf 5.6.
137  Textiellexicon, s.v. crêpebinding. Vocabulaire technique, s.v. crêpe. Het garen heeft ongeveer 1500-3000 draai-
ingen (tours) per meter.
138  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 452. ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toestant 
en het verval der Haarlemse Burgerij en Ingesetenen ten Principalen veroorsaakt door het verval der Smalrederij 
Tseedert den Jaar 1703 tot heeden […]’ NHA, SA 354, 1 september 1717. De ordonnantie is in 1729 nogmaals, 
ongewijzigd herdrukt, SA 245. De tekst van de ordonnantie is in 1725 letterlijk overgenomen door het stofjeswer-
kersgilde in Utrecht, waarbij alleen de lijst met stoffen en lonen aan de Utrechtse situatie is aangepast. Colenbran-
der ‘Woollen velvets’, nog te verschijnen.
139  NHA, SA 354, 1 september 1717, 15, 21, 23 en 29.
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Het was in 1717 natuurlijk nog 
steeds verboden om de stoffen 
voor een lager loon te laten we-
ven, terwijl het de wever op zijn 
beurt nog steeds vrij stond om een 
hoger loon te bedingen.140 Nieuw 
in deze ordonnantie waren bij-
voorbeeld de halfzijden effen sa-
tijnen die tot en met 120 gangen 
op de gewone breedte, maar bo-
ven de 120 tot en met 150 gangen 
een el breed werden geweven.141 
De onder de ‘Arbeyds-Loonen 
van Geblomde Zijde Stoffen’ ge-
noemde damasten, effen, gladde 
en Italiaanse damasten, werden 
als type stof natuurlijk al langer 
geweven, maar de verschillen in 
de beschrijvingen met de ordon-
nantie van 1697 zijn zo groot dat 
ze als nieuw beschouwd moeten 
worden. Tot dezelfde groep zij-
den stoffen behoorden ook de 
weefsels met een moren en grei-
nen grond zoals ‘Grijn-Satijn, 

Bordeloe, Een couleur Moor, Luquoise (afb. 56) en Satijn à Fleur’.142 Het technisch meest 
intrigerende in deze ordonnantie is de vermelding van dubbele harnassen, waarbij naar het 
zich laat aanzien twee afzonderlijke trekharnassen achter elkaar in het getouw waren ge-
monteerd.143 De vroegste verwijzing naar de aanwezigheid van dubbele harnassen in Haar-
lem dateert uit 1697 en betreft een advertentie voor de verkoping van gereedschappen en 
zijde die voor een weverij van gebloemde zijden stoffen gebruikt kunnen worden.144 Het 
gebruik van een dubbel harnas was niet beperkt tot Haarlem, er werd ook in Amsterdam op 
geweven en wel rond 1700 in het Doopsgezinde weeshuis op de Prinsengracht.145 In 1717 
moet het dus een bekende techniek zijn geweest waarmee al meer dan twintig jaar gebloem-
de zijden stoffen werden geweven.
 De publicatie van de keur en ordonnantie van de smalrederij in 1749 vormde als het 
ware het sluitstuk van de onrust die er onder de Haarlemse zijdewevers heerste ten aanzien 
van de dreigende teloorgang van de zijdenijverheid in hun stad.146 Zij stonden hierin niet al-
leen, ook de Amsterdamse fabrikeurs en zijdewevers waren bezorgd en vroegen stadhouder 

140  NHA, SA 354, 1 september 1717, 15, artikel I. De vrijheid om een hoger loon te bedingen werd in 1676 voor 
het eerst in de ordonnantie opgenomen. NHA, SA 281, 24 oktober 1676.
141  NHA, SA 354, 1 september 1717, 22.
142  NHA, SA 354, 1 september 1717, 24.
143  NHA, SA 354, 1 september 1717, 27-28.
144  Amsterdamse Courant, 16 juli 1697, waarin bekend gemaakt werd dat op 25 juli in Haarlem de gereedschap-
pen – waaronder ‘dubbelde Harnassen’ – die tot een ‘Fabric van Geblomde Zyde Stoffen’ behoorden, geveild 
zouden worden.
145  Colenbrander, ‘De weefzolder’, 216.
146  Zie over de kwestie ook De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 277-281.

Afbeelding 56 ■ Voorbeeld van Lucooys, voor en achter, voetwerk 91 uit het 
Digtenboekje. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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Willem IV (1711-1751) om steun bij de instandhouding van de inlandse nijverheid, zoals 
in paragraaf 3.5 nader is beschreven. Hier wordt alleen ingegaan op de opmerkingen die in 
de stukken en rekesten gemaakt werden met betrekking tot de stoffen die op dat moment 
in Haarlem werden geweven. Dankzij het Digtenboekje uit 1753 kunnen in enkele gevallen 
stofnamen met weefsels worden vergeleken.147 Het Digtenboekje wordt hier alleen gebruikt 
als illustratiemateriaal bij de in de ordonnantie genoemde stoffen. Er is momenteel een pro-
ject gaande waarbij de weeftechnische aanwijzingen voor de stalen in dit boekje worden 
geanalyseerd en waarvan de uitkomsten in de toekomst gepubliceerd zullen worden.148 Een 
van de eerste bevindingen is dat de samensteller van het Digtenboekje niet, zoals tot dusver 
werd aangenomen, een leerlingwever was maar dat eerder gedacht moet worden aan een 
meesterwever. 
 Het Digtenboekje dankt zijn naam aan de kleine getekende schema’s van de opbinding 
– digten genaamd – die bij vrijwel alle beschrijvingen van de stalen zijn bijgevoegd. In deze 
tekeningen is af te lezen hoe de trappers en de schachten met elkaar verbonden zijn in een 
getouw.149 Het boekje bestaat uit een deel voetwerkdigten met 140 stalen en een deel trek-
werkdigten waarin 72 stalen worden beschreven. Er heeft ook een Digtenboek N° 2 bestaan 
dat helaas niet bewaard is gebleven. Dit blijkt uit de vermelding na de beschrijving van 
nummer 140 waarin naar dit boek wordt verwezen voor het vervolg van de voetwerkdig-
ten.150 Het verschil in getouwen is in de digten af te lezen: in de voetwerkdigten (afb. 57) is 

147  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194.
148  De weeftechnische analyses zijn uitgevoerd door Augusta Uhlenbeck, textielontwerper en medewerker on-
derzoek textieltechniek verbonden aan het museum ‘La Piscine’ te Roubaix, Frankrijk, in samenwerking met  
Frieda Sorber, conservator van het Modemuseum te Antwerpen.
149  Textiellexicon, s.v. opbinden.
150  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. ‘Het vervolg van de voetwerksdigten is te vinden in het midden van 
het Digten boek N° 2, 7 juli 1755.’

Afbeelding 57 ■ Voetwerkdigten. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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het patroon van de stof herkenbaar, in de trekwerkdigten niet omdat daar alleen de opbin-
ding van het grondweefsel in de schachten is genoteerd. (afb. 58) Het patroon werd in de 
trekwerken immers met behulp van het patroonharnas dat afzonderlijk door de trekjongen 
werd bediend verkregen. Elf van de tweeënzeventig trekwerken zijn met een dubbel harnas 
geweven.151

 

Op 2 maart 1749 rapporteerden de burgemeesters Pieter Steyn en Jan Heshuijsen namens de 
superintendenten en overlieden van de manufacturen dat de concept-ordonnantie voor de 
smalnering gereed was.152 Het concept werd de volgende dag ter kennisgeving en goedkeu-
ring naar de stadhouder in Den Haag gebracht en op 9 maart werd van dit bezoek verslag 
uitgebracht aan de burgemeesters.153 Er werd nadrukkelijk vermeld dat Willem IV geïn-
formeerd was dat er uitvoerig met zowel de fabrikeurs als de wevers was gesproken om de 
nieuwe ordonnantie voor beide partijen aanvaardbaar te maken. Nu de toestemming was 
verkregen werd de definitieve tekst van de ordonnantie op 25 maart 1749 door de burge-
meesters goedgekeurd.154

 Een van de punten die de wevers graag uit de tekst verwijderd hadden gezien was de 
passage uit artikel 10, zoals die ook al in 1717 was geformuleerd, waarin het de wevers niet 
toegestaan werd om met een of meer stalen of stukken van hun werk de geauthoriseerdens 
te benaderen of zelfs maar naar hun huizen te gaan om naar de lonen te vragen zonder 
vooraf de fabrikeur of koopman daarvan in kennis gesteld te hebben.155 Het voorstel van de 
wevers werd eenstemmig en met grote stelligheid afgewezen omdat de stoffen ‘requireeren 
d’uijtterste Secretesse en uit een Staal hoe kleijn, kunnende het werk compleetelyk werden 

151  De nummers 11, 23 tot en met 28, 48, 50, 52 en 66.
152  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 186-186v; NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 296, f. 
49v-50, 2 maart 1749.
153  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 296, f. 51v-53, 9 maart 1749. 
154  NHA, SA 403, 25 maart 1749.
155  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 191-192v. ‘Memorie van Consideratien geformeert by de 
Superintendenten en Overluyden der Manufacturen.’

