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Patronen en patroontekenaars 
in Amsterdam en Haarlem

In de voorgaande hoofdstukken zijn drie aspecten van de zijdenijverheid belicht: organi-
satie, regelgeving en producten. Er ontbreekt nog een onderdeel: de patronen en patroon-
tekenaars, die een belangrijke plaats innamen binnen de zijdeweverij. Zonder de op pa-
troonpapier getekende ontwerpen was het onmogelijk om een patroon in een stof te weven, 
aldus Paulet, ongeacht of de stof van zijde, linnen of katoen etc. werd geweven.1 Daarnaast 
bepaalden de ontwerpen niet alleen het aanzicht van de stoffen maar vormden zij ook een 
belangrijk onderdeel van de verkoopstrategieën van de zijdelakenfabrikeurs die de nieuwste 
dessins in de vorm van stalen aan potentiële klanten verzonden.2 Zoals Orsi Landini in 
verband met het Italiaans fluweel al opmerkte, was het versturen van stalen niet zonder ge-
vaar omdat het imitatie in de hand werkte.3 Dit gold zowel voor stoffen met kleine als met 
grote patronen, aangezien het noodzakelijk was om een staal met een volledig patroonrap-
port te zenden zodat de ontvanger een goed beeld kreeg van hoe de stof er in zijn geheel uit 
zou zien.4 Tegelijkertijd verschafte de staal de fabrikeur of wever alle technische informatie 
die nodig was om de stof na te weven. De superintendenten en overlieden van de manufac-
turen in Haarlem formuleerden het in 1749 als volgt: ‘uijt een Staal hoe kleijn, kunnende het 
werk compleetelyk werden nagegaan en gemaakt’. 5 
 Aangezien er tot op heden geen patronen of ontwerpen bekend zijn waarvan met zeker-
heid gezegd kan worden dat zij in de Amsterdamse of Haarlemse zijdeweverij werden ge-
bruikt, volstaat het om op basis van de literatuur na te gaan hoe patronen tot stand kwamen 
en gereed gemaakt werden om op het trekgetouw ingelezen te worden.6 Het patroonhar-

1  Paulet, L’Art du fabricant, (1789), 894. ‘Sans le papier réglé, on ne sçauroit exécuter aucun dessin sur une 
Etoffe, tant en soie qu’en laine, fil, coton, etc.’
2  Zie in dit verband Poni, ‘Fashion as flexible production’, 37-74.
3  Orsi Landini, Veluti e Moda, 158. 
4  Lesley Ellis Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage in Eighteenth-Century France: An Investigation of 
the Selling of Silks through Samples’, in: Journal of Design History 12 (1999), 271-292, aldaar 274. Textiellexicon, 
s.v. patroonrapport. ‘Kleinste deel van het patroon, dat alle kenmerken daarvan bevat en telkens in ketting- en/
of inslagrichting kan worden herhaald.’ Hierbij dient niet vergeten te worden dat fabrikeurs ook stalen van effen 
stoffen stuurden om de afnemer zo een indruk te geven van de kwaliteit(en) die hij kon leveren.
5  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 191v.
6  Lesley Ellis Miller, A Study of Designers in the Lyon Silk Industry 1712-1787, Ph.D. thesis, Brighton Polytech-
nic, niet gepubliceerd, 2 delen, 1988, deel 1, 202-208. Lesley Ellis Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufac-
ture in Late Eighteenth-Century Lyons: Marie-Anne Brenier and Other Point Papermakers’, in: Studies in the Dec-
orative Arts, vol. III, number 2, (1996), 52-76. Zie ook: Rothstein, Silk Designs, 27-29 en Anna Jolly, Seidengewebe 
des 18. Jahrhunderts II. Naturalismus, Die Textilsammlung der Abegg-Stiftung, 3, Riggisberg 2002, 11-13. Er is in 
de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar patronen en patroontekenaars in Frankrijk en Engeland waarbij 
gebruik gemaakt werd van vier publicaties uit de tweede helft van de achttiende eeuw, te weten Le Dessinateur 
pour les Fabriques d’Étoffes d’or, d’argent et de soie van Nicolas Joubert de l’Hiberderie (1765), L’Art du fabriquant 
d’étoffes de soie van Jean Paulet (1773-1789), het Livre de raison de Jacques-Charles Dutillieu gepubliceerd door 
François Breghot de Lut (1886) en de Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
van Diderot en D’Alembert (1751-1780). Voor Engeland kan hier nog de verhandeling over patroontekenen in 
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nas speelde hierbij een belangrijke rol. Hoe het patroonharnas precies werkte is in bijlage 1 
uitgelegd. 
 Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de plaats die de imitatie 
van stoffen binnen de zijdenijverheid innam, maar eerst wordt een beeld geschetst van de 
eisen waaraan een patroon en een patroontekenaar moesten voldoen, alvorens een overzicht 
te geven van de in Amsterdam en Haarlem werkzame ontwerpers.7 

6.1  Het patroon8

Een patroon is een tekening of ontwerp waarnaar iets wordt vervaardigd, ongeacht het ma-
teriaal waarmee dit gebeurt. Toegespitst op de weverij betekent dit het voorbeeld waarnaar 
wordt geweven. Het ontwerpen van een patroon voor zijden stoffen kende drie stadia. Er 
werd begonnen met een ruwe schets (croquis), gevolgd door een uitgewerkte tekening (es-
quisse). De laatste stap was het overbrengen van deze uitgewerkte tekening op patroonpa-
pier (mise-en-carte). 
 De ruwe schets liet de eerste ideeën zien die de patroontekenaar had ten aanzien van het 
ontwerp. Deze varieerden van een enkel motief tot een uitgewerkt patroon. Een gedetail-
leerde ruwe schets stelde de patroontekenaar in staat om de fabrikeur te laten zien wat in 
zijn ogen de beste kleurcombinatie was. Tevens kon hij middels kleurcodes aangeven waar 
metaaldraad ingeweven moest worden. Het was nu aan de fabrikeur om het ontwerp te ac-
cepteren, af te wijzen of om wijzigingen voor te stellen.
 De volgende stap behelsde een gedetailleerde, geschilderde uitwerking van het ontwerp 
op ware grootte van de stof. Hiervoor maakte de patroontekenaar gebruik van gevernist 
papier (papier vernis), bruin papier dat niet alleen glanzend maar ook transparant gemaakt 
was door het in terpentijn te dompelen, waardoor het eenvoudig was om het ontwerp op dit 
papier over te brengen. Vervolgens werd de schets met waterverf ingekleurd. Op deze uitge-
werkte schetsen werden soms technische aantekeningen geschreven die betrekking hadden 
op het soort metaaldraad of het patroonpapier dat gebruikt moest worden.
 De laatste stap in het ontwerpproces was cruciaal voor het welslagen van het patroon in 
geweven vorm. Miller spreekt hier van een verschuiving van ‘creative drawing and painting 
to geometrical adaptation’ omdat er van de patroontekenaar geëist werd dat hij de schets 
naar het patroonpapier vertaalde zonder het beoogde effect in de nog te weven stof uit het 
oog te verliezen.9 Gebogen lijnen moesten immers overgebracht worden naar een geome-
trisch systeem van verticalen en horizontalen, de ketting- en inslagdraden. Dit gebeurde 
stapsgewijs, als ware het traptreden. Het Textiellexicon beschrijft de (patroon)stap of décou-
pure als volgt: ‘Aantal draden dat voorkomt in de kleinste trede van de trapvormige omtrek-
lijn van een figuur van een gefigureerd weefsel’.10 Degene die een mise-en-carte maakte van 
een ontwerp moest er dus voor zorgen dat hij trappetjes maakte die de gebogen lijnen van 

de Laboratory or School of Arts van G. Smith in de editie van 1756 aan toegevoegd worden, waarvan de Engelse 
ontwerpster Anna Maria Garthwaite mogelijk de auteur is geweest.
7  Versieringen die na het weven aangebracht worden door middel van bedrukken, beschilderen, persen (van 
fluweel) en borduren worden hier buiten beschouwing gelaten.
8  Het navolgende is gebaseerd op Miller, Study of Designers, 202-208; Miller, ‘Between Engraving and Silk 
Manufacture’, 52-76 en Rothstein, Silk Designs, 27-29.
9  Miller, Study of Designers, 203-204.
10  Textiellexicon, s.v. stap. ‘De treden van de trapvormige omtreklijnen zijn één of meer stappen breed en/of 
hoog. […]’.
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het ontwerp zo dicht mogelijk volgden. Het doel was immers om zo vloeiend mogelijke lij-
nen te weven. Wanneer dit mislukte waren de stappen duidelijk zichtbaar in de stof. 
 De uitgewerkte schets (esquisse) werd veelal in grote vierkanten onderverdeeld om de 
volgende stap – het overbrengen van de patroontekening op patroonpapier – te vereen-
voudigen. Het patroonpapier dat in de (zijde)weverij werd gebruikt bestond uit vierkanten 
(dizaines) die in kleinere eenheden waren opgedeeld, vergelijkbaar met grafiekpapier of met 
ruitjespapier voor borduurpatronen. De tekening werd met (water)verf dun op het patroon-
papier aangebracht zodat de ruiten zichtbaar bleven voor de patroonleester.11 Omdat ook de 
fijnste draden in het patroon zichtbaar gemaakt moesten worden, werd het ontwerp vier tot 
zes keer vergroot. 
 De verhouding tussen de breedte en de hoogte van deze vierkanten stond niet vast en 
was afhankelijk van het type stof waarvoor het was bestemd.12 De Laboratory uit 1756 be-
schreef de diverse mogelijkheden als volgt: ‘The larger squares in the ruled paper for the 
warp are, for the generality, divided for 8 cords [harnaskoorden], but for the shoot in 8, 9, 
10, 11, 12 to 16 lines.’13 Kortom het vierkant was over het algemeen acht eenheden breed en 
acht, negen, tien etc. eenheden hoog, waarbij het vierkant in veel gevallen strikt genomen 
dus niet vierkant was. De ruimte tussen twee vertikale lijnen van een ruitje vertegenwoor-
digt in het trekgetouw een groep kettingdraden en de ruimte tussen twee horizontale lijnen 
een inslagdraad of een groep inslagdraden.14 De manier waarop dit gebeurde was afhan-
kelijk van de verhouding tussen het aantal ketting- en inslagdraden, een gegeven waar de 
patroontekenaar terdege rekening mee diende te houden en die zijn keuze van het patroon-
papier bepaalde.15 Deed hij dit niet dan kon het gebeuren dat een motief vervormde doordat 
het in de lengte of de breedte uitgerekt werd. 
 Patroonpapier werd geheel of gedeeltelijk gedrukt. De Laboratory vermeldde dat met 
koperen rollen ‘vierkanten’ op papier gedrukt werden waarna deze, waarschijnlijk met de 
hand, weer in de gewenste verhouding werden onderverdeeld.16 In Amsterdam verscheen 
op 6 juni 1741 een advertentie waarin Leonard Valk bekend maakte dat hij naast globes in 
diverse maten ook ‘Ruyten of Patroon-Papier voor Fabriceurs en Lintwerkers &c.’ maakte 
en verkocht.17 In hoeverre dit papier deels gedrukt was en nog met de hand onderverdeeld 
moest worden, dan wel in z’n geheel in verschillende verhoudingen gedrukt waren, is onbe-
kend.
 Was het ontwerp eenmaal op patroonpapier overgebracht dan restte alleen nog het in-
lezen in de sempel door de patroonleester. Zij gaf per sprong of inslag met behulp van een 
touwtje voor elke kleur aan welke sempelkoorden opgetrokken moesten worden. Vervol-
gens verving de letsenmaakster deze touwtjes door letsen, waarbij een lets alle draden van 