Afbeelding 58 ■ Trekwerkdigt. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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nagegaan en gemaakt, dat zulcx behoorde te werden gedeclineert, als ’t welke soude kunnen 
na sig sleepen de ruine vande Fabrijcq aan dewelke door bijsondere oplettendheijt en indus-
trie moet werden gemainteneert en door geduurige nieuwe inventien staande gehouden’.
 Dat er daadwerkelijk overleg was geweest met de wevers blijkt ondermeer uit het verslag 
van een bijeenkomst die op 28 december 1748 plaats vond met de superintendenten en de 
overlieden van de manufacturen.156 Het is een zakelijk verslag in twee kolommen met links 
kort de punten in de concept-ordonnantie waarover onenigheid bestond en rechts de uitslag 
van de bespreking. De argumenten die over en weer gebruikt zijn om tot een beslissing te ko-
men ontbreken helaas, slechts een enkele keer komt de mening van de wevers naar voren. Zo 
vonden zij de sprong van 60 naar 100 gangen in de halfzijden effen satijnen zoals deze in 1717 
was geformuleerd wat groot, maar aangezien zij er eigenlijk ook weinig belang aan hechtten, 
lieten zij het aan de superintendenten om hier een beslissing over te nemen. Met betrekking 
tot de weefsels die tot de gebloemde zijden stoffen gerekend werden, meenden de wevers dat 
daar nog wel aan verdiend werd, maar zagen zij toch ook in dat een verhoging van het loon 
de ondergang zou betekenen voor de weverij van deze stoffen die vooral door de heren Visser, 
Verhamme en Heshuijsen werden vervaardigd.157 Het meest uitgebreid was hun commentaar 
op de tekst inzake het ‘gemeen verval’ dat aan de ordonnantie van 1703 was ontleend.158 
 Het meest uitgesproken waar het de stoffen betrof was het stuk dat handelde over het 
verval van de smalrederij sinds 1703.159 De onbekende auteur(s) verweten de commissaris-
sen of geauthoriseerden dat door hun toedoen de lonen na 1703 waren verlaagd. Daarnaast 
hadden zij in weerwil van artikel 10 in de ordonnantie van 1717 geen loon gesteld op nieuwe 
stoffen zoals de triomphanten, ras de ceciles en dergelijke. (afb. 59) Dit was ongehoord aan-

156  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 211-212. Op zich was dit niet uniek en had een dergelijk 
overleg ook in 1717 plaatsgevonden, zie f. 434v. 
157  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 211.
158  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 212. ‘Gemaakt volgens ordonnantie 1703.’
159  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 452-458. ‘Nodige aanmerkingen over den droevigen Toes-
tant en het verval der Haarlemse Burgerij en Ingesetenen ten Principalen veroorsaakt door het verval der Smal-
rederij Tseedert den Jaar 1703 tot heeden […]’ Het stuk eindigt met een overzicht van de loonverschillen van de 
ordonnantie van 1717 ten opzichte van die van 1703.

Afbeelding 59 ■ Ras de Cicile, trekwerk 98. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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gezien triomphanten al meer dan vijf-
entwintig jaar in Haarlem werden ge-
weven en het loon steeds maar ‘bij af-
leijdingh’ gezocht moest worden wat 
meestal nadelig was voor de wever. 
Een ander verwijt gold het ontbreken 
van bepaalde zaken in de ordonnan-
tie zoals de vermelding van de mini-
mumlengte voor de ketting en wat er 
gebeuren moest met gangen die meer 
dan dubbel geschoren werden of ho-
ger dan 200 in aantal waren of met 
weefsels die meer dan 5, 8, 10 of 12 
dik ingeslagen werden. Het wachten 
op de ketting of de inslag, het stellen 
van het getouw was ook niet (goed) 
geregeld waardoor de wever in deze 
overgeleverd was aan de willekeur 
van de fabrikeur. Hoe was het mo-
gelijk, zo vroegen zij zich af, dat de 
geauthoriseerden, wiens verantwoor-
delijkheid het was om voor nieuwe 
werken een loon vast te stellen, dat 
eenendertig jaar lang niet hadden ge-
daan? Er wordt door de opstellers van 
het stuk gesuggereerd dat de geaut-
horiseerden daar zelf geen voordeel 
in zagen en het daarom achterwege 
hadden gelaten. De twee ampliaties 
die na 1717 werden gepubliceerd wa-
ren immers voordelig voor de fabri-
keur en niet voor de wever aldus de 
auteur(s).160 Het stuk eindigt met een 

overzicht van stoffen waarvan de lonen sinds 1717 zijn verlaagd ten opzichte van de ordon-
nantie van 1703.161 Meer precies de lonen van gebloemde zijden stoffen die op pagina 23 
tot en met 27 van de ordonnantie van 1717 beschreven staan, alsmede het op pagina 25 
genoemde ‘gemeen verval’. Het gemeen verval is op te vatten als een schema dat gebruikt 
kon worden om het weefloon van gefigureerde zijden stoffen te bepalen. Hiertoe werd zelfs 
een heel uitgewerkt schema opgesteld, de ‘Tafels der vervallen’ dat als bijlage voor de or-

160  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 454v. Deze werden op 18 juli 1733 en 1 maart 1738 vastge-
steld, zie SA 370. De eerstgenoemde betrof het loon voor de grond van effen gebrocheerd satijn van vijf, acht en 
tien schachten dat met garen ingeslagen werd. De werd gesteld op 4 stuivers per el voor de grond van 100 gangen. 
Voor elke twintig gangen meer of minder werd een halve stuiver gerekend. De tweede ampliatie betreft een ver-
goeding voor een loper of overschot – een inslag van zelfkant tot zelfkant – en het steken of brocheren met een 
zogenaamd steekspoeltje. Zie ook hoofdstuk 2.6.
161  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 456-458.

Afbeelding 60 ■ Tafel der vervallen, 1749. Noord-Hollands Archief, 
Haarlem, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 207.
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donnantie van 1749 was bedoeld (zie bijlage 4).162 Wat het schema beoogt, is de aantallen 
kettingdraden van het patroon (harnaslitsen) aan te geven en de hoeveelheid scheuten per 
patroonlits die voor de hoogte van het patroon gebruikt worden.163 (afb. 60) Trekgetouwen 
met een patroonharnas variërend van 660 harnaskoorden met twee herhalingen van het 
patroon in de breedte tot en met 900 harnaskoorden met drie herhalingen in de breedte 
golden als gemeen verval, als het gemiddelde, waarbij er sprake was van één of twee scheu-
ten door een patroonlits. Zijn er meer scheuten dan is er sprake van een fijn verval; zijn er 
minder dan van een grof verval. Voor weefsels met een fijn verval werd meer loon betaald. 
De berekening van de verhouding tussen het aantal harnas- en patroonlitsen gebeurde op 
basis van het vierkant, een verwijzing naar het patroonpapier waarop het patroon getekend 
stond (zie paragraaf 6.1).
 Op basis van het bovenstaande kan met zekerheid gezegd worden dat de lonen voor gefi-
gureerde zijden stoffen in Haarlem in de eerste helft van de achttiende eeuw aan de hand van 
dit ‘gemeen verval’ berekend werden. Wanneer dit voor het eerst gebeurde is onduidelijk. 
In de reacties op de publicatie van de ordonnantie van 1676 is er niets over terug te vinden. 
Enkele jaren daarna, in 1685, wordt de term ‘fijne vervallen’ in verband met gevoerd moor 
voor het eerst gebruikt.164 Dit duidt erop dat er in de late zeventiende eeuw al met vervallen 
moet zijn gewerkt. Gezien de nabijheid van Amsterdam en de relatie tussen beide steden 
waar het de zijdenijverheid betrof, is het aannemelijk dat in deze stad de lonen ook op basis 
van een ‘gemeen verval’ werden vastgesteld.

5.5  Stofbreedtes

Een van de aspecten waarop het onderzoek naar de Hollandse zijdeweverij zich heeft ge-
concentreerd zijn de stofbreedtes, om zodoende een antwoord te kunnen geven op twee 
vragen. De eerste luidde: waarom wordt de vervaardiging van een stof van 43 cm breed zo 
vaak aan Holland toegeschreven? De tweede vraag had betrekking op de breedte van een 
aantal stoffragmenten in de Richelieu collectie in Parijs. Volgens de bijschriften waren deze 
gefigureerde stoffen 9/8 hollandse el (78 cm) breed, een breedte die, zoals hieronder zal 
blijken, uitzonderlijk was voor dit type stof. Was hier sprake van een verschrijving of niet? 
Het antwoord op deze vraag is al in paragraaf 4.4.2 gegeven en luidde dat 78 cm brede stof-
fen met een chinoiserie-patroon inderdaad in Holland en met name in Amsterdam werden 
geweven.
 Zoals bekend had Amsterdam geen gilde en waren de stofbreedtes derhalve ook niet in 
een gildereglement vastgelegd. Informatie over de breedte van de in Amsterdam geweven 
zijden en halfzijden stoffen is dan ook schaars. Ze zullen in eerste instantie overeengekomen 
zijn met de breedte van de in Antwerpen geweven stoffen, maar zich – evenals in Haarlem – 
in de loop van de zeventiende eeuw hebben aangepast aan datgene wat internationaal gang-
baar was.  
 Om een idee te krijgen welke stoffen met welke breedtes in Europa werden geweven, is 
Frankrijk van belang omdat dit land in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw 

162  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 206-209. ‘Nader verklaringe over de vervallen der heele en 
half sijde Stoffen met de bepalinge van het vierkant en het getal der Scheuten daar toe behoorende so met 1 als 
2 scheuten door een Patroon Lits dienende tot een aanhangsel om agter de ordonnantie bijgevoegd te worden.’ 
Hierin werden de berekeningen toegelicht.
163  Met dank aan Augusta Uhlenbeck die geholpen heeft dit voor mij inzichtelijk te maken.
164  NHA, SA 296, 15 juni 1685.



208

Hoofdstuk 5 ■ Producten van de zijdeweverij in Haarlem

langzaam maar zeker op weg was om de eerste plaats van Italië op het gebied van zijden 
stoffen binnen Europa over te nemen. Zoals bekend werden in 1667 onder Colbert de reeds 
bestaande reglementen voor de zijdeweverijen in Parijs, Tours en Lyon opnieuw geformu-
leerd.165 Effen en gefigureerd fluweel, met goud- en zilverdraad doorweven stoffen, gefigu-
reerde stoffen die op een trekgetouw waren geweven alsmede de geheel zijden effen stoffen 
waren 11/24 el ofwel 54 cm breed.166 Deze breedte bleef gedurende de gehele achttiende 
eeuw gehandhaafd en er werd in theorie streng de hand aan gehouden. Er waren echter uit-
zonderingen. Bepaalde soorten taffetas waren breder, zoals het driedraads taffetas dat 5/8 el 
(74 cm) breed was of het vierdraads taffetas dat een halve el of 5/8 el breed mocht wezen.167 
Zwart geluisterd taffetas daarentegen behoorde wel weer 11/24 el breed te zijn. Het aantal 
geheel zijden stoffen met een ‘afwijkende’ breedte was in 1737 toegenomen. Naast taffetas 
nu ook stoffen als gros de Tour, gros de Naples en serges (kepers).168 Halfzijden stoffen daar-
entegen waren nooit 11/24 el breed. Ze hadden allemaal een zijden ketting maar een inslag 
bestaande uit afvalzijde, wol, linnen, katoen, beverhaar en mohair (poil de chèvre) aldus het 
reglement van 1737.169 Dergelijke stoffen werden vermoedelijk niet op een trekgetouw met 
een sempel geweven, maar alleen op een schachtengetouw of op een kegelweefstoel. Veel 
voorkomende breedtes voor dit soort stoffen waren 7/16 el (52 cm), een half el (59 cm) of 
9/16 el (66 cm).
 Niet iedereen was gelukkig met de nieuwe, door Colbert vastgestelde weefbreedtes. Zo 
dienden in Tours de marchands ouvriers in 1685 met succes een rekest in met het verzoek 
om alsnog op de oude breedte van 49 cm, de cinq douze te mogen weven omdat deze beter 
geschikt was voor de vervaardiging van vrouwenkleding.170 Een van de argumenten die hun 
verzoek kracht bij moesten zetten, was dat het reglement van 1667, waardoor de stoffen 
breder geworden waren,  kooplieden had gedwongen om hun stoffen in Italië, Engeland en 
Holland te kopen waar nog steeds op de oude, smallere breedte werd geweven.
 Hoe verhielden de Hollandse zijden en halfzijden stoffen zich nu tot de Franse 
stofbreedtes?171 Had Van Ysselsteyn gelijk toen zij in haar artikel uit 1957 schreef dat de 
producten van de Hollandse zijdenijverheid zich kenmerkten door stoffen die veel smaller 
waren dan de zijden weefsels die in Frankrijk en Engeland werden vervaardigd? Zij was im-
mers van mening dat de smalwever stoffen afleverde die ten hoogste 43 tot 52 cm (tien tot 
twaalf taliën) breed waren.172 Nadere bestudering van haar artikel over de Haarlemse zijde-
nijverheid leerde dat de bronnen die zij gebruikte zeer beperkt waren en alleen bestonden 
uit de gildebepalingen uit de late zestiende en zeventiende eeuw in het onvolledige archief 
van het smalweversgilde. Dit bracht haar ondermeer tot de conclusie dat vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw de Haarlemse zijdenijverheid langzaam maar zeker in verval 

165  Voor navolgende is gebruik gemaakt van de reglement van Lyon uit 1667, 1737 en 1744. In hoeverre dit ook 
voor de praktijk gold is niet na te gaan, daar dergelijk onderzoek in de Franse archieven nog niet is verricht.
166  Voor de omrekening is gebruik gemaakt van de Parijse el van 118 cm.
167  Lyon, Reglement 1667, art. 18 + 19.
168  Statuts et reglement pour la Communauté des Maistres Marchand, & Maistres Ouviers à façon en étoffes d’or, 
d’argent & de soye, & autres meslées de soye, laine, poil, fil & coton, de la ville & faubourgs de Lyon […], Lyon 1737, 
art. 78, 79, 82.
169  Lyon, Statuts et reglement 1737, art. 86.
170  Bosseboeuf, Histoire de la fabrique de soieries de Tours, 262-285. Het rekest werd ingewilligd en het was vanaf 
dat moment toegestaan om beide breedtes naast elkaar te weven.
171  Zie ook: Sjoukje Colenbrander, ‘Dutch silks, narrow or …?’, in: Bulletin du CIETA 79 (2002), 59-65.
172  Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 34.
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raakte, terwijl het omgekeerde het geval was.173 Het effect van deze publicatie was enorm. 
Tot op de dag van vandaag worden stoffen vanwege hun breedte van 43 cm aan Holland 
toegeschreven. Ook Floris Mulder meende dat de standaardbreedte in Haarlem tot in de 
achttiende eeuw 39 tot 48 cm (negen tot elf taliën) bedroeg.174