11  Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufacture’, 59-60. Zie 64-65 voor Paulet’s mening over het patroon-
papier van Lyon.
12  Rothstein, Silk Designs, 294, s.v. rule paper.
13  Smith, Laboratory or School of Arts, London 1756, II, 45. De tekst vervolgt met: ‘The manufacturer having 
made a proper calculation, according to the nature of the work, orders the pattern to be drawn upon 8 and 8, 8 
and 9, 8 and 10, and the like, and for 1000, 800, or 600 cords, […].’ Rothstein, Silk Designs, 285. ‘One cord is the 
smallest unit of the pattern but it may (and in a drawloom alsways does) consist of several warp threads passing 
through the mail of each leash on the figure harness.’ Zie ook Textiellexicon, s.v. patroonharnas.
14  Textiellexicon, s.v. patroontekening.
15  Rothstein, ‘Taste and technique’, 148.
16  Smith, Laboratory, 45. Zie ook Miller, ‘Between Engraving and Silk Manufacture’, 63-64.
17  Amsterdamse Courant, 6 juni 1741. Op 29 december 1759 werd in de Amsterdamse Courant bekend ge-
maakt dat ‘er thans is uitgevonden een nieuwe fabrik, waar in alle zoorten van […] geruite en Patroon Papieren 
voor Patroonmakers en voor Teekenkonst, ...’ werd vervaardigd. 
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dezelfde kleur in een inslag verzamelde. De lussen van de lets werden om de juiste sempel-
koorden voor de vorming van een sprong geslagen en vastge knoopt. Het inlezen van een 
patroon gebeurde rij voor rij, regel voor regel en kon vijf tot zes weken of  nog langer in 
beslag nemen.18 Dit was afhankelijk van de complexiteit van het patroon. In de literatuur 
wordt altijd het proces van het inlezen van de sempel beschreven, terwijl dit, weliswaar op 
een iets andere manier, ook bij de kegelweefstoel gebeurde (zie bijlage 1). 
 In het Haarlemse loonreglement van 1670 werd voor het eerst het loon voor het inlezen 
van een patroon vastgesteld.19 Dit bedroeg tien stuivers voor honderd enkele letsen in het 
vierkant. De wever ontving dit bedrag en betaalde er op zijn beurt de patroonleester van. 
Echter, wanneer hij het patroon bij een ander uit de sempel trok dan hoefde er voor het 
‘partyen’ slechts vijf stuivers betaald te worden. Hier wreekt zich dat de tekst geschreven is 
voor een groep mensen die wist wat men ermee bedoelde, want hoe dit te duiden? Volgens 
Natalie Rothstein was het vanaf het eind van de zeventiende eeuw mogelijk om de sempel 
van te voren klaar te maken, te lezen, zodat de sempelkoorden alleen nog aan de raamkoor-
den bevestigd hoefden te worden.20 Op deze manier moet het ook mogelijk geweest zijn om 
de sempel van het ene getouw naar het andere over te brengen en aan de raamkoorden vast 
te knopen of te partijen (?), mits de programmering en het aantal raamkoorden in beide 
getouwen hetzelfde was. 
 In 1717 werd het loon voor het instellen van het patroon nader gepreciseerd, waarbij 
uitgegaan werd van driehonderd (sempel)koorden.21 Er werd een onderverdeling gemaakt 
naar het aantal gebruikte kleuren, variërend van een tot vier kleuren, van honderd enkele 
of dubbele letsen of ‘10 dosijn in de Patroon’.22 Het ‘dosijn’, een verbastering van het Franse 
woord ‘dizaine’, is een maateenheid voor de hoogte van het patroon en kon zowel betrekking 
hebben op het grote vierkant, als op de kleine afzonderlijke vakjes.23 
 Er werd blijkbaar geen rekening gehouden met de diverse soorten patroonpapier en de 
daaruit voortvloeiende verschillen in het aantal letsen per vierkant. Is hier misschien sprake 
van een gemiddelde?

Het is belangrijk om te realiseren dat de bewaard gebleven ontwerpen voor gefigureerde 
stoffen in het algemeen alleen het patroonrapport laten zien. Meer is ook niet nodig omdat 
het rapport het kleinste deel van het patroon is, dat alle kenmerken daarvan bevat en tel-
kens in ketting- en/of inslagrichting kan worden herhaald.24 Dat het begrip ‘klein’ in deze 

18  Rothstein, Silk Designs, 28.
19  NHA, SA 265, . ‘mits dat de Wever gehouden sal wesen een patroon van werck met de simpel geheel in te 
stellen voor 10 stuyvers ’t hondert, enckelde lesse, in ’t vierkant.’
20  Natalie Rothstein, ‘Dibattito’, in: Simonette Cavaciocchi, (ed.), La seta in Europa sec. XIII-XX, Atti della 
“Ventiquattresima Settimana di Studi”, 4-9 maggio 1992, Prato 1993, 179. ‘I only wanted to suggest to Dr. Hills 
that you could change the pattern on the drawloom a little more quickly, I think, than he said because, in the first 
place, if it were a long pattern, they did tie it up on several simples, and secondly, certainly by the end of the 17th 
and into the 18th century, simples could be organized in advance and then simply tied on to the loom, which is the 
same process, if you like, as tying the set of jacquard cards. So while it takes longer to set the pattern up it is not 
actually necessary to change it. My point was that you can simply tie the bits of string on to the other bits of string 
however many you’ve got, 450 or 600 cords, it doesn’t take that long. It’s the programming in advance which, of 
course, is so important.’
21  NHA, SA 354, 35. De bepalingen uit 1717 werden onveranderd in de keur van 1749 opgenomen, SA 403, 
43. Elke 50 koorden meer of minder dan de genoemde 300 koorden betekende eenzesde deel van het genoemde 
loon meer of minder. 
22  NHA, SA 354, 35. Bijvoorbeeld: ‘een Vier-couleur de hondert dubbelde Litsen, of 10 dosijn in de Patroon, 
voor twintigh stuyvers.’
23  Rothstein, Silk Designs, 286-287, s.v. dezine.
24  Textiellexicon, s.v. patroonrapport.
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context niet altijd letterlijk ge-
nomen moet worden, blijkt dui-
delijk uit een ontwerp naar Phi-
lippe de Lasalle van 2,09 m hoog 
en 1,31 m breed in het Musée des 
Tissus in Lyon.25 Het betreft hier 
een baanbreed  ontwerp voor 
een behangsel. Het merendeel 
van de patronen behoort echter 
tot de groep ‘doorlopende patro-
nen’, patronen die eindeloos in 
alle richtingen herhaald kunnen 
worden.26 De manier waarop de 
herhaling van deze patronen in 
stoffen plaats vindt, en dit geldt 
voor alle gefigureerde stoffen on-
geacht het materiaal waarmee ze 
geweven worden, heeft zijn be-
perkingen vanwege de verticale 
ketting- en horizontale inslag-
draden. Er zijn daarom slechts 
twee manieren om een patroon-
rapport in een weefsel te herha-
len: in rechte banen (straight of 
comber repeat; chemin suivi) of 
in terugkerende banen (point 
repeat; chemin à retour).27 (afb. 
65) In het eerste geval wordt het 
rapport naast, boven en onder 
elkaar herhaald zonder dat het 
van richting verandert. De twee-
de manier spiegelt het rapport 

langs een horizontale en/of verticale as. Dit geldt voor alle weefgetouwen. Het is nu zaak 
voor de patroontekenaar om zijn ontwerp zo te maken dat het patroonrapport in de gewe-
ven stof nauwelijks waarneembaar is. Om dit te bereiken heeft hij een grondige kennis van 
het getouw, de weeftechniek en de weefsels nodig. 

25  Soieries de Lyon, 117, cat.nr. 27. de mise-en-carte is na 1783 gedateerd. Het ontwerp is ook uitgevoerd, zie cat.
nr. 28. De afmetingen van het fragment zijn 1,30 m hoog en 0,75 m breed.
26  Milton Sonday, ‘Pattern and Weaves: Safavid Lampas and Velvet’, in: Carol Bier (ed.), Woven from the Soul, 
Spun from the Heart. Textile Arts of Safavid and Qajar Iran 16th-19th Centuries, The Textile Museum, Washington 
1987, 57-83, aldaar 58-60. Hij spreekt hier van ‘continuous patterns’ tegenover ‘pictorial patterns’, patronen die 
aan alle kanten begrensd worden.
27  Textiellexicon, s.v. baan.

Afbeelding 65 ■ Schema patroonherhalingen door Milton Sonday. 
Uit: Sonday, ‘Pattern and Weaves: Safavid Lampas and Velvet’, 59.
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6.2  De patroontekenaar

De patronen uit de laatste decennia van de zeventiende en de achttiende eeuw werden steeds 
complexer. Zij stelden daarom niet alleen hogere eisen aan de tekenvaardigheid, maar voor-
al ook aan het weeftechnisch inzicht van de patroontekenaar dat eruit bestond dat hij een 
grondige kennis moest hebben van het getouw en de wijze waarop het werd gesteld.28 Hij 
had met verschillende aspecten rekening te houden alvorens hij begon te schetsen, zoals het 
riet, de proportie tussen ketting en inslag, de spanning op de ketting tijdens het weven en 
het patroonrapport.29 Het aantal rietopeningen in een riet bepaalt de fijnheid van de stof. 
De proportie ofwel de verhouding tussen het aantal ketting- en inslagdraden is niet voor alle 
stoffen hetzelfde. Zo heeft satijn bijvoorbeeld meer kettingdraden per centimeter dan taf. Bij 
het ontwerpen van een patroon met ‘willekeurig’ gestrooide bloemen werd er rekening mee 
gehouden dat er tijdens het weven geen extra spanning op de ketting kwam te staan, wat een 
vervorming van de stof tot gevolg zou hebben. Het patroon kon baanbreed zijn maar ook 
twee of meer keer in de breedte herhaald worden. In dat geval had de patroontekenaar twee 
mogelijkheden: het patroon herhaalde zich in rechte banen of in terugkerende banen waar-
bij het motief om een horizontale en/of verticale as is gespiegeld.  
 Ongeacht de keuze die hij maakte was het van belang om de stof zo te ontwerpen dat 
de overgangen tussen de herhalingen horizontaal en/of vertikaal niet opvielen en mooi in 
elkaar overgingen. In geval van een enkel patroonrapport was het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat het patroon doorliep wanneer de banen aan elkaar werden genaaid.
 Hij of zij – er waren ook vrouwen onder de patroontekenaars – moest daarnaast reke-
ning houden met het type stof en met de eventuele nabehandeling van het weefsel. Damast 
is een stof waar het patroon gevormd wordt door het kontrast tussen twee bindingen en is 
daarom gebaat bij grote patronen omdat details verdwijnen. Werd een stof nog geluisterd 
(geglansd) of gewaterd, waardoor een golfpatroon in de stof ontstond (moiré) dan moest in 
het oog worden gehouden dat de effecten die hiermee bereikt werden zichtbaar bleven. Dit 
betekende dat er in het geval van moiré voldoende van het basisweefsel te zien moest zijn, 
wilde het moiré-effect in de grond van een gebrocheerde stof effectief zijn. 
 Afgezien van deze technische aspecten diende de patroontekenaar ook rekening te hou-
den met de kosten, waarbij het streven was om met zo weinig mogelijk middelen een zo 
groot mogelijk effect te bereiken. Hij moest er op letten dat de kostbare zijde niet teveel 
aan de achterkant van de stof flotteerde, waar het onzichtbaar was. Hetzelfde gold voor het 
nog kostbaarder goud- en zilverdraad. De mate van gedetailleerdheid van het patroon had 
daarom niet alleen consequenties voor de tijd die het in beslag nam om het in de sempel in 
te lezen en een heel stuk te weven, maar ook voor de materiaal- en loonkosten voor de fabri-
keur.
 In de inleiding is al aangegeven dat er geen patronen of ontwerpen bekend zijn waarnaar 
in Amsterdam en Haarlem zijden of halfzijden stoffen werden geweven. Het omgekeerde is 
daarentegen wel het geval in de vorm van een ontwerp uit 1711 van de bekende Engelse ont-
werper James Leman (ca. 1688-1745) waar op de achterkant geschreven staat: ‘This pattern 
was taken from a Dutch stuff.’ 30 (afb. 66, 67) Volgens de aantekeningen op het ontwerp was 