 Wanneer Van Ysselsteyns stelling wordt vergeleken met de gegevens zoals deze uit het 
keurboek van het smalweversgilde naar voren komen dan blijkt dat de door haar genoemde 
twaalf taliën slechts één keer, in 1605, werd vermeld in verband met een poolweefsel, zijden 
pelsen genaamd.175 De breedte die in het keurboek verreweg het meest voor een stof stond 
voorgeschreven was 43 of 48 cm (tien of elf taliën), naast de smalste breedte van 39 cm 
(negen taliën) die al in de eerste ordonnantie van het smalweversgilde werd genoemd.176 
Op grond van deze gegevens kan vastgesteld worden dat de drie, reeds in 1597 vastgestelde 
breedtes van negen, tien en elf taliën inderdaad bepalend waren voor de Haarlemse smal-
weverij en gerekend kunnen worden tot de ‘ordinaris breete’ waarvan in de oudste loonlijst 
van 1666 werd gesproken.177 
 Hier moeten echter twee kanttekeningen bij geplaatst worden. De eerste betreft de actu-
aliteit van de in de loonlijst opgenomen stoffen. In hoeverre werden al deze stoffen op dat 
moment nog in Haarlem geweven? Deze vraag wordt vooral bij de later gepubliceerde loon-
lijsten actueel omdat er wel stoffen aan toegevoegd worden, maar zelden van de lijst worden 
verwijderd. De tweede kanttekening die verband houdt met de in het keurboek genoemde 
breedtes, gaat over de vraag of wel voor alle stoffen de technische eisen officieel waren vast-
gelegd. Zo is in het keurboek of in de resoluties van de burgemeesters niets terug te vinden 
over bijvoorbeeld het zijden fulp van twaalf of dertien taliën breed, of het heel zijden damast 
van driekwart el breed uit de loonlijsten. Daar Van Ysselsteyn voor haar artikel geen gebruik 
heeft gemaakt van de loonlijsten is het haar dus ontgaan dat er stoffen werden geweven die 
niet alleen breder waren dan de in het keurboek genoemde breedtes, maar die daardoor ook 
beter aansloten bij de breedtes die in Frankrijk en Engeland golden.178

 De in de eerste loonlijst uit 1666 genoemde breedtes varieerden van negen tot en met 
dertien (56 cm) taliën. Waar geen breedte stond vermeld gold de gebruikelijke stofbreedte. 
Deze kon oplopen tot achttien taliën voor een stof genaamd medeacedes, wat uitzonderlijk 
breed was voor een smal. 179 In de discussie rond de publicatie van de loonlijst in 1671 werd 
in verband met de heel zijden damasten van driekwart el breed verwezen naar de 1000 riet 2 

173  Tevens was zij niet op de hoogte van de artikelen van Leonie van Nierop over de Amsterdamse zijdenijver-
heid die ruim twintig jaar eerder waren verschenen, zie de opmerking ‘Een onderzoek naar dergelijke werkplaat-
sen in het Gemeente-archief te Amsterdam heeft niets opgeleverd. De zijde-industrie en vooral de handel in zij-
den stoffen aldaar dateert van na de immigratie der Hugenoten.’, Van Ysselsteyn, ‘Het Haarlemse smalweversgilde’, 
46 noot 42.
174  Mulder, ‘De Haarlemse textielnijverheid’, 98, noot 132.
175  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 23-26v, 31 mei 1605, ‘Ordonnantie gemaeckt op alle lopende figu-
ren, als Legatueren, Damasten, zoo voetwerck als treckwerck, […]’. Garen pelsen waren smaller, slechts 10 taliën 
breed. Een jaar later al werd de breedte bepaald op 11 taliën, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen zij-
den of garen pelsen.
176  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 1-4, 3 oktober 1597.
177  NHA, SA 259. Het is onbekend of in Amsterdam stoffen met deze breedtes werden geweven. 
178  Dit wekt des te meer bevreemding daar zij wel gebruik heeft gemaakt van het archief van het smalwevers-
gilde, maar de stukken over de lonen waarin de loonlijsten van 1666 en 1668 zijn opgenomen, zie gildenarchief 
294, blijkbaar niet heeft benut.
179  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, 8 februari 1650. Ze werden in het riet geregen op de fijnte van katoe-
nen en garen pelsen, niet grover maar wel fijner. Voor deze stof waren in 1650 kwaliteitseisen opgesteld, waaronder 
de breedtes waarop ze mochten worden geweven, achttien of veertien taliën, 78 of 61 cm breed. De kettingdraden 
waren getwijnd, bestaande uit een zijden en een linnen draad, waarbij het linnen ook vervangen mocht worden 
door kameelhaar of sajet. De inslag bestond uit kameelhaar of sajet; een katoenen inslag was niet toegestaan.
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draads damasten die, conform de keur van 1605, tien taliën breed waren.180 Omgerekend in 
taliën was dit driekwart el brede damast dat in 1671 voor het eerst in de loonlijst was opge-
nomen, en al zestien tot achttien jaar in Haarlem werd geweven, twaalf taliën breed.181 Het 
was tevens de eerste stof waarvan de breedte in ellen werd uitgedrukt. Het kwam daarmee 
qua breedte overeen met de reeds in 1666 opgenomen één- en tweebloems damasten en het 
zijden fulp van twaalf taliën, waarbij laatstgenoemde ook dertien taliën breed mocht zijn.182 
Vergelijken we deze breedtes met datgene wat in deze periode in Frankrijk gold dan blijkt 
dat de twaalf taliën brede stoffen circa 2 cm smaller en de dertien taliën brede stoffen circa 
2 cm breder waren dan de Franse 11/24 el (54 cm) die als stofbreedte voor bijvoorbeeld 
fluweel, damast en satijn was voorgeschreven. Wanneer de Haarlemse breedtes vergeleken 
worden met de breedtes zoals deze in Engeland golden, en die eveneens niet officieel waren 
vastgelegd, dan blijken deze dichter bij elkaar te liggen.183 De gebruikelijke stofbreedte voor 
kleding was een ‘half ell’ ofwel 23 inches (58 cm) uitgaande van een el van 46 inches.184 In de 
praktijk echter lag de breedte die ‘half ell’ werd genoemd ergens tussen de 19 en 21 inches, 
tussen de 48 en 53 cm, aldus Rothstein. Daarnaast werden in Engeland ook stoffen geweven 
die een ‘half yard’ breed waren. Ze waren smaller dan de ‘half ell’ en Rothstein is van mening 
dat deze ‘half yard’ brede stoffen slechts 15 tot 17 inches ofwel 38 tot 43 cm breed waren.185 
Ze komen daarmee aardig overeen met de Haarlemse negen en tien taliën, zie onderstaande 
tabel. 

Haarlem Engeland Frankrijk

9 talien (39 cm) 15 inches (38 cm)

10 talien (43 cm) 17 inches (43 cm)

11 talien (48 cm) 19 inches (48 cm) 3/8 aune (48 cm)

11,5 talien (50 cm) 5/12 aune (49 cm)

12 talien (52 cm) 20 inches (51 cm) 7/16 aune (52 cm)

12,5 talien (54 cm) 21 inches (53 cm) 11/24 aune (54 cm)

13 talien (56 cm) 22 inches (56 cm)

13,5 talien (58 cm) 23 inches (58 cm)

Demi aune (59 cm)

Berekend: talie 4,33 cm; inch 2,54 cm en aune 118 cm.

Het duurde tot 1676 voordat in Haarlem speciaal iets ten aanzien van de breedtes van de 
zijden stoffen werd vastgelegd. Op de algemene regel ten aanzien van de aanpassing van het 
loon voor iedere talie dat de stoffen breder werden gemaakt dan hun gebruikelijke breedte, 
werd een uitzondering gemaakt voor de zijden stoffen. Voor hen gold nu dat tussen de ge-
wone breedte en de Franse breedte van dertien taliën (56 cm) geen onderscheid in het loon 

180  NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 466, antwoord reders.
181  NHA, SA 269, 13 april 1671.
182  NHA, SA 259, 6 juni 1666. Zie ook Gildenarchieven 294.
183  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 167.
184  Rothstein, Silk Designs, 289, s.v. half yard. Zij gaat uit van een el van 46 inches (116,84 cm), zie ook het citaat 
uit de List of Prices 1769 op p. 299.
185  Rothstein, ‘Silk Designs’, 289, s.v. half yard en 299-300, s.v. yard. De yard meet 36 inches (91,44 cm). Zowel 
de ‘half ell’ als de ‘half yard’ waren in het dagelijks gebruik dus smaller dan de standaardbreedte. Van Anna Maria 
Garthwaite zijn drie ontwerpen uit 1744 bekend voor ‘half yard’ breed gebrocheerd tabijn.