28  Smith, Laboratory or School of Arts, II, 39. ‘To conclude, a good designer or pattern-drawer ought to be well 
acquainted, not only with the implements belonging to a draught-loom, but also with the nature and management 
of mounting the same, […].’
29  Het navolgende is gebaseerd op Rothstein, Silk Designs, 27-28 en Rothstein, ‘Taste and technique’, 147-154. 
Thornton, Baroque and Rococo Silks, 26-27. Zie ook Miller, Study of Designers, hoofdstuk 5.
30  Rothstein, Dutch Silks, 156-157; idem, Silk Designs, 32-33, 105, pl. 32.
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Afbeelding 66 ■ James Leman, ontwerp zijden weefsel ‘taken from a Dutch stuff’, 1711. © V&A Images/ 
Victoria and Albert Museum, London, inv.nr. E. 1861:38-1991.
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het een Italiaans of 10 schachts damast, met lancé-effect (de patrooninslag loopt van zelf-
kant naar zelfkant), met goud- en zilverdraad en was het gebrocheerd.31 Dit uitgewerkte ont-
werp moest overgebracht worden op 8 x 10 patroonpapier en was bestemd voor een trekge-
touw met 450 raamkoorden. De vierkanten of ‘dosijnen’ zijn al aangebracht en genummerd, 
110 in totaal. Leman gaf door middel van kleurcodes aan wat damast (geel), goud (oranje), 
zilver (groen) of zijde (lichtrood) moest worden. 
 Natalie Rothstein beoordeelde het ontwerp als volgt: ‘This is evidently a rich silk which 
would have been highly priced at the time, both because of its workmanship and because of 
the precious metals used. […] There is nothing eccentric about the design nor does it sug-
gest that the original was, itself, a poor copy of a French model imperfectly understood. […] 
Apart from its appearance the very fact that the design was copied in London suggests that 
Dutch silks were an acceptable source of inspiration in the closely knit community in which 
the designers of Spitalfields worked.’32 De vraag is nu, wie waren deze patroontekenaars 
wiens patronen het waard waren om gekopieerd te worden?

31  Rotstein, Silk Designs, 105. ‘London March 26 1711 This pattern was taken from a Dutch stuff Italian or 10 
lam damask wth 2 backshoots or flushes and gold & Silver & Silk brocade. To be made for Mr Wittington & Comp 
450 cords No 8 x 10 // 110 Dezins 6 simples for my Father Peter Leman – by me James Leman.’ CT.18346 VS 32. 
51,8 x 26,7 cm.
32  Rothstein, Dutch Silks, 157.

Afbeelding 67 ■ James Leman, ontwerp zijden weefsel ‘taken from a Dutch stuff’, 1711. © V&A Images/ 
Victoria and Albert Museum, London, inv.nr. E. 1861:38-1991.
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6.3  Patroontekenaars in Amsterdam

De tot dusver oudst bekende patroontekenaar in Amsterdam is Martin Poncelet. In een 
document uit 1643, waarin hij samen met de zijdedamastwerker Cornelis de Coninck een 
verklaring aflegde over het vertrek van zijdelakenwevers uit Amsterdam, werd hij patroon-
maker van de zijdelakenweverij genoemd.33 Zijn zoon Samuel Poncelet was getuige zijn on-
dertrouwakte eveneens patroonmaker van beroep.34 Vervolgens duurt het tot het eind van 
de zeventiende eeuw voordat er weer namen van patroontekenaars uit de bronnen naar 
voren komen. De hoeveelheid informatie varieert van alleen een poorterinschrijving tot 
contracten met zijdelakenfabrikeurs en in een enkel geval inzicht in de stoffen waarvoor de 
patronen werden ontworpen.
 Werd er in de tussenliggende periode niet ontworpen? Jazeker, en een deel van de ont-
werpen zal door de wevers zelf zijn gemaakt. Uit het onderzoek naar de zijdenijverheid in 
Canterbury in Engeland kwam naar voren dat ook daar in laat zeventiende-eeuwse inven-
tarissen wel trekgetouwen en tekentafels werden aangetroffen maar dat zich onder de ge-
noemde crediteuren geen patroontekenaars bevonden.35 Dit bracht Natalie Rothstein tot de 
volgende conclusie: ‘It was evident that goods were designed in house – and this is under-
standable when the patterns in demand were small and often self-coloured.’ Nu is het weven 
van stoffen met kleine, meest effen gekleurde patronen niet gebonden aan een specifieke 
periode, zoals de grote modegevoelige patronen dat wel zijn. Het Digtenboekje uit Haarlem 
bevat voorbeelden van dergelijke met kleine patronen geweven stoffen, zoals evenschoon, 
chagrijn en lucooys.36 (afb. 68) Het zijn allemaal weefsels die door de wever makkelijk zelf 
ontworpen of gekopieerd konden worden. Dit betekende niet dat er geen wevers waren die 
zelf wel grotere patronen konden of wilden ontwerpen, getuige de vermelding van een we-
ver die in 1697 bij de bloemschilder Ernst Stuven kwam om ‘Bloemen en Loofwerken tot 

33  NHA, SAH, Ensch II 1953 (S 93, doos 45), 4 mei 1643. Dit is een kopie van de verklaring die beiden voor 
notaris Gerrit Cohen hadden afgelegd. Het origineel is niet meer in het Stadsarchief van Amsterdam aanwezig. 
Zie ook hoofdstuk 1. 
34  SAA, DTB 675/113, 5 maart 1639. 
35  Rothstein, ‘Taste and technique’, 149. Zie ook Natalie Rothstein, ‘Canterbury and London: The Silk Industry 
in the Late Seventeenth Century’, in: Textile History 20 (1989), 33-47.
36  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Zie de voetwerkdigten.

Afbeelding 68 ■ Halfzijde chagrijn voetwerk 104. Haarlem, Frans Halsmuseum. Foto auteur.
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zyn hantwerk dienstig te leeren teekenen’.37 De tot dusver gevonden contracten met pa-
troontekenaars dateren in ieder geval allemaal uit de achttiende eeuw.
 Uit de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw zijn twee namen bekend van pa-
troontekenaars: André Chaneau en Joannes van Ulsen. De naam van André Chaneau komt 
voor op het ‘Dénombrement de tous les protestans réfugiez de France à Amsterdam […]’, 
waar zijn beroep aangeduid wordt als ‘Dessinateur de points et d’étoffes à fleurs’ ofwel ont-
werper van kanten en gebloemde stoffen.38 Joannes van Ulsen daarentegen was afkomstig 
uit Amsterdam en hij gaf bij zijn poorterinschrijving op figuurtekenaar en trekwerker te 
zijn.39

De meer inhoudelijke gegevens over de werkzaamheden van de patroontekenaars in Am-
sterdam zijn voornamelijk afkomstig uit de contracten die zij met fabrikeurs afsloten. Een 
enkele keer is er sprake van de levering van een patroon of het in dienst nemen van een 
knecht of leerling door een patroontekenaar. Zo ontvingen Jan en Samuel van der Heyden 
in januari 1695 een patroon voor vrouwenrokken van Levinus Vincent, patroonmaker van 
zijde en gebloemde stoffen te Amsterdam.40 Het patroon was op hun verzoek ontworpen en 
getekend aldusVincent, die tevens verklaarde dat hij een stuk prinskleurig41 satijn, met goud 
ingeweven had gezien dat naar dit patroon was geweven. Het vervolg doet vermoeden dat er 
getwijfeld werd aan Levinus Vincent als ontwerper van dit patroon. Hij verklaarde namelijk 
dat het onmogelijk was dat er een overeenkomstig stuk stof geweven kon zijn voordat hij 
zijn patroon aan Van der Heyden had geleverd, omdat hij het ‘geheelijck na sijn invallende 
gedaghten heeft geschetst en ontworpen’. De beschrijving van de stof doet sterk denken aan 
de in hoofdstuk 4 genoemde verklaring van een trekwerker en zijn voormalige knecht over 
prinskleurig satijn met gouden figuren dat zij eind 1697 voor Jan en Samuel van der Heyden 
geweven hadden en dat eveneens voor vrouwenrokken was bestemd.42 
 Wanneer de veertigjarige, uit Tours afkomstige François Pineau in 1711 met Anna Hous-
saije trouwt, is hij al een aantal jaren in Amsterdam als patroontekenaar werkzaam.43 Zo 
komt zijn naam een aantal keren voor als crediteur van in financiële moeilijkheden geraakte 
zijdelakenfabrikeurs. In 1702 was hij een van de crediteuren die het accoord tekenden met 
de failliet verklaarde Astore Maria Rizzardi.44 Een paar jaar later was Jan van de Walle Pi-

37  Arn. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, deel III, Amster-
dam 1721, 297. Deze wever bezorgde een brief van Willem Grasdorp, een leerling, aan diens moeder omdat hij 
door Stuven slecht behandeld werd.
38  Van Nierop, ‘Stukken nijverheid refugiés’ (1921),184. De volledige titel luidt: ‘Dénombrement de tous les 
protestans réfugiez de France à Amsterdam avec les nouvelles fabriques et manufactures qu’ils y ont aporté depuis 
l’an 1681’. Deze lijst is 24 maart 1684 gedateerd.
39  SAA, PB 10/610, 22 december 1700. Bij zijn ondertrouw met Dieuwertje Brouwer gaf hij op trekwerker te 
zijn, DTB 539/19, 9 juli 1700.
40  SAA, NA 4194, f. 1236-1238, not. D. van der Groe, 9 december 1701. Levinus Vincent was tevens een beken-
de verzamelaar, zie Ellinoor Bergvelt en Renée Kistemaker, De wereld binnen handbereik: Nederlandse kunst- en 
rariteitenkabinetten, Zwolle 1992, 330. Hij verhuisde rond 1705 naar Haarlem, waar hij eveneens als patroonteke-
naar werkzaam was, getuige zijn lidmaatschap van het St. Lucasgilde aldaar. Zie ook paragraaf 6.7.2.
41  ‘Prince couleure’ is een paarsachtige kleur, een combinatie van blauw en rood van meekrap. Met dank aan 
Judith H. Hofenk de Graaff.
42  SAA, NA 4194, 135-136, not. D. van der Groe, 29 augustus 1701.
43  SAA, DTB 547/259, 3 juli 1711.
44  SAA, DBK (5072), 886/612, 19 mei 1702. Enkele jaren later sloot Rizzardi een compagniecontract met John 
Browne voor het weven van fluweel. Browne trad op namens Isaac Bulsingh, koopman te Londen. SAA, NA 6116, 
notaris Pieter Schabaalje, 11 februari 1719.
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neau nog geld schuldig voor de tot 30 december 1707 geleverde patronen.45 Uit de tekst van 
de staat en inventaris van de in 1711 eveneens failliet verklaarde Van de Walle komt naar 
voren dat deze laatste als commensaal op een gestoffeerde kamer in de Bloedstraat woonde, 
van waaruit hij sinds 1 mei 1704 zijn handel dreef.46 De zijden stoffen, damast en fluweel, 
bobijnen met zijde en strengen geverfde zijde, alsmede een deel van de gereedschappen be-
staande uit vijf harnassen en tien kammen, naast drie hoopjes sempels en patronen waren 
op 24 oktober 1710 bij executie verkocht.47 Van de Walles overgebleven patronen, kammen 
en verder gereedschap die tot de fabriek behoorden waren pro memorie in de inventaris 
opgenomen.
 Een derde fabrikeur voor wie Pineau patronen had ontworpen was Jacob van Vollen-
hoven. Nadat de staat en inventaris van Van Vollenhoven wegens zijn faillissement in 1726 
was opgemaakt, bleek deze twee patroontekenaars geld schuldig te zijn, te weten François 
Pineau voor 669 gulden en 2 stuivers en de weduwe Jan de Lafite voor 538 gulden.48 De gele-
verde patronen moeten bestemd geweest zijn voor de vervaardiging van de in de voorkamer 
aangetroffen triumfanten die, zo blijkt uit een al eerder opgemaakte inventaris, met goud- of 
zilverdraad ingeweven waren.49 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er negen leveranciers 
van goud- en zilverdraad waren die nog geld van Van Vollenhoven tegoed hadden.50 
 Francois Pineau werkte niet alleen. Tussen 1709 en 1717 nam hij drie knechten en een 
leerling in dienst. Als eerste werd op 14 november 1709 François Piet voor twee jaar aange-
nomen.51 Hij zou Pineau trouw dienen en geheimhouding bewaren. Pineau die ‘dessinateur 
et figuriste’ genoemd werd, zou Piet op zijn beurt werk geven en instrueren. Gezien zijn 
leeftijd, hij was zo’n zestien jaar oud, en het feit dat hij door Pineau werd betaald, moet hij 
al een opleiding als tekenaar hebben gevolgd. Hetzelfde gold voor de ongeveer twintigjarige 
Jaques Beaujon die vijf jaar later in dienst werd genomen en voor Jean Rodolfe de Chause-
pied uit Leeuwarden.52 Laatstgenoemde was achtien jaar oud en zou met ingang van 1 april 
1717 zes jaar lang elke dag naar Pineau komen ‘pour travailler et exercer la dite profession 
de figuriste et dessinateur’.53 Een jaar eerder waren François Pineau ‘figuriste’ en zijn vader 
Samuel Pineau met een brief van François Rybot uit Londen bij notaris Philipe de Marolles 
verschenen, waarin deze zijn zoon Abraham voor zes jaar bij Pineau besteedde.54 Dat Rybot 
een leerling was en geen knecht blijkt uit de verplichting die Pineau op zich nam ‘d’instruire 
ledit Abraham Rybot dans sa profession de figuriste’. Aansluitend bij het hierboven genoem-
de citaat van Rothstein dat de kwaliteit van de Hollandse zijden stoffen zodanig was dat deze 

45  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. Op 30 december 1707 bedroeg dit 147 gulden. Er was op 11 mei 
1708 115 gulden, 16 stuivers betaald, waardoor er nog 31 gulden, 4 stuivers open stond.
46  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. Van de Walle was ook nog geld schuldig aan Jacob Pietersz Schoen-
maker voor gemaakte kammen en rieten, Jacob Redoch voor gomloon, David van Mollem voor geleverde zijde, 
en een aantal Haarlemse zijdewevers voor geleverde zijden stoffen.
47  SAA, DBK (5072), 713, 18, 17 juni 1711. De opbrengst van deze verkoop is in het document opgenomen. 
De patronen hadden samen met een ijzer gewigt 6 gulden en vijf stuivers opgebracht.
48  SAA, DBK (5072), 729, 38, 17 november 1727.
49  SAA, DBK (5072), 642, 170-174, 25 november 1726. Hij woonde op de Keizersgracht, tussen de Reestraat 
en de Westermarkt. Het betreft hier de inventaris van zijn huis.
50  SAA, DBK (5072), 729, 38, 17 november 1727. Zie ook paragraaf 4.4.
51  SAA, NA 7952B, 199-202, not. Ph. de Marolles, 14 november 1709. Piet verdiende het eerste jaar 100 en het 
tweede jaar 150 gulden per jaar.
52  SAA, NA 7964, 421-422, not. Ph. de Marolles, 26 juni 1714. Het is een zesjarig contract. Hij verdiende de 
eerste drie jaar 50, de volgende twee jaar 100 en het laatste jaar 150 gulden per jaar.
53  SAA, NA 7974, 566-567, not. Ph. de Marolles, 22 maart 1717. De eerste twee jaar verdiende hij 50, de vol-
gende twee jaar 100 en de laatste twee jaar 150 gulden per jaar.
54  SAA, NA 7972, 164-165, not. Ph. de Marolles 20 mei 1716. De jongen is ongeveer zestien jaar oud. Vader 
Rybot zal 150 gulden per jaar betalen.
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in Londen gekopieerd werden, kan opgemerkt worden dat het in dit geval blijkbaar ook gold 
voor Hollandse patroontekenaars. Want waarom kreeg Rybot in Amsterdam zijn opleiding, 
terwijl er ook patroontekenaars zoals James Leman in Londen werkzaam waren?
 Uit de beginjaren van de achttiende eeuw zijn twee contracten van patroontekenaars met 
de familie Roeters bekend.55 Het eerste dateerde van 24 mei 1701 en werd afgesloten tussen 
Jacob en George Roeters enerzijds en Alexander Senegat anderzijds ‘a faire des desseins ou 
patrons pour faire des etoffes’.56 De voorwaarden behelsden ondermeer dat Senegat twee da-
gen per week tien uur per dag voor hen zou werken.57 Het was hem niet toegestaan om an-
deren patronen te leren tekenen die bestemd waren voor het weven, bedrukken of borduren 
van stoffen. Dit is niet verwonderlijk daar patroontekenaars zich niet alleen beperkten tot 
het maken van ontwerpen voor (zijden) stoffen, maar zich daarnaast evengoed bezig hiel-
den met de vervaardiging van patroontekeningen die op stoffen geborduurd, geschilderd of 
bedrukt werden.58 Daarnaast was bepaald dat hij alleen voor de firma van Jacob en George 
Roeters mocht ontwerpen, die tevens de eigenaren zouden zijn van al zijn ontwerptekenin-
gen. Hij ontving hiervoor het eerste jaar tweehonderd gulden, een bedrag dat elk jaar met 
honderd gulden werd verhoogd.59 Ruim een jaar later werd het contract, met een kleine aan-
passing, gecontinueerd.60 Twee jaar later werd een andere patroontekenaar, Jean Catillon, 
voor zeven jaar gecontracteerd.61 Deze zou per dag minimaal zes uur tekenen en schilderen, 
waarvoor Roeters hem het eerste jaar driehonderd gulden zou betalen. Dit bedrag werd elk 
jaar met honderd gulden verhoogd. Evenals bij Senegat, stond het Jacob en George Roeters 
vrij om het contract na een jaar op te zeggen indien zij niet tevreden waren over Catillons 
werk. Dit contract onderscheidt zich van dat met Senegat doordat er bepalingen zijn opge-
nomen over hoe te handelen na afloop van de afgesproken zeven jaar. Catillon was vrij om te 
vertrekken en zijn werk elders voort te zetten, maar mocht hij ervoor kiezen om in Amster-
dam, of zelfs in Holland te blijven, dan werd hij verplicht om nog tot een maximum van zes 
jaar voor Roeters te blijven werken. Pas hierna stond het hem vrij om te doen wat hij wilde, 
ook in Amsterdam.62 Het spreekt voor zich dat zowel Senegat als Catillon met betrekking tot 
hun patronen tot geheimhouding verplicht waren. 
 Na afloop van zijn contract bleef Alexander Senegat in Amsterdam. Hij woonde op de 
Prinsengracht, getuige een advertentie die op 6 september 1718 in de Amsterdamse Cou-
rant verscheen en waarin de publicatie werd aangekondigd van zijn verzameling ontwerpen. 
‘Alexander Senegat, Tekenaer, maekt bekend, dat hy dadelyk uytgeeft zyne verzamelinge tot 
het gebruyk van alderhande Fabriken, als van Goude, Silvere en Zyde Stoffen, Fluweelen, 

55  Voor een overzicht van de verschillende firma’s waarin de familie Roeters vertegenwoordigd waren, zie Co-
lenbrander, ‘The Roeters Family’, 2000, 147-161.
56  SAA, NA 6014A, not. P. Schabaalje, 24 mei 1701.
57  Hij werkte of in het huis van Roeters, of in zijn eigen huis of anders op een plaats die Roeters hem zou aan-
wijzen.
58  Miller, Study of Designers, 7.
59  Indien zij van hem verlangden dat hij langer zou werken, werd Senegat voor elke dag dat hij meer werkte 
extra betaald. Op zijn beurt zou Senegat zijn ‘veniam aetatis’ van de Staten van Holland verkrijgen. Onderzoek in 
het Nationaal Archief te Den Haag heeft geleerd dat hij niet in het ‘Register Venia Aetatis’ voorkomt. Na het eerste 
jaar en na het zesde jaar zou worden besloten of men het contract wilde voortzetten. Indien dit gebeurde, zou 
Senegat in zijn twaalfde en laatste jaar voor twee dagen werk per week 1.300 gulden verdienen; hij kon maximaal 
twaalf jaar in dienst van de compagnie zijn.
60  SAA, NA 6018, not. P. Schabaalje, 4 september 1702. Het besluit om het contract voor een periode van 
twaalf jaar te continueren zou nu na twee jaar worden genomen en niet na een jaar.
61  SAA, NA 6024A, akte 281, not. P. Schabaalje, 10 april 1704.
62  Dit was ook het geval als de gebroeders Roeters degene waren die het contract na zeven jaar niet wilden 
verlengen.
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geschilderde Doeken, Furiën, Behangzelen, Gazen, Linten, Passementen, Strikwerk, enz.; en 
dat hy vervolgen zal alle maenden 6 nieuwe bladen daer van voor 30 st. uyt geeven. Dezelve 
zyn ten zynen huyze te vinden op de Princegraft, [...].’ 63  
 De variatie in de lijst van mogelijke toepassingen van zijn ontwerpen, bevestigt dat Sene-
gat, zoals hierboven al is aangegeven, zich in zijn werk niet tot de weverij heeft beperkt. Dit 
komt ook tot uiting in zijn gepubliceerde bladen, waarvan het Rijksprentenkabinet er vier 
uit de serie van maart 1719 en drie bladen uit de serie van april 1719 in de collectie heeft.64 
(afb. 69-75) Gezien de vele mogelijke toepassingen van de ontwerpen zijn de voorstellin-
gen op de bladen moeilijk te duiden. Zijn de bladen misschien een beetje ouderwets door 
de sterke bizarre elementen of toch eigentijds vanwege de overeenkomsten met sitsen uit 
deze periode? Bizarre asymmetrische motieven in de vorm van realistische en gefantaseerde 
bloemen, bladeren en abstracte motieven zijn in alle zeven bladen terug te vinden. Deze 
motieven zijn, evenals de hierna nog te bespreken stofontwerpen van Daniel Marot, ken-
merkend voor de zogenaamde ‘bizarre’ stijl die in de eerste twee decennia van de achttiende 
eeuw in de mode was voor zijden stoffen, waarbij het hoogtepunt in de jaren 1710-1715 lag.65 
Anderzijds werden ten tijde van de publicatie van de bladen vergelijkbare motieven nog ge-
bruikt voor de in Europa vervaardigde sitsen.66 En daarbij wekken de ontwerpen in het al-

63  Amsterdamse Courant, 6 September 1718.
64  Peter Fuhring, ‘De ornamentprent’, in Kunstschrift 5 (1996), 32-37, aldaar 36.
65  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 95-101. Hij dateert deze periode op ca. 1695-1720. Dit is inclusief het 
begin en de uitloop van de bizarre elementen in de zijden stoffen. Zie ook Peter Thornton, ‘The ‘Bizarre’ Silks’, in: 
The Burlington Magazine 100 (1958), 265-270, aldaar 269. Zie ook paragraaf 6.6.
66  Ebeltje Hartkamp-Jonxis, ‘Motieven op sits en bedrukte katoen’, in: Ebeltje Hartkamp-Jonxis (red.), Sits: 
Oost-west relaties in textiel, Zwolle 1987, 76-105, aldaar 94-96.

Afbeelding 69 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 1, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-72.

Afbeelding 70 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 3, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-74.
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Afbeelding 71 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 5, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-73.

Afbeelding 72 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, mars 1719, 6, ets, c. 390 x 265 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-71). 

Afbeelding 73 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 1, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-77.