211

5.5 ■ Stofbreedtes

meer werd gemaakt.186 Dit betekende in de praktijk dat de extra kettingdraden die voor een 
grotere breedte nodig waren vanaf dat moment niet meer vergoed werden. De breedte werd 
in 1717 als stoffen van elf, twaalf en dertien taliën nader gepreciseerd.187 Had dit consequen-
ties voor de werkelijke stofbreedtes? Want de Franse 11/24 el kwam natuurlijk meer overeen 
met de Haarlemse twaalfenhalf taliën – beiden waren 54 cm – dan de in de ordonnanties 
genoemde Franse breedte van 13 taliën. Ook hier zal dus gegolden hebben dat er binnen 
bepaalde grenzen, hier tussen elf en dertien taliën, flexibel met maten omgegaan werd, zoals 
dat ook in Engeland met de ‘half ell’ gebeurde. 
 Het flexibel omgaan met maten wordt ook bevestigd door het Haarlemse Digtenboekje 
uit 1753 waar bij sommige technische beschrijvingen de stofbreedtes vermeld waren waar-
voor zij golden. De genoemde breedtes voor de voetwerken varieerden van negenenhalf ta-
liën (41 cm) voor een ‘Engels streepje’ tot 5/4 talie (87 cm) voor een ‘Groot Lucooys’.188 (afb. 
61, 62) Voor de trekwerken werd een minimum breedte van 43 cm (tien taliën) gevonden en 
een maximum breedte van 56 cm (dertien taliën) voor Frans taft.189 (afb. 63) Het is opval-
lend dat de variatie in breedtes bij de trekwerken groter was dan bij de voetwerken en dat er 
ook zogenaamde tussenbreedtes in voorkwamen zoals 10½, 11¼ , 11½ en 12½ taliën. Dit 
alles maakt dat het identificeren van weefsels aan de hand van stofbreedtes met grote terug-
houdendheid moet geschieden.

Concluderend kan gesteld worden dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw in Haar-
lem zijden stoffen werden geweven die tussen de 11 en 13 taliën, tussen de 48 en 56 cm breed 
waren. De stelling van Van Ysselsteyn dat de Haarlemse stoffen niet breder waren dan 10 of 
11 taliën is daarmee onjuist gebleken. Integendeel, ze sloten aan bij de breedtes zoals deze in 
Frankrijk en Engeland golden.

Tot zover Haarlem, maar wat is er nu bekend over Amsterdam. Volgens de Haarlemse zijde-
wevers werden de stoffen in Amsterdam gebruikelijk twaalf taliën ofwel driekwart el breed 
geweven, waarbij het ook mogelijk was om ze breder te weven.190 Vergelijken we deze breed-
te met de Engelse ‘half ell’ zoals deze door Rothstein is gedefinieerd, dan wordt duidelijk dat 
deze gelijk gesteld kan worden met de Haarlemse 12 taliën of de Amsterdamse driekwart 
el. Dat de juiste afmetingen ook al in de achttiende eeuw voor verwarring zorgden, laat de 

186  NHA, SA 281, artikel 12. ‘[…], uytgenomen de Syde Wercken, daer Fransse breede van dertien Talien, en 
gemeene breette, door een gereeckent sal werden.’
187  NHA, SA 354, 34, artikel 3. ‘Ten reguarde van de Zijde-wercken, sal wegens de breette van 11, 12 ofte 13 Ta-
lien, geen veranderingh in de Loonen werden gemaeckt, maer voor een gerekent worden.’
188  Digtenboekje, nr. 124, 125 en 58, zie ook nrs 88, 113, 123, 133 en 136. De maten werden in zestienden geno-
teerd, 10/16, 11/16 etc. De talie is 1/16 deel van een el; 11/16 is dus 11 taliën.
189  Digtenboekje, nr. 25 en 55. Zie ook nrs 3, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 57, 62, 
64, 65 en 68.
190  NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 465. ‘Voorstel, en bewijs’, ‘[…], is ordinaris breete 12 talien breeder 
na advinant.’

Afbeelding 61 ■ Engels streepje, voetwerk 125. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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brief zien die Isaac en Pieter de Neufville aan Elisabeth Pinckney in Londen schreven en 
waarin zij haar vroegen of de ‘half ell velvet […] is our common breath of ¾ of our ell or 
broader’.191

 Los van deze verklaring dat zijden stoffen in Amsterdam gewoonlijk 12 taliën of drie-
kwart el breed werden geweven is er weinig meer bekend. Er is tot op heden slechts één 
notariële akte uit 1653 gevonden waarin naast de lengte die de bestelde stoffen moesten heb-
ben ook de breedte werd vermeld. Het betrof twintig stukken zevendraads gebloemd armo-
zijn die geweven moesten worden op de ‘Italiaense breete, soo die hier gemaeckt werden’.192 

191  SAA, Archief Brants 88, 1159, 15 april 1732.
192  SAA, NA 878, f. 61v-62v., not. J. van Zwieten, 1 april 1653.

Afbeelding 62 ■ Groot Lucooys voetwerk 58. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.

Afbeelding 63 ■ Frans taft trekwerk 55. Frans Halsmuseum, Haarlem. Foto auteur.
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Nu behoorde armozijn tot die stoffen die in verschillende breedtes werden geweven, om 
redenen waarvan de breedtes ook in inventarissen werden vermeld. Zo bezat de zijdelaken-
koper Hans van Geel bij zijn overlijden in 1599 Genuees ‘gennes’ armozijn in drie verschil-
lende breedtes: 4/4 (69 cm), 5/4 (87 cm) en 6/4 el (104 cm).193 Jaren later bevond zich in de 
nalatenschap van de zijdelakenkoper Adriaen van Bon eveneens ‘Jenes’ armozijn met deze 
drie breedtes .194 Hoogstwaarschijnlijk betrof het hier effen armozijn en werd gefigureerd 
armozijn met een smallere breedte geweven. Welke dat was? De in 1650 opgemaakte loon-
lijst van heel en halfzijden stoffen (zie bijlage 2) noemt twee breedtes voor armozijn: 1,5 en 
driekwart el, 104 en 52 cm, echter zonder nadere toelichting te geven. Hoe breed is de Itali-
aanse breedte die in Amsterdam werd gehanteerd? Dit is lastig te achterhalen omdat in Italië 
zelf de verschillende steden van elkaar afwijkende maten hanteerden.195 Zou de Venetiaanse 
stofbreedte voor armozijn uit 1612 zijn gebruikt dan stond de Italiaanse breedte gelijk aan 
53 cm.196 
 Hoewel er weinig concreets bekend is over de in Amsterdam gebruikte stofbreedtes voor 
zijden en halfzijden stoffen ben ik er zeker van dat zij Frankrijk en Engeland in deze gevolgd 
hebben. Waarom zou een zijdelakenfabrikeur in afwijkende breedtes (laten) weven met het 
risico afzetmarkten te verliezen, tenzij daar een goede reden voor was? Om dezelfde reden 
zullen de nieuwe Spaanse reglementen die in januari 1684 waren gepubliceerd binnen zes 
maanden in het Nederlands zijn vertaald.197 De eisen waaraan de in Spanje gemaakte en in-
gevoerde zijden stoffen moesten voldoen werden nauwkeurig in de gaten gehouden om de 
productie voor de eigen Spaanse markt niet in gevaar te brengen.
 Ter afsluiting van deze paragraaf moet geconcludeerd worden dat de in Amsterdam en 
Haarlem geweven stoffen zich voor zover het de stofbreedtes betrof niet van de Franse en En-
gelse breedtes onderscheidden, waardoor het moeilijk is om ze op basis van de weefbreedte in 
textielcollecties terug te vinden. De smalle weefsels zijn immers niet uniek voor Holland; zij 
werden ook in Engeland en Tours geweven. De enige uitzondering zijn de 78 cm brede indien-
nes, zijden stoffen met chinoiserie-patronen die in Amsterdam werden geweven.198