Afbeelding 74 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 3, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-76.
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gemeen de indruk dat ze vooral bestemd waren om 
op textiel gedrukt te worden. De koper van de bla-
den kon er in ieder geval alle kanten mee op, wat ook 
de bedoeling van Senegat geweest zal zijn. Hij moet 
daarnaast gemeend hebben dat er een markt voor zijn 
ontwerpen was en daarom besloten hebben om ze te 
publiceren. De kosten van publicatie lagen hoog van-
wege het papier en de koperplaten die een groot for-
maat hadden; alle prenten waren ca. 39 cm hoog en 
26,5 cm breed. Voeg daarbij de kosten voor het gra-
veren en het drukken van de platen en de conclusie 
moet zijn dat Senegat in de voorgaande jaren een ze-
ker kapitaal vergaard had, waarmee hij zijn plan om 
zijn ontwerpen uit te geven, kon realiseren.67 Door in 
afleveringen te publiceren, verminderde hij het risico 
dat hij geld zou verliezen als de ontwerpen minder in 
trek waren dan hij had voorzien. Deze manier van de 
markt te verkennen stelde hem in staat om op elk ge-
wenst moment met de serie stoppen.
 De advertentie van Alexander Senegat eindigde 
met de mededeling dat hij zijn ontwerpen gebruiks-
klaar kon maken.68 In het geval dat iemand zijn patro-
nen wou laten weven, betekende dit voor Senegat dat 
hij eerst een schetst moest maken waarin de kleuren 
stonden aangegeven en vervolgens deze schets met 

(water)verf moest overbrengen op patroonpapier. Tijdens dit proces kon de opdrachtgever 
het ontwerp nog wijzigen om het aan zijn eigen wensen aan te laten passen. Het is onbekend 
hoeveel bladen Senegat uiteindelijk heeft gepubliceerd, maar aangenomen dat de eerste zes 
bladen in september 1718 werden uitgegeven en dat er inderdaad elke maand zes nieuwe 
werden gedrukt, dan kunnen er in ieder geval tot en met april 1719 in totaal achtenveertig 
in omloop zijn gebracht.
 De zijdelakenfabrikeurs Jacob George Roeters – zoon van George Roeters – en Esaije 
Gillot junior die in de jaren 1723-1736 een compagnie voor de vervaardiging van zijden 
stoffen vormden, hadden ook één of meer patroontekenaars in dienst. De enige patroonte-
kenaar die tot dusver bekend is, is Sebastiaan Vin, die op 20 juni 1729 een vierjarig contract 
met hen had gesloten.69 Vin, die in de akte als ‘patronist’ aangeduid wordt, beklaagde zich 
erover dat hij geen opdrachten meer kreeg en hij verzocht hen om werk totdat het contract 
was uitgediend. In hun antwoord wezen Roeters en Gillot erop dat het contract al in oktober 
met wederzijdse toestemming was beëindigd, waarbij zij hem een stuk gros de Tours voor 

67  Hij had er geen octrooi voor aangevraagd.
68  Amsterdamse Courant, 6 September 1718. ‘[…] De geene die van des Auteurs werken tot de uytvoeringe 
opgemaekt zullen willen hebben, konnen zig by hem zelve addresseeren.’
69  SAA, NA 8511, akte 603, not. Isaak Angelkot, 4 november 1732. In deze acte werd een korte samenvatting 
van de inhoud van het verloren gegane contract dat door notaris Ph. de Marolles was opgemaakt gegeven. De vier 
jaren waren op 1 mei 1729 begonnen en zouden op 30 april 1733 eindigen. Het eerste jaar verdiende hij zevenhon-
derd gulden en elk daarop volgend jaar honderd gulden per jaar meer.

Afbeelding 75 ■ Alexander Senegat, Ontwerpen 
voor textiel, avril 1719, 6, ets, c. 390 x 265 mm. 
 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-1996-75.
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zijn vrouw hadden gegeven, maar uiteindelijk stemden ze er toch in toe om hem nog tot 
eind april 1733 werk te geven.70

 Toen Jacob Roeters de Jonge, die in paragraaf 4.4.1 al aan bod is gekomen in verband 
met de vervaardiging van effen fluweel, zonder broer Pieter de firma voorzette, nam hij de 
contracten met de patroontekenaars over.71 Wie zij waren is helaas niet bekend.
 Het laatst bekende contract met patroontekenaars werd afgesloten door Jan Hendrik 
Troost van Groenendoelen, die vooral bekend is als behangselschilder.72 Zijn bemoeienis 
als patroontekenaar bij de zijdelakenweverij bleek uit een advertentie voor zijn behangsel-
fabriek in de Amsterdamse Courant waarin hij zich ‘Konst schilder en Patronist van Zyde 
Stoffen’ noemde.73 Zeven jaar later, in 1763, sloot hij een tienjarig compagniecontract met 
Jaques en Alexander Fardon en Louis Reij voor, zoals dat genoemd werd een ‘Fabriek van 
Patroonen’, waarin allerhande patronen voor zijden, katoenen en andere stoffen werden ge-
tekend.74 Ook hier is er weer de bepaling dat het niet toegestaan was om zonder toestem-
ming van de compagnons op enigerlei wijze patronen die tot de fabriek behoorden voor 
derden (na) te tekenen of om het patroontekenen aan derden te leren. Tevens was het niet 
geoorloofd om voor anderen te werken, met uitzondering van Alexander Fardon die door 
mocht gaan met het tekenen van gaaspatronen voor de heer Barrau. De fabriek en winkel 
van zijden en garen gazen van de familie Barrau was sinds 1742 in De Nes gevestigd en werd 
in 1785 door Christiaan Fredrik Heuerman overgenomen.75

 Het patroontekenen gebeurde ten huize van Troost van Groenendoelen en hij was ook 
degene die de drie compagnons mocht onderrichten hoe en op welke manier en door wie 
een ontwerp gemaakt zou worden. Mocht het gebeuren dat er niet genoeg werk was dan zou 
hij hen in zijn eigen behangselfabriek laten werken. De firma voor het patroontekenen was 
dus een zelfstandige onderneming. Een compagnon die zijn werk verwaarloosde of patro-
nen buiten medeweten van de andere compagnons verkocht, werd niet alleen uit het bedrijf 
gezet, maar hem wachtte ook een boete van zeshonderd gulden.
 Als laatste van de in Amsterdam werkzame patroontekenaars moet Gerard van Rossum 
genoemd worden. Over hem is niet meer bekend dan hetgene wat Van Eijnden en Van der 
Willigen over hem schreven.76 Hij was de zoon van een wijnhandelaar in Rotterdam waar 
hij leerde tekenen, waarna hij werkzaam was in Amsterdam en zich bezig hield met de ver-
vaardiging van patronen voor de weverij van kostbare zijden stoffen. Van Rossum woonde 
en werkte vele jaren in deze stad totdat hij door ‘het verval der zijden stoffen fabrijken’ zich 
genoodzaakt zag om terug te keren naar Rotterdam, waar hij in 1772 overleed.
 Tot slot van deze paragraaf moet de uit Frankrijk afkomstige hugenoot Daniel Marot 
(ca. 1663-1752) nog genoemd worden. Hij was de meest invloedrijke ontwerper in de Repu-

70  SAA, NA 8043, 847-848, not. Ph. de Marolles, 2 december 1732. Het stuk gros de Tours was bestemd voor de 
vrouw van Vin. Ze zullen ook het bedongen salaris betalen minus ƒ 58:16, de waarde van de gros de Tours.
71  SAA, NA 6539, akte 337, not. H. de Wilde, 19 december 1731. Hij is een neef van Jacob George Roeters.
72  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Jacob Cats e.a. als behangselschilders in de fabriek van Jan Hendrik Troost van 
Groenendoelen’, in: Maandblad Amstelodamum 59 (1972), 151-163, aldaar 152-153.
73  Amsterdamse Courant, 19 augustus 1756.
74  SAA, NA 13961, akte 862, not. Ph. Dorfling, 1 mei 1763. De compagnie zou van 1 juni 1763 tot eind 1773 
bestaan en een ieder kreeg een kwart van de verdiensten.
75  I.H. van Eeghen, ‘Oude adreskaarten en de Amsterdamse linthandel’, in: Maandblad Amstelodamum 39 
(1952), 18-24, aldaar 23. SAA, Particulier Archief 88 (Brants), inv.nr. 204 en Archief van de Waalse Gemeente 
(201), inv.nrs. 630-639. Zie ook paragraaf 5.6.
76  Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche schilderkunst, 4 delen, 
Haarlem 1816-1840, deel II, 159-160. Thieme, Ulrich, Felix Becker (hrsg.), Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band XXIX, Leipzig 1935, 79. Hij was in 1699/1700 in Rotterdam ge-
boren en daar op 28 november 1772 begraven.
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bliek in de laatste decennia van de zeventiende 
en de eerste helft van de achttiende eeuw.77 Tot 
zijn talrijke in druk verschenen ontwerpen be-
horen ook zes ontwerpen voor stoffen: Patrons 
d’Etoffes et de Velours, die tussen 1703 en 1712 
zijn ontstaan.78 Drie van de zes ontwerpen wa-
ren voor velours behangsel. (afb. 76-78) Ze 
zijn streng symmetrisch, baanbreed en voor-
zien van motieven als tuinvazen, lambrequins 
met kwasten, bloemguirlandes en ruitwerk. 
De overige drie vertonen zogenaamde bizarre 
patronen, bestaande uit asymmetrische fanta-
sievormen met daaruit voortkomende fantasie-
bloemen. (afb. 79-81) Twee ontwerpen konden 
gebruikt worden voor het weven van een gebro-

77  Voor meer informatie over Marot en zijn werk zie de bijdrage van Jet Pijzel-Dommisse, ‘1700-1759’, in: C. 
Willemijn Fock, (red.), Het Nederlands interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001, 181-259 en de daar aangehaalde 
literatuur.
78  Peter Fuhring, Ornament prints in the Rijksmuseum II. The seventeenth century, part three, Amsterdam, Rot-
terdam 2004, 372-376. Voor beschrijvingen en afbeeldingen zie part one, 397-399, nrs 2340-2345. De ontwerpen 
ontbreken in de editie van 1703; ze werden pas in de editie van 1712 voor het eerst opgenomen.

Afbeelding 76 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes 
et de velours, vóór 1712, ets, 286 x 187 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, De werken van 
Daniel Marot, deel 2, 85.

Afbeelding 77 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes 
et de velours, vóór 1712, ets, 286 x 187 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, De werken van 
Daniel Marot, deel 2, 86.

Afbeelding 78 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et de 
velours, vóór 1712, ets, 290 x 200 mm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, deel 2, 87.
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cheerd damast, waarbij het damast (de ho-
rizontaal gearceerde elementen) als een 
‘sub-patroon’ fungeert. Voor Thornton is 
dit kenmerkend voor de jaren 1710-1715 
van de bizarre stijl en hij beschouwt deze 
ontwerpen dan ook als geheel up-to-date in 
1711-1712.79 In zijn catalogus van de bizar-
re zijden stoffen in de verzameling van de 
Abegg-Stiftung in Riggisberg, Zwitserland, 
beschrijft en illustreert Hans Ackermann 
een aantal stoffen die een vergelijkbaar pa-
troon hebben, zoals cat.nr. 114.80 (afb. 82) 
Het betreft hier een blauw damast dat ge-
brocheerd is met metaaldraad en zijde. 
 

79  Thornton, ‘The ‘Bizarre’ Silks’, 269; Thornton, Baroque and Rococo Silks, 99, 166.
80  Hans Christoph Ackermann, Seidengewebe des 18. Jahrhunderts, vol. I: Bizarre Seiden, Die Textilsammlung der 
Abegg-Stiftung, 2, Riggisberg 2000, 214-215. Zie ook cat.nr. 115 en 145.

Afbeelding 79 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 286 x 195 mm . Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 82.

Afbeelding 80 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 288 x 200 mm. Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 83.