5.6  De weverij van zijdefloers en lamfers in Haarlem

Tot slot van dit overzicht van de in Haarlem geweven zijden en halfzijden stoffen dient er in 
het kort nog aandacht te worden besteed aan de weverij van floers en lamfers. Over de ver-
vaardiging van deze stoffen is relatief weinig bekend.199 Dat het een belangrijk onderdeel moet 

193  SAA, NA 20 F, f. 1-15v, not. S. Henrix, 1 januari 1600, 6v. Deze inventaris is gebaseerd op de in november 
van het jaar 1599 opgemaakte inventaris, zie NA 20 E, f. 4v-27; 38-48, maar nu staan de geschatte waarde van de 
stoffen erbij vermeld. Het betreft alleen de waren en koopmanschappen uit het sterfhuis. Omgerekend naar de 
Brabantse el van 69,4 cm.
194  SAA, NA 1685, not. P. de Bary, 28 november 1644, nrs 75, 76 en 87. Deze inventaris van de zijdelakenen en 
winkelwaren bestond in totaal uit 1465 nummers, die in de periode 13-21 oktober en 27 en 28 november door 
collega zijdelakenkopers waren geïnventariseerd en door de stadszijdelakenmeter Pieter Pietersz Schrick waren 
gemeten. Omgerekend naar de Brabantse el van 69,4 cm.
195  Monnas, ‘Loom widths and selvedges’, 36. De braccio (el) in Venetië was 63,8 cm.
196  Davanzo Poli, I mestieri della moda a Venezia, 63-64. ‘altezza di quarte 3 e un terzo’ van een braccio ofwel 53 
cm. Het Venetiaanse armozijn was dus 3 cm breder dan de 50 cm die in 1594 in Antwerpen voor armozijn was 
voorgeschreven. Thijs, Zijdenijverheid, 56.
197  Translaet uyt het Spaensch. Ordonnantien van den Koningh van Spaigne, Op het stuck van de Fabriqe der Zyde 
Stoffen, midtsgaders van de Goude en Silvere Laeckenen, &c.
198  Colenbrander, Browne, ‘Indiennes: Chinoiserie Silks woven in Amsterdam’, 127-130.
199  Colenbrander, ‘Zijdeweverij in Haarlem’, 72-74.
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zijn geweest van de zijdeweverij wordt geïllustreerd door een overeenkomst betreffende de 
productie en verkoop van lamfers uit 1647 in Amsterdam, waarbij 250 getouwen in het geding 
waren en de oprichting van een zijdefloers- en lamfersredersgilde in Haarlem in 1672.
 Floers, in tegenstelling tot lamfer, is een weefsel dat zich door haar binding van andere 
stoffen onderscheidt doordat het twee elkaar aanvullende kettingstelsels heeft: het standket-
tingstelsel en het slingerdraadkettingstelsel.200 Zoals de naam al aangeeft ‘slingert’ de slinger-
draadketting zich om de standketting. In Frankrijk wordt dit weefsel gaas of ‘gaze anglaise’ 
genoemd, ter onderscheiding van de eenvoudige in effenbinding geweven stoffen met een 
open structuur die door de handel wel als gaas worden aangeduid, maar die dit technisch 
gesproken niet zijn.201 Dit laatste komt ondermeer tot uitdrukking in de benamingen ‘fausse 
gaze’, ‘Scheindrehergewebe’, ‘tessuto a imitazione di garza’.202 Guicherd noemt in zijn Cours 
de Théorie de Tissage één uitzondering wanneer het gaat om het gebruik van het woord gaas 
voor dergelijke open, in effenbinding geweven stoffen en wel voor die stoffen die bestemd 
zijn voor het zogenaamde builgaas, dat gebruikt wordt voor de meelbuilen waarmee meel 
wordt gezift.203

 In Frankrijk wordt op weeftechnische gronden een onderscheid gemaakt tussen gaas en 
onecht gaas. Hetzelfde gebeurt in Nederland, maar met een terminologie die verwarrend 
werkt omdat het gebruik van de term ‘gaas’ niet overeenkomt met de Franse. Nu hoeft dat in 
het algemeen genomen geen bezwaar te zijn, maar wat in het Textiellexicon als ‘gaas’ wordt 
omschreven staat gelijk aan datgene wat in de ons omringende landen als onecht gaas wordt 
beschouwd.204 Het gebruik van het begrip ‘gaas’ voor weefsels met een open structuur in 
slingerdraadbinding, zoals dat in Frankrijk wordt gebruikt, wordt er zelfs afgeraden. ‘Gaze’ 
wordt in het Textiellexicon dan ook niet vertaald als gaas, maar als slingerdraadweefsel en 
‘gaze anglaise’ als slingerdraadbinding.205 
 Deze omkering in de toepassing van het woord gaas, die op z’n zachts gezegd onhandig 
genoemd kan worden, is te verklaren vanuit de Nederlandse taal zelf. Het Woordenboek der 
Nederlandse Taal (WNT) omschrijft gaas immers als een luchtig en doorschijnend weef-
sel, dat zonder gekruiste ketting in een effenbinding wordt geweven. Het echte, met een 
slingerdraadketting geweven gaas is, aldus de beschrijving in het WNT, het builgaas. Het 
lemma verwijst daarbij naar een artikel van Gallandat Huet over de builgaasweverij in Haar-
lem.206 In dit artikel schetste de auteur de geschiedenis van de vervaardiging van deze stof 
en beschreef hij hoe omstreeks 1768 het nieuwe builgaas, dat wil zeggen builgaas met een 
slinger(draad)ketting geweven, de wereldmarkt veroverde.207 Voordien betrof het dus een 
weefsel zonder slingerdraadketting, een in effenbinding geweven open weefsel.

200  Textiellexicon, s.v. slingerdraadbinding. Vocabulaire technique international, s.v. gaze. Zie voor een uitvoerige 
beschrijving van de verschillende soorten gaas: Felix Guicherd, Cours de Théorie de Tissage, z. pl., 1946, 303-316.
201  Gabriel Vial, ‘Le textile, les tissus’, in: Jean-Pierre Jelmini, Carline Clerc-Junier, Roland Kaehr (red.), La soie. 
Neuchâtel 1986, 71-101, aldaar 88. ‘La gaze, appelée aussi “gaze anglaise” pour la différencier des simples tissus 
taffetas ajourés par la finesse de leur structure ou l’ecartement de leurs fils et que le “commercial” baptise facile-
ment gaze …, la gaze est, en réalité, un tissu où le jeu des fils diffère essentiellement de celui des autres armures.’
202  Vocabulaire technique international, s.v. Fausse gaze. ‘Armure à base de taffetas, dans laquelle on provoque, 
par des flottés judicieusement disposés, un groupage des fils de chaîne et des coups de trame qui produit un ajour-
age imitant celui de la gaze.’
203  Guicherd, Cours de Théorie de Tissage, 303.
204  Textiellexicon, s.v. gaas.
205  Textiellexicon, s.v. slingerdraadbinding, slingerdraadweefsel.
206  Gallandat Huet, Een blik op de zijden builgaasweverij van Haarlem. Hij beschrijft hierin de geschiedenis van 
de firma De Wed. Abraham Le Grand & Belain, waarvan de auteur op dat moment eigenaar was.
207  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 5. 
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Gallandat Huet suggereert in zijn verhaal dat de uit Picardië afkomstige zijdewever Abra-
ham Le Grand het weven van lamfers, dat voor hem synoniem is met builgaas, in Haarlem 
heeft geïntroduceerd.208 Dit is onjuist, lamfer werd voor de komst van Le Grand al in deze 
stad geweven getuige het in 1672 opgerichtte zijdefloers- en lamferredersgilde. Het is na-
tuurlijk wel mogelijk dat Le Grand overgegaan is op het weven van een betere kwaliteit 
builgaas. Dit Haarlemse gaas zou steviger zijn dan het Franse doordat er twee draden door 
het riet waren geregen, in plaats van een, waardoor de mazen niet zo gemakkelijk konden 
verschuiven.209 De voorlopige conclusie luidt dat builgaas en lamfer alletwee stoffen zijn die 
in effenbinding werden geweven en technisch gesproken dus geen echte gazen waren.
 Floers daarentegen was dat wel. In de in 1690 opgemaakte lijst met debiteuren van de 
Amsterdamse floerswerker Jan Baar staan leveringen van gaas vermeld.210 Dat het hier 
daadwerkelijk gaas en geen lamfer of builgaas betrof, blijkt uit de notitie dat Baar op diverse 
partijen gaas ‘door verandering vande modens’ geld had verloren omdat hij ze voor weinig 
geld aan uitdraagsters had moeten verkopen.
 Het verschil tussen het technisch ingewikkelder floers en het eenvoudiger te weven lam-
fer komt ook tot uitdrukking in de leertijd. In Haarlem gold voor floers een leertijd van drie 
en voor lamfer een leertijd van twee jaar.211 Voor Amsterdam zijn de leertijden voor deze 
stoffen onbekend, maar ze zullen niet veel met die van Haarlem hebben verschild. Dat lam-
fers in Amsterdam werden geweven blijkt uit de overeenkomst betreffende de vervaardiging 
van deze stof uit 1647.212 In dat jaar werd tussen Christiaen van Hoeck, Louis Luce, Carel 
van Penen en de weduwe de Hens afspraken gemaakt omtrent de productie en verkoop van 
lamfers.213 Uit het stuk blijkt dat de lamfers nadat zij van het getouw kwamen geverfd en op-
gemaakt werden. Er waren vijf soorten die elk met een nummer werden aangeduid: 12, 14, 
16, 18 en 20. Hoe hoger het nummer, des te breder de lamfer.
 De oudste officiële aanwijzing voor het bestaan van de weverij van zijdefloers in Haarlem 
is een resolutie van de burgemeesters van 2 december 1672 waarin zij de benoeming bekend 
maakten van twee overluiden, een deken en drie vinders van een zojuist opgericht gilde.214 
Bijna een jaar later werd een ampliatie op de keur van dit zijdefloersredersgilde uitgevaar-
digd, alsmede een provisioneel reglement op de vervaardiging van lamfers.215 Weer tien jaar 

208  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 4-5. Hij zou samen met zijn schoonzoon Belain een uit Atjeh afkomstig 
gaas dat Kaïn-Lampar werd genoemd, hebben geïmiteerd en dit nieuwe Haarlemse gaas daarom de naam lamfer 
hebben gegeven. Deze verklaring is niet plausibel aangezien lamfers allang in Amsterdam werden geweven en 
daarom in Haarlem bekend moeten zijn geweeest. Naast dit lamfer weefden zij ook verschillende niet met name 
genoemde modegazen.
209  Gallandat Huet, Builgaasweverij, 4-5. In hoeverre de auteur dit heeft gebaseerd op overlevering of op infor-
matie afkomstig uit een op dat moment nog bewaard gebleven bedrijfsarchief is niet meer na te gaan. 
210  SAA, Desolate Boedelkamer (DBK) 5072, 692, nr. 25, 3 juli 1690. Voor de inventaris zie 617, f. 54-55v, 30 
juni 1690. Baar woonde op de Rozengracht. De debiteuren bevonden zich in Groningen, Zwolle, Leeuwarden, 
Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Harderwijk, Wesel, Kleef, Antwerpen en Praag.
211  NHA, SA 276, 27 november 1673.
212  SAA, NA 874, f. 314-316, not. J. van Zwieten, 18 maart 1647. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewe-
zen, III, nr. 927. 
213  Christiaen van Hoeck en de zijnen hadden 90 getouwen, Louis Luce en compagnons 70 getouwen, Carel 
van Peenen en de weduwe van Heyndrik de Hens elk 45 getouwen. Het contract ging 19 maart 1647 in en gold tot 
eind mei 1648. In punt 7 werd het uitdrukkelijk verboden om elkaars werkvolk door middel van een hoger loon, 
lenen van geld of geschenken in dienst te nemen.
214  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 229, f. 108, 2 december 1672. Op 3 april 1674 werd op verzoek van 
de knechten van het zijdefloers en lamferreders gilde het maximaal aantal getouwen bepaald op vier getouwen, 
180. Zie ook: Colenbrander, ‘Zijdeweverij in Haarlem’, 72-74.
215  NHA, SA 276, 27 november 1673. De tekst van de eerste keur van 14 november 1672 (zie SA 293, 1684) is 
niet bewaard gebleven.
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later werd opnieuw een renovatie en ampliatie op de keur en ordonnantie van de zijdefloers- 
en lamfersrederij gepubliceerd.216 Hierin waren in totaal dertig verschillende soorten floers 
opgenomen. Effen floersen waren tussen de 10 en 24 taliën, tussen de 43 en 104 cm breed.217 
Er was gestreept floers, floers met figuren van 8 tot 20 schachten en gebloemd floers, netel-
doek, spiegelgazen, gazen met gaten en gestreepte gazen van harde, niet afgekookte zijde, 
waarvan de breedte in ellen uitgedrukt stonden en die varieerde van 7/8, 4/4, 5/4 tot 6/4 el. 
Sommige van de genoemde breedtes staan echter haaks op de inhoud van artikel 16 van 
de ordonnantie waarin voorgeschreven stond dat elk stuk 20 taliën (86 cm) breed en 15¾ 
el lang moest zijn.218 Er was nauwkeurig vastgelegd welke soorten zijde gebruikt moesten 
worden.219 De stukken moesten geheel van gele of geheel van witte zijde gemaakt worden. 
Tevens moest ‘lange witte zijde’ of witte zijde uit Bologna die vaak met gele zijde vermengd 
was, ‘die groen uytslaet’ apart gehouden en apart verwerkt worden. De effen floersen van 18, 
20 en 24 taliën breed mochten alleen van zuiver witte zijde worden gemaakt. 
 In hoeverre deze lijst volledig was is niet meer na te gaan. In 1691 verklaarde Abraham 
Cloribus namelijk dat hij een ‘doorgesteeken’ floers ofwel gebloemd gaas had uitgevonden 
en dat een vergelijkbaar gaas vanaf 1681 nooit door het floersredersgilde was gecontro-
leerd.220 Hij refereerde hiermee aan de zaak van Huybert Noda die in dat jaar van de bur-
gemeesters toestemming had gekregen om het door hem getoonde ‘doorgesteeken’ floers 
te mogen blijven maken, zonder dat hij lid van het gilde was.221 Hij zou eerst de gildeproef 
moeten doen alvorens hij ook andere floersen mocht weven.  
 De keuze in lamfers was veel beperkter. Er waren slechts vier soorten, die met nummers 
werden aangeduid en waaraan de volgende eisen werden gesteld:222 
■ No. 20 met 2200 draden in het riet en 11½ taliën (50 cm) breed 
■ No. 18 met 1900 draden in het riet en 10 taliën (43 cm) breed
■ No. 16 met 1600 draden in het riet en 8½ taliën (37 cm) breed
■ No. 14 met 1300 draden in het riet en 7 taliën (30 cm) breed

Naast floers en lamfers werd er ook krip, tegenwoordig beter bekend als crêpe, in Haarlem 
vervaardigd. Het was een dunne doorschijnende op gaas gelijkende stof. Het eerste bericht 
over een dergelijke fabriek dateerde uit 1698 toen de vroedschap besloot om een bedrag 
van vijfhonderd gulden voor haar rekening te nemen, dat bestemd was voor de huishuur 
van vijf families die in Haarlem deze stof zouden willen gaan weven.223 Voorafgaand was 
er overleg geweest met de superintendenten en het was een bewuste poging om wevers van 
buiten Haarlem, naar deze stad te lokken om een ‘fabrycq van Crispe’ zoals deze in Bologna 

216  NHA, SA 293 en 294, 24 november 1684.
217  De overige breedtes waren: 12 (52 cm), 14 (60 cm), 16 (69 cm), 18 (78 cm) taliën en 5/4 el ofwel 20 taliën 
(87 cm) breed. De breedte van 24 taliën stond gelijk met 6/4 el (104 cm).
218  NHA, SA 293, 24 november 1684, artikel 16.
219  NHA, SA 293, 24 november 1684, artikel 18, 19 en 21.
220  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 235, f. 183-183v, 1 september 1691. Hij verzocht de burgemeesters 
om vrijstelling van visitatie omdat zijn floersen ‘van die natuyre was dat die doort besightigen van andere fabric-
queurs soude kunnen werden nagebootst’ en door het meten zouden bederven. De vrijstelling werd gegeven, 
maar de stoffen moesten wel gemeten worden. Ook diende hij zich te houden aan het door het gilde voorgeschre-
ven aantal getouwen en leerjongens. Zie ook: Ingekomen stukken (SA 710), rood 467, 18 juli 1691. ‘[…] heeft uijt 
gevonden een fabrique van doorgesteecken floers t welk geblomt, genes genaemt wert, […]’
221  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 231, f. 13 mei 1681.
222  NHA, SA 294, 24 november 1684. De tekst van het reglement is dezelfde als die van 1674, zie SA 276. In de 
Amsterdamse overeenkomst uit 1647 was nog sprake van een vijfde soort, no. 12.
223  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 101 G, f. 145-145v., 3 april 1698. Daarnaast zouden ze ook enkele, 
niet nader omschreven vrijheden ontvangen.