Afbeelding 81 ■ Daniel Marot, Patrons d’étoffes et 
de velours, vóór 1712, ets, 286 x 199 mm. Amster-
dam, Rijksmuseum, De werken van Daniel Marot, 
deel 2, 84.
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Marot had een heel andere achtergrond dan 
Alexander Senegat, die een gespecialiseer-
de patroontekenaar was die wist aan welke 
eisen een stofontwerp moest voldoen. Het 
ontwerpen van stofpatronen was voor Ma-
rot, en hetzelfde geldt voor Paul Androuet 
du Cerceau, Baqueville en Nicholas Pineau, 
slechts een klein onderdeel van een gevari-
eerd oeuvre.81 Het is dan ook de vraag hoe 
‘origineel’ deze ontwerpen voor de étoffes 
zijn. Hebben bestaande modieuze weefsels 
misschien als voorbeeld gediend? 

6.4  Patroontekenaars in Haarlem

De kennis over patroontekenaars in Amsterdam is voornamelijk gebaseerd op de gegevens 
die tot dusver in het notarieel archief zijn gevonden.82 De informatie over patroontekenaars 
in Haarlem daarentegen is afkomstig uit het archief van het St. Lucasgilde en uit gepubli-
ceerde kunstenaarsbiografieën, omdat zoals in de inleiding van deze dissertatie al is aange-
geven er in Haarlem geen onderzoek in het notarieel archief heeft plaatsgevonden. 
 Op de door het Haarlemse St. Lucasgilde voor de periode 1700-1752 samengestelde le-
denlijst werden twintig patroonmakers vermeld.83 De eerste patroonmaker, David Salemon-
se werd lid in 1687, de laatste, David Ree in 1745. Er was slechts een vrouw, Cornelia Keij-
serswaert, die in 1704 als patroonmaakster in het gilde was opgenomen. Op deze lijst staan 
twee patroontekenaars die om verschillende redenen bekendheid genieten: Levinus Vincent 

81  Fuhring, ‘De ornamentprent’, 36.
82  SAA, archief 366, inv.nr. 1405. Het oudst bewaarde ledenregister van het Sint Lucasgilde dateert van 1750 
en is lang niet zo gedetailleerd als de Haarlemse ledenlijst.
83  Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, Alphen a/d Rijn 1980, 935-959. 
Het boek is omstreeks 1700 aangelegd en gaat terug tot 1668. Het is bijgehouden tot 1752. Op 9 januari 1714 werd 
Arnoud Praag lid van het gilde. Hij was een Jood die Christen geworden was en de naam Christiaan Maternum 
had aangenomen. Onder deze naam staat hij eveneens op de ledenlijst vermeld, zie 937 en 940. Genoemd worden: 
Arnout van Praag/Christiaan Maternum, Cornelia Keijserswaert, Cornelis Blankert, David Salemonse, David 
Ree, Georgio Pieter Swertner, Hendrik Gimmenig, Jaques Marschand, Isaac Becx, Jan van Aardenburg, Isaac Stul-
tieus, Jan Blickmaijer, Jacobus Pluym, Jan Marschant, Levinus Vincent, Martinus Maternum, Pieter Engelgeer, 
Pieter Langendijk, Pieter van Winkel en Willem van Campen.

Afbeelding 82 ■ Felblauw damast gebrocheerd 
met gouddraad en zijde, ca. 1705-1710. Uit: 
Ackermann, 214, cat.nr. 114.
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omdat hij een in zijn tijd beroemde verzameling had en Pieter Langendijk die vanwege zijn 
gedichten en blijspelen grote bekendheid genoot. 
 Levinus Vincent (1658-1727) begon zijn werk als patroonmaker in Amsterdam getuige 
ook zijn bovengenoemde verklaring over een patroon voor met gouddraad gebrocheerd 
satijn. Hij verhuisde in of na 1705 naar Haarlem waar hij op 13 juni 1713 in het gilde werd 
opgenomen.84 Over zijn werk als patroontekenaar is, in tegenstelling tot zijn activiteiten als 
verzamelaar, vrij weinig bekend. Hij zou zich vooral bezig gehouden hebben met het ont-
werpen van patronen voor brokaat, zo blijkt uit zijn correspondentie met James Petiver in 
Londen, waarover meer in paragraaf 6.7.2. 
 Over de jeugdjaren van de dichter en toneelschrijver Pieter Langendijk (1683-1756) is 
niet veel bekend. Wat we weten is ontleend aan het postuum verschenen Leeven van Pieter 
Langendyk, waarvan niet bekend is wie de auteur is geweest.85 Hier komt het navolgende 
beeld uit naar voren met betrekking tot zijn werk als patroontekenaar. In de tijd dat hij in 
Den Haag woonde, bemachtigde hij een weefgetouw waarop hij zichzelf geleerd zou heb-
ben om linnen damast en servetgoed te weven, waarna hij de produkten vervolgens in Am-
sterdam verkocht. Hij tekende zelf zijn patronen, wat hij volgens Smit van de in Den Haag 
werkzame schilder Hendrik Pola (1676-1748) had geleerd.86 Langendijk verhuisde rond 
1704 naar Amsterdam waar hij enige tijd als meesterknecht op de weefzolder van de heer 
De Prado werkte, alvorens op het kantoor van Jan Brandt87 te gaan werken. ‘Deeze, zyne 
bekwaamheid in de teekenkunst bemerkende, gebruikte hem ook tot het teekenen der pa-
troonen van zyne zyde stoffen, in welke konst hy zoo groote vorderingen maakte, dat hem 
de heer Abraham Verhamme, een der voornaamste Fabrikeurs van dien tyd, naderhand, op 
eene vry goede jaarwedde tot zyn patroonmaaker aannam; in welken dienst hy negen jaaren 
doorbragt.’88 Zijn werk als patroontekenaar leidde ertoe dat hij zich concentreerde op het 
tekenen van bloem- en rankwerken, wat voor de onbekende auteur van het Leeven een ver-
klaring vormde voor de in zijn ogen slecht gemaakte prenten voor De Werken van Jan van 
Gijsen.89 De in zijn tijd beroemde dichter Jan van Gijsen (1668-1722) was eigenlijk wever 
van beroep en werkte vermoedelijk voor de zijdelakenfabrikeur Willem van Oosterwijk in 
Amsterdam.90 Van Gijsen schreef ondermeer huwelijksdichten voor Amsterdamse zijde-
lakenfabrikeurs als Willem en Jacob van Oosterwijk, David Leeuw van Lennep en Jan van 
Mekeren. Pieter Langendijk hield zich hier ook mee bezig en dichtte voor zowel Haarlemse 
als Amsterdamse fabrikeurs.

84  Bergvelt, Kistemaker, De wereld binnen handbereik, 330. 
85  G.A. van Es (ed.), Pieter Langendyk, Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden, waar agter gevoegd is het Leeven 
van den Dichter, Zutphen 1979, 130-144. Het Leeven verscheen voor het eerst in 1760, zie: P. Langendyks Gedich-
ten. Vierde en laatste deel. Waar agter gevoegd is het Leeven van den Dichter, Haarlem 1760. De auteur van het 
Leeven is onbekend.
86  Kees Smit, Pieter Langendijk, Hilversum 2000, 29. Pola was historie-, portret- en landschapschilder, en daar-
naast ook etser en patroontekenaar. Hij woonde en werkte in Den Haag.
87  Smit, Pieter Langendijk, 34. Jan Brandt woonde in de Warmoesstraat. Hij was de tweede echtgenoot van 
Petronella Oortmans. Zij was de weduwe van Carel Witte, de compagnon van Gerrit Roeters, zie paragraaf 4.4.1. 
Haar poppenhuis staat in het Rijksmuseum.
88  Smit, Pieter Langendijk, 34. Smit suggereert dat het de in Haarlem wonende Abraham Verhamme de Oude 
(1639-1727) betreft. Dit is niet het geval. Bedoeld wordt zijn zoon Abraham Verhamme de Jonge (1677-1740) 
die in Amsterdam woonde, waar hij op 24 januari 1700 trouwde met Catharina de Neufville. Na haar dood in 
september 1704 hertrouwde hij op 27 september 1705 met Johanna Maria Slagregen. Al hun kinderen werden in 
Amsterdam geboren, zie SAA, DTB 298/76 en 120. Tevens was hij, samen met Jan Brandt, in 1710 als zijdelaken-
fabrikeur opgenomen in het register van goede mannen SAA, RA 5061/1819.
89  Smit, Pieter Langendijk, 33.
90  Corn. J. van Gimpel, ‘Jan van Gysen, de Amsterdamsche volkspoëet’, in: Jaarboek Amstelodamum 17 (1919), 
81-113, aldaar 82. 
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Pieter Langendijk verhuisde in 1722 naar zijn geboortestad Haarlem, waar hij op 2 maart 
1723 als patroonmaker lid werd van het St. Lucasgilde en in de jaren 1727-1755 regelma-
tig werd genomineerd en aangesteld als vinder of deken van het gilde.91 Langendijk werkte 
daar als een onafhankelijke, niet aan een fabrikeur gebonden, patroontekenaar. Het Leeven 
beschreef deze overgang als volgt: ‘Ondertusschen liep zyne verbindtenis by den Heer Ver-
hamme ten einde; wanneer hy nu besloot zich voortaan vry te houden, en een iegelyk met 
zyne teekenkunst te dienen, waarin hy groote vorderingen gemaakt had, des zyne patroonen 
van ieder wierden gezocht, en hy de handen vol werks kreeg, inzonderheid van de Haarlem-
sche fabrikeurs, ’t welk hem in den jaar 1722 deed besluiten even buiten zyne geboortestad 
op den kleinen houtweg te woonen. 92 Als we het Leeven mogen geloven dan was het pa-
troontekenen een goede inkomstenbron, mits hij daar maar genoeg tijd aan besteedde.93 Of 
Langendijk naast het schrijven en dichten doorgegaan is met het ontwerpen van patronen is 
onbekend; het Leeven zegt er niets over.
 Het waren niet alleen de in het gilde ingeschreven patroontekenaars die zich met het 
ontwerpen bezighielden. Laurens van der Vinne (1658-1729) die in 1685 als schilder in het 
St. Lucasgilde ingeschreven werd, zou zich aldus Van Houbraken met het tekenen van pa-
tronen voor fabrikeurs hebben beziggehouden.94 Tevens besteedde hij veel tijd aan het schil-
deren van bloemen voor botanisten. Dit gold in het bijzonder voor de zeldzame gewassen 
van Philip de Flines (1640-1700). De Flines, voornaam zijdelakenfabrikeur in Amsterdam, 
was een groot verzamelaar en bezat de buitenplaats Spaar-en-Hout bij Haarlem.95 Dit con-
tact met De Flines en de aard van de werkzaamheden kunnen van invloed zijn geweest op 
de patronen die hij ontwierp, bijvoorbeeld in de keuze van de bloemen.96 Van der Vinne was 
opgeleid als schilder, maar hoe zat dat met de andere genoemde patroontekenaars? 

6.5  De opleiding van patroontekenaars

Er waren twee wegen waarlangs iemand patroontekenaar kon worden. Hij of zij leerde eerst 
tekenen en schilderen, waarna men in dienstverband of als zelfstandige voor een zijdelaken-
fabrikeur ging werken die hem of haar al dan niet de benodigde weeftechnische kennis bij-
bracht, zoals in het geval van Gerard van Rossum en Laurens van der Vinne gebeurd moet 
zijn. De tweede mogelijkheid bestond uit een opleiding tot wever waarna men zich aanvul-
lend in het tekenen bekwaamde. De informatie over de laatstgenoemde weg is schaars, tot 
dusver betreft die alleen de hierboven genoemde Johannes van Ulsen, Pieter Langendijk en 
de vermelding van de weversbaas die bij de bloemschilder Ernst Stuven kwam om te leren 
tekenen.

91  Miedema, Archiefbescheiden St. Lukasgilde Haarlem, 956, 1068-1074. Smit, Pieter Langendijk, 229-230.
92  Es, Leeven van Pieter Langendijk, r. 255-261.
93  Es, Leeven van Pieter Langendijk, r. 338-340. ‘[…], en hy in de kunst van pattroonen te teekenen nu zoo 
verre gevorderd, dat hy geleegenheid had tot merkelyke overwinst, indien hy daar aan zyne vlyt hadde willen 
besteeden; […].’
94  B.C. Sliggers en D.F. Goudriaan, ‘De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne’, in: Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), 149-207, aldaar 170-172; Arn. Houbra-
ken, De groote schouburgh, 302.
95  Bergvelt en Kistemaker, Wereld binnen handbereik, 318.
96  Zie in dit verband het artikel van Clare Browne, ‘The Influence of Botanical Sources on Early 18th-Century 
English Silk Design’, in: Regula Shorta (hrsg.), Seidengewebe des 18. Jahrhunderts. Die Industrien in England und 
in Nordeuropa, Riggisberger Berichte, Bd. 8, 2000, 25-38.
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In alle boeken en verhandelingen over de opleiding tot patroontekenaar in de achttiende 
eeuw wordt de nadruk gelegd op het tekenen en schilderen van bloemen en daarmee op 
het belang van bloemschilders voor het onderricht aan toekomstige patroontekenaars.97 Zo 
ook in de Laboratory waar aangeraden wordt om kinderen die belangstelling voor tekenen 
hebben naar een tekenschool te sturen en ze vervolgens bij een bloemschilder te besteden 
‘where they may be instructed in designing, colouring and shadowing of natural flowers 
and ornaments’.98 In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat toen Romeyn de Hooghe 
in maart 1688 bij de burgemeesters van Haarlem een voorstel indiende voor de oprichting 
van een tekenschool hij ook om een tuin vroeg waar bloemen naar de natuur getekend kon-
den worden.99 Blijkens de inleiding van het rekest vormde het succes van zijn onderricht 
in het tekenen van patronen aan kinderen van particulieren en godshuizen de aanleiding 
om zijn verzoek in te dienen, waarbij hij niet alleen benadrukte dat zijn initiatief door en-
kele meesters werd gesteund, maar ook dat Haarlem deze tekeningen voor haar fabrieken 
nodig had. Er zouden drie dagen per week van vijf tot acht uur les worden gegeven. Voor 
kinderen van godshuizen en andere behoeftigen was het onderwijs gratis.100 Een dag was 
bestemd voor het onderwijs aan hen die ‘Patroonen, kanten, parterres, Cyffers, Damast, 
Caffaes of andere cieraed teekening’ nodig hadden.101 Het verzoek van De  Hooghe werd 
gehonoreerd en hij kreeg drie erven op de Nieuwe Gracht aangeboden, waar hij een monu-
mentaal huis bouwde dat in 1690 gereed kwam, het huidige nummer 13.102 Achter het huis 
lag een tuin die aan de zuidzijde aan de Ridderstraat grensde, waar twee jaar later het voor 
de tekenschool bestemde gebouw gereed kwam. Hoe en hoelang deze tekenschool heeft ge-
functioneerd en of deze na de dood van De Hooghe in 1708 is voortgezet, is onbekend, maar 
vergeleken met de opleidingsmogelijkheden in andere zijdecentra was De Hooghe zijn tijd 
ver vooruit. In Amsterdam werd pas in 1773 een Leerschool der Tekenkunst aan de reeds 
bestaande stadstekenacademie verbonden, waar toekomstige ambachtslieden konden leren 
tekenen.103 In Lyon werd na een aantal eerdere pogingen die op niets waren uitgelopen in 
1756 de ‘école gratuite de dessin’ opgericht; in Londen daarentegen duurde het tot de negen-
tiende eeuw voordat een ‘School of Design’ in Spitalfields, waar de zijdewevers woonden, 
tot stand kwam.104 

97  Zie Miller, Study of Designers, 171-177, voor een overzicht van de verschillende visies ten aanzien van de 
opleiding van patroontekenaars in Lyon in de achttiende eeuw.
98  Smith, Laboratory, 38. Zie ook Thornton, Baroque and Rococo Silks, 25. In de Amsterdamse Courant van 5 
augustus 1692 adverteerde Jacob Hendrik Herolt ondermeer met ‘Een Bloemboek gedrukt en met verwen afgeset, 
bequaem voor de jeugt om Bloemen daer na te nayen of teykenen te leeren’.Tevens bood hij zijn diensten aan voor 
eenieder die zijn dochter bloemen wilde laten tekenen of schilderen (met waterverf).
99  Miedema, Archiefbescheiden, 310-314, 318-319. ‘Een Thuyn, waer in men hun in parterres kan oeffenen, bloe-
men doen na teekenen, allees en boomen, volgen en handelen leeren’, 312.
100  Miedema, Archiefbescheiden, 311. De lesdagen waren maandag, woensdag en zaterdag. Naast patroonteke-
nen zou er ook les gegeven worden in beeldhouwen, boetseren, drijven, schilderen en tekenen.
101  Miedema, Archiefbescheiden, 312.
102  Taverne, In ‘t land van belofte, 398-399; B.C. Sliggers, ‘Romeyn de Hooghe en zijn Haarlemse steenwerf ’, in: 
Jaarboek Haerlem, 1986, 59-64, aldaar 61-63. De tekenschool werd in 1696 naar de steenwerf op het bolwerk aan 
het Spaarne verplaatst. Zie ook: Paul Knolle, ‘Een goede kunstwerkplaats. De Haarlemse tekenschool’, in: Henk 
van Nierop, Ellen Grabowsky, Anouk Janssen, Huigen Leeflang en Garrelt Verhoeven (red.), Romeyn de Hooghe. 
De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle 2008, 184-189.
103  Paul Knolle, ‘Tekenacademies in de Noordelijke Nederlanden: de 17de en 18de eeuw, in: M. van der Kamp, 
P.G.J. Leijdekkers e.a., De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende-kunstonderwijs aan 
de kunstacademies in Nederland, Assen 1984, 19-33, aldaar 24. 
104  Miller, Study of Designers, 177 en 188-195; Thornton, Baroque and Rococo Silks, 24-25; 57-58. De Royal 
Society of Arts begon in 1754 wel met het uitloven van prijzen aan jonge Engelse kunstenaars voor de beste ont-
werpen voor zijden stoffen.
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In de inleiding van dit hoofdstuk is kort het belang van patronen voor de zijdelakenfabri-
keur geschetst. Zij waren nodig om het dessin in de stof in te weven, waarna een staal met 
het ingeweven patroon naar potentiële klanten in binnen en buitenland werd gezonden, 
in de hoop dat zij een bestelling zouden plaatsen. Het is dan ook niet verwonderlijk om in 
inventarissen van zijdelakenfabrikeurs patronen aan te treffen. Zo stond in de inventaris 
van Cornelis de Flines uit 1688 ‘een parthije seijde patroonen’ vermeld.105 Vier jaar later 
werden twee boeken met verschillende patronen in de boedel van Abraham Peronneau op 
vijfentwintig gulden getaxeerd.106 Patronen werden ook naar de veiling gebracht, zoals Pe-
ronneaus verzameling papierkunst en patronen die op 22 januari 1692 werd verkocht.107 
Hetzelfde gold voor de patronen uit het bezit van Jan van de Walle en in de Amsterdamse 
Courant van 12 oktober 1724 werd de verkoping van ‘een considerable party Patronen voor 
Fabrikeurs’ aangekondigd.108 Een kwart eeuw later werden op 31 maart 1749 opnieuw ‘eeni-
ge extra schoone Patroonen, zeer dienstig voor de Fabrique van Zyde stoffen’ geveild.109 De 
patroontekenaar Alexander Senegat publiceerde zijn patronen in 1719. Hoe is dit te rijmen 
met de strikte geheimhouding die door de zijdelakenfabrikeurs van de patroontekenaars 
werd verlangd ten aanzien van hun patronen? Waren de te koop aangeboden patronen mis-
schien niet het nieuwste of het meest modieuze, maar evengoed toch nog zo bruikbaar dat 
er een markt voor was en zo ja, is hier dan een verklaring voor te vinden? 
 Uit het onderzoek van Lesley Miller naar patronen en patroontekenaars in Lyon in de 
achttiende eeuw zijn een paar interessante bevindingen naar voren gekomen inzake de aard 
van de ontwerpen.110 Zo bleken patronen langer dan een seizoen mee te gaan, waardoor 
een modieuze stof niet per definitie het jaar daarop onverkoopbaar was.111 Daarnaast werd 
duidelijk dat de meeste nieuwe ontwerpen slechts uit kleine veranderingen in het motief 
of de achtergrond van gebrocheerde zijden stoffen bestonden. Dit gold zowel voor stoffen 
met kleine patronen voor mannenkleding, de duurdere ontwerpen voor vrouwenkleding als 
voor de interieurstoffen. De toevoeging van een nieuw motief, een verandering van kleur-
combinatie of achtergrond transformeerde een oud patroon in een nieuw ontwerp. Voeg 
hier aan toe dat de ontwerpen, al dan niet in geweven vorm, een inspiratiebron voor nieuwe 

105  SAA, DBK (5072), 615, f. 72v., 3-6 maart 1688. Hij bezat daarnaast ook een ‘Monster Boeck’.
106  SAA, NA 5503, akte 4, not. Casparus van Wallendal, f. 2v, 6 januari 1692. In de boedel werd ook een ‘pa-
troon instrument’ aangetroffen dat drie gulden waard was. Waar dit instrument precies voor diende is onbekend 
Mogelijk werd dit gebruikt als hulpmiddel om ontwerpen op patroonpapier over te brengen. Het ontwerp werd 
vergroot op patroonpapier overgebracht. Miller, Study of Designers, 204. Zij vergeleek de ‘vertaling’ van het ont-
werp naar patroonpapier met het werk van de muurschilder, die zijn schets vergroot op de muur moest aanbren-
gen. Hij kon hiervoor gebruik maken van een pantograaf. Het is onbekend of patroontekenaars in Lyon van een 
dergelijk instrument gebruik maakten.
107  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Honderdvijftig advertenties van kunstverkopingen uit veertig jaargangen van de 
Amsterdamsche Courant 1672-1711, in: Jaarboek Amstelodamum 67 (1975), 149-173, aldaar 157.
108  S.A.C. Dudok van Heel, ‘Ruim honderd advertenties van kunstverkopingen uit de Amsterdamsche Courant 
1712-1725’, in: Jaarboek Amstelodamum 69 (1977), 107-122, aldaar 122. De patronen zouden samen met Itali-
aanse en Franse tekeningen en prenten, alsmede waterverven (aquarellen) en enkele antieke penningen op 21 
november van dat jaar worden geveild.
109  Amsterdamse Courant, 27 maart 1749.
110  L.E. Miller & C. Sargentson, ‘Paris-Lyon: patterns of distribution in luxury silk fabrics in the 18th century’, 
in: J. Bottin & N. Pellegrin (eds.), Échanges et Cultures Textiles dans l’Europe Pré-industrielle, Revue du Nord, 
hors série, no. 12, 1996, 247-257, zie aldaar 253-256.
111  Miller & Sargentson, ‘Paris-Lyon’, 253-255. Zie ook: Lesley Ellis Miller, ‘Innovation and Industrial Espio-
nage’, 285. ‘[…], that minor alterations to designs often constituted the seasonal fashionable change that was vis-
ible to the trained eye, but certainly not to the uninitiated or casual observer.’
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patronen vormden en het wordt duidelijk dat patronen hun waarde behielden. Samen met 
de stalen van de naar deze patronen geweven stoffen vormden zij het archief van de zij-
delakenfabrikeur. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat in Amsterdam patronen 
verkocht werden als een firma ophield te bestaan; zij vertegenwoordigden nog een zekere 
waarde. Hetzelfde gold voor de uitgave van de patronen van Alexander Senegat uit 1719. 
Decennia later bleken zijn ontwerpen in de collectie van Jean de Bary opgenomen te zijn.112 
De Bary bezat ‘Een Boekje met Patroonen in houdsneê, door Senegat, voor de Patronisten’. 
Dit suggereert dat hij een aantal door Senegat gepubliceerde bladen bezat dat door hemzelf 
of door een eerdere eigenaar tot een boekje was gebonden. De naam van A. Senegat werd 
ook in een advertentie in de Amsterdamse Courant gebruikt voor de aankondiging van de 
veiling van de collectie van Salomon Arensklauw op 16 maart 1750.113 Senegat moet derhal-
ve een goede reputatie gehad hebben, aangezien zijn naam verder nergens in de veilingcata-
logus voorkomt. Daar is alleen sprake van ‘Een groote Party Teekeningen van Patroonen’.114 
Het lijkt er daarom op alsof zijn naam potentiële kopers moest aantrekken. De omschrijving 
van de patronen als tekening betekent dat hier uitgewerkte schetsen of ‘esquisses’ bedoeld 
werden, die door hun ontwerp en kleuren een zekere aantrekkingskracht op de verzamelaar 
gehad moeten hebben. Hetzelfde gold voor de hierna te noemen verzameling patronen die 
in 1749 in Amsterdam geveild werd. Ook hier was sprake van getekende patronen. 
 De grootste verzameling patronen die tot dusver bekend is omdat de veilingcatalogus 
bewaard is gebleven, werd in Amsterdam geveild. In de Amsterdamse Courant van 27 maart 
1749 stond een aankondiging voor de verkoping vier dagen later van schilderijen en teke-
ningen uit de nalatenschap van Sebastiaan Heemskerk, en een voorname liefhebber, waar-
onder ‘eenige extra schoone Patroonen, zeer dienstig voor de Fabrique van Zyde stoffen’.115 
Er lijkt hier sprake te zijn van twee verzamelingen die samen verkocht werden. Heemskerk 
stond niet bekend als patroontekenaar, hij schilderde boerenhoeven, drinkgelagen, charla-
tans en dergelijke.116 Van de voorname liefhebber is de naam niet vermeld. In de veilingca-
talogus staan onder het hoofdje ‘Eenige Teekeningen van Extra Fraaije Patronen’ honderd 
nummers (zie bijlage 5).117 Het grootste deel werd gevormd door patronen voor triumfan-
ten (43) en damasten (28). Daarnaast waren er patronen voor ras de Cecile (12), rijk (ge-
brocheerd) grein satijn met zilver en kleuren of met goud en zilver (3), een enkel ontwerp 
voor respectievelijk gebloemd gros de Tours, damassée met gouden boeketten, gebrocheerd 
armozijn, cartel met gouden grond, glacée met spetie118, ‘een Bouquet’ en twee opslagen. Er 
was ook een patroon voor een ‘Rok, Camisool, Mantel en Knoopen tot een Mans Kleed’. Het 