217

5.6 ■ De weverij van zijdefloers en lamfers in Haarlem

gemaakt werden, op te richten. De actie had geen succes, zoals blijkt uit de octrooiaanvraag 
van Abraham Cloribus uit 1701 waarin hij melding maakte van twee personen uit Engeland 
die in 1698 bij de burgemeesters waren gekomen in verband met de vervaardiging van Ita-
liaanse crêpe maar die na hun vertrek uit Haarlem nooit meer iets van zich hadden laten 
horen.224 Ten tijde van dit rekest was Cloribus al geruime tijd bezig met de voorbereidingen 
voor de vervaardiging van deze stof, die hij met veel moeite, kosten en arbeid had ‘uitge-
vonden’. Op 15 november 1699 liet hij de burgemeesters weten dat hij voornemens was om 
een ‘nieuwe fabrijcq van Crippen en Lamphers’ op de wijze van Bologna te beginnen.225 Hij 
verzocht hen om een tegemoetkoming in de kosten ingeval de weverij van deze stoffen niet 
zo liep als door hem was voorzien. De burgemeesters gingen hiermee accoord, in de weten-
schap dat wanneer het wel een succes was er veel mensen de kost mee konden verdienen. 
Twee jaar later werd zijn octrooiaanvraag goedgekeurd en waren Cloribus en zijn kinderen 
de enigen in Haarlem die deze stoffen weefden of mochten laten weven. De boete op over-
schreiding van het octrooi bedroeg honderd gulden.226

 De eerste aanwijzing voor het weven van floers in Amsterdam is de inventaris van Pieter 
Sijmonsz uit 1646 waar op zolder vijf floersgetouwen en een floerse gombank waren aan-
getroffen.227 Bijna vijftig jaar later legde de koopman fabrikeur Ambrosius de Beaulne een 
verklaring af over een aantal in zijn huis vervaardigde gazen die hij aan een koopman uit 
Frankfurt had verkocht.228 Het betrof veertien stukken gefigureerd en gebrocheerd gaas, 
negen stukken gewoon gefigureerd gaas, vier stukken marli gaas en als laatste nog eens 14 
stukken gestreept met garen. 
 Er werd tot ver in de achttiende eeuw gaas geweven in Amsterdam getuige de stukken 
aangaande de fabriek in gazen van Chr.F. Heuerman, v/h Erven weduwe Barrau in het ar-
chief van de Waalse Gemeente en het archief Brants.229 In laatstgenoemde archief bevinden 
zich ook stalen met allerlei soorten gazen die in de jaren 1759-1764 aan Jan Isaac de Neuf-
ville & Isaac de Neufville van der Hoop zijn gestuurd.230 (afb. 64) Wie ze gestuurd heeft en 
daarmee ook wie ze gemaakt hebben, is niet meer te achterhalen daar ze los geraakt zijn van 
de begeleidende correspondentie.

In het bovenstaande is aan de hand van de keuren en ordonnanties die tussen 1597 en 1749 
gepubliceerd werden een beeld geschetst van de enorme ontwikkeling die de zijdeweverij of 
smalnering in Haarlem heeft doorgemaakt. Een ontwikkeling die niet alleen weerspiegeld 
wordt in de weefsels die in Haarlem werden geweven, maar ook in de verschillende typen 
getouwen die daarvoor gebruikt werden. Het is daarbij opvallend dat de in de beginperiode 
geweven smallen, noppen, legaturen en pelsen hetzij geheel uit zijde hetzij geheel uit linnen 
maar ook met wol of katoen vermengd, werden vervaardigd. 
 De jaren ’60 en ’70 van de zeventiende eeuw geven een genuanceerder beeld door de in-
voering van loonreglementen en de discussies rond de in deze jaren gepubliceerde keuren en 
ordonnanties. De nadruk ligt nu veel meer op de zijden en halfzijden stoffen, op de getouwen 
waarmee werd geweven en de verschillen in beloning tussen Haarlem en Amsterdam. Zoals te 
verwachten was, vielen de op het schachtengetouw geweven stoffen buiten de discussie. 

224  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 103 G (1701-1702), f. 70-71v, 15 augustus 1701.
225  NHA, Res. Burgemeesters (SA 850) rood 246, 15 november 1699, f. 177v-178.
226  NHA, Res. Vroedschap (SA 838) rood 103 G, f. 88v., 5 oktober 1701.
227  SAA, DBK (5072), 571, f. 181, 1 maart 1646. 
228  SAA, NA 5844, not. J. Hoekebak, 6 oktober 1692.
229  SAA, Archief van de Waalse gemeente (201), inv.nrs 630-639; Archief Brants (88), 204.
230  SAA, Archief Brants (88), 1531.
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Afbeelding 64 ■ Voorbeelden van 
gazen van de firma De Neufville. 
Stadsarchief Amsterdam, Archief 
88, inv.nr. 1531.
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De stoffen die op dergelijke getouwen werden vervaardigd, waren effen of met eenvoudige 
patronen ingeweven. De in de stukken genoemde damast, moor en satijn daarentegen wa-
ren technisch moeilijker doordat zij met grotere, ingewikkelder patronen geweven werden, 
waarvoor trekgetouwen nodig waren. Tevens kon het mogelijk zijn dat voor het weven van 
het patroon extra inslagdraden nodig waren, zoals goud- en zilverdraad waarvoor de wever 
een aparte vergoeding ontving bovenop het vastgestelde loon. Het was voor de wever dus 
van belang dat dit loon van het juiste voorbeeld afgeleid werd. Op basis van de door smalre-
ders en wevers geformuleerde meningen moet geconcludeerd worden dat de zijdeweverijen 
in Amsterdam weefsels produceerden die van een hogere kwaliteit waren dan de Haarlemse 
zijden stoffen. Maar ook dat de verschillen in de loop van deze periode op dit punt steeds 
kleiner werden en uiteindelijk ophielden te bestaan. 
 De gevens betreffende de eerste helft van de achttiende eeuw worden vooral gedomi-
neerd door de gebeurtenissen rond 1750 en zijn nog sterker dan in de vorige eeuw gecen-
treerd rondom de vrees voor de teloorgang van de smalnering. De publicatie van de ordon-
nantie van 1749 diende om de onrust onder de wevers, die hierdoor ontstaan was, weg te 
nemen. Het leidde ertoe dat zijden weefsels die al jaren in Haarlem werden geweven, einde-
lijk in het loonreglement werden opgenomen. 
 Daarnaast is het ook duidelijk geworden dat smalreders en wevers zich al vroeg bewust 
waren van de schade die de imitatie van nieuwe patronen kon aanbrengen voor hun bedrij-
ven, terwijl deze nieuwe stoffen tegelijkertijd van groot belang waren om de smalnering 
gaande te houden. Dat verklaart ook waarom zij erop aangedrongen hadden om geen be-
perkingen op de ontwikkeling van deze stoffen te stellen en deze in 1671 werden opgeheven. 
Nog in 1749 werd er door de fabrikeurs op gewezen dat een staal, hoe klein die ook was, 
door derden nagemaakt kon worden, wat uitermate schadelijk was voor de eigen zijdeweve-
rijen. Dat dit een reëele angst was en dat patroontekenaars hier ook een rol bij speelden, zal 
in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. Maar niet nadat eerst de werkzaamheden van 
de patroontekenaar en het proces van ontwerp naar weefsel worden beschreven.