112  Met dank aan dr. Peter Fuhring die mij op de veilingcatalogus van de verzameling Jean de Bary attent heeft 
gemaakt. De veiling vond plaats op 26 november 1759.
113  Op 14 maart 1750 werd de verkoping van de collectie Arensklauw in de Amsterdamse Courant aangekon-
digd, zie Schipper, Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, aflevering 8 A, VI. Eerdere aankon-
digingen van de veiling verschenen op 10 februari en 3 maart. Hieruit blijkt dat er twee verzamelingen geveild 
werden: de verzameling Arensklauw en de verzameling van ‘een voornaem Liefhebber’, waar de naam niet van 
vermeld is.
114  Met dank aan dr. Peter Fuhring die zo vriendelijk was mij inzage in zijn aantekeningen betreffende deze 
catalogus te geven. 
115  Amsterdamse Courant, 27 maart 1749. De verkoping vond plaats op 31 maart.
116  Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. XVI, 1923, 226.
117  Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Yd 505. Catalogus van een extra fraay en heerlyk ka-
binet, zoo van konstige als plaisante schilderyen,[…] prent-werken. Nog eenige extra schoone PATROONEN zeer 
dienstig voor de Fabricque van Zyde Stoffen. Alles nagelaten door Sebastiaan Heemskerk, en nog een van de voor-
naamste liefhebbers.
118  De betekenis van ‘spetie’ is onbekend.
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zijn vooral de beschrijvingen van de patronen voor de triumphanten die een indicatie geven 
van hoe zij eruit gezien moeten hebben, zoals: 

2 Een gebrocheerd Triumphant op zyn Indiaans, gevolgd door 
3 Een Indiaans met Spetie en diverse Couleuren.
28 Een ryk gebrocheerd Thriumpant over de geheele breette.
30 Een ryk gebrocheerd Vrouwekleet Thriumphant, over de geheele breette, zynde een 
 Rok.
84 Een gebrocheert Thriumphant met een Perspectif.

Helaas is de catalogus niet geannoteerd zodat we niet weten of de patronen verkocht zijn en 
zo ja, wie de kopers waren. De patronen waren op dat moment misschien niet nieuw maar 
blijkbaar nog wel bruikbaar. Triumphanten werden zowel in Amsterdam geweven, getuige 
de inventaris van Jacob van Vollenhoven (zie paragraaf 4.4), als in Haarlem waar de fabri-
keurs in 1748 verklaarden dat zij al meer dan vijfentwintig jaar in die stad werden vervaar-
digd.119 In het Digtenboekje zijn vier stalen van triumfanten opgenomen.120 

6.7  Patronen, stalen en imitatie

In de voorgaande hoofdstukken is al verschillende keren het probleem van de imitatie van 
patronen ter sprake gekomen. Zo werd het in de Haarlemse ordonnantie uit 1605 al nadruk-
kelijk verboden om figuren uit de stoffen, die op de looikamer lagen om te worden gelood, 
te knippen en wezen de Haarlemse fabrikeurs er in 1666 opnieuw op dat stoffen die naar 
de looikamer gebracht werden eenvoudig gekopieerd konden worden.121 Het imiteren van 
stoffen beperkte zich niet tot Haarlem. Alle bekende Europese zijdecentra hadden ermee te 
maken. In Londen werden Franse zijden stoffen gekopieerd en ook in Lyon was de imita-
tie van zijden stoffen in de achttiende eeuw nog steeds van groot belang.122 Amsterdamse 
zijdelakenfabrikeurs imiteerden sinds de zeventiende eeuw al Franse zijden stoffen en ook 
in Haarlem werden deze stoffen nageweven. Omgekeerd gebeurde dit ook met in Holland 
geweven stoffen. Zo kopieerde de al eerder genoemde Engelse ontwerper James Leman in 
1711 een Hollandse stof en noteerde dit ook op het patroon. Ruim een halve eeuw later zond 
de uit Lyon afkomstige commissionair Bonaventure Carret een stuk gros de Tours, dat in 
Amsterdam door ‘notre digne et bon ami Gillot’ werd geweven, naar Lyon.123 Het werd in 
Amsterdam in grote hoeveelheden verkocht en zijn voorstel was om het in Lyon na te we-
ven en goedkoper op de markt te brengen, wat niet moeilijk zou zijn daar de arbeidslonen 
in Holland hoger lagen dan in Lyon. (afb. 63) Opvallend is dat het hier een effen stof betrof 
en niet, zoals men misschien zou verwachten, een gefigureerd weefsel. Kortom, imitatie 
vormde een integraal onderdeel van de zijdenijverheid. Dit maakt het ook zo moeilijk om 
bewaard gebleven zijden weefsels aan een bepaald land, laat staan aan een bepaalde stad 
toe te schrijven. Daar komt bij dat niet alleen de weefsels met gecompliceerde patronen na-
gevolgd werden. Ook de eenvoudiger petit façonné, stoffen met kleine patronen die op een 

119  NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 484, f. 454.
120  Frans Halsmuseum, inv.nr. ot 92-194. Het betreft de nummers 7, 25, 57, 70 van de trekwerk digten.
121  NHA, Gildenarchieven 290, Keurboek, f. 25v, art. 10. NHA, Ingekomen stukken (SA 710) rood 465. Zie 
5.2.
122  Poni, ‘Fashion as flexible production’, 42, 47.
123  Rothstein, ‘Dutch Silks’, 156.
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schachtengetouw werden geweven en effen niet gefigureerde stoffen, kwamen hiervoor in 
aanmerking. 
 De imitatie van zijden stoffen is een complex probleem dat zich lastig laat beschrijven. 
Enerzijds was het een algemeen geaccepteerde manier om het assortiment stoffen te vergro-
ten of de kwaliteit ervan te verhogen. Savary raadde het in 1675 zelfs aan als de beste manier 
om een nieuwe stof op de markt te brengen.124 Aan de andere kant kon het naweven van 
stoffen met de nieuwste dessins nog voordat deze goed en wel op markt waren, een flinke 
financiële schadepost opleveren voor de zijdelakenfabrikeur, zoals hierna nog zal blijken. Er 
kan waarschijnlijk nog van een derde vorm van imitatie gesproken worden, een soort tus-
senvorm waarbij de wever een staal als voorbeeld ontving in plaats van een patroon om deze 
na te weven. Een voorbeeld hiervan is het zevendraads gebloemd armozijn dat in januari 
1653 door Fredrick Frojaert bij Isbrant Rodenburch werd besteld.125 De opdrachtgever Fro-
jaert bepaalde welke bloemmotieven werden geweven en hij voorzag Rodenburch zowel van 
patronen als van stalen of monsters. Rodenburch zou voor eigen rekening patronen naar 
deze stalen laten maken, waardoor hij in staat was om de bloemmotieven, afhankelijk van 
het getouw waarop werd geweven, op de juiste wijze in de schachten of in het patroonhar-
nas te rijgen. Het is onbekend of het Frojaerts eigen stalen waren van stoffen die hij eerder 
had laten weven, of niet. In het geval van de zijdelakenfabrikeur Jan van Gestel de jonge die 
in 1679 de opdracht aannam om 750 el karmozijnrood damast te weven bestaat er minder 
onduidelijkheid over de functie van het naweven van een staal.126 Van de opdrachtgever ont-
ving hij een staal als voorbeeld, waaraan het te weven damast qua zwaarte, breedte, kleur en 
patroon (een bloem) moest voldoen. Van Gestel heeft hier, gelet op de uitspraak van Paulet 
dat het onmogelijk was om zonder ontwerp een patroon te weven, zonder twijfel een pa-
troon van laten maken. Hoewel hier natuurlijk ook sprake is van navolging, heeft deze werk-
wijze tegelijk iets praktisch omdat daar waar opdrachtgever en uitvoerder ver van elkaar 
wonen in een oogopslag zichtbaar is wat de opdrachtgever precies wenst te ontvangen. 

Een kwestie over het imiteren van een patroon voor gebloemd fluweel dat in Amsterdam 
voor opschudding zorgde, uitte zich in een ruzie tussen Jacob George Roeters en Pieter de 
Neufville. Het incident moet ergens tussen 1723 en 1731 hebben plaatsgevonden, toen Roe-
ters nog op de Herengracht woonde en een compagnie vormde met Esaije Gillot junior. Het 
conflict is slechts gedocumenteerd door middel van twee door Robert Hennebo geschreven 
parodieën.127 In de eerste parodie werd het commentaar op het gebeurde in de mond gelegd 
van Daniel de Neufville Jansz, de woordvoerder van Pieter de Neufville, compagnon in de 
firma Isaak en Pieter de Neufville die fluweel en andere zijden stoffen vervaardigden.128 Niet 

124  Savary, De volmaakte koopman, 500. Zie ook paragraaf 2.7.
125  SAA, NA 878, fol. 61v-62v, not. J. van Zwieten, 1 april 1653. Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, 
III, no. 1214. Het ging om twintig stukken armozijn ‘Italiaense breete, soo die hier gemaeckt werden’. De stoffen 
werden na het weven gegomd. Waar de toevoeging zevendraads naar verwijst is niet geheel duidelijk. Heeft het te 
maken met het aantal draden dat door het riet werd geregen of met het patroon? 
126  SAA, NA 4090, not. Dirk van de Groe, 1 mei 1679. De opdrachtgever was Baron Jacob Peters, resident en 
generaal commissaris van hare vorstelijke doorluchtigheden van Hannover en de bisschop van Osnabruck en 
heer van Engelenburgh Aschadt en de Heiligenberg. Voor het weven van het damast dat van een goede kwaliteit 
zijde moest zijn, zou drie gulden en zes stuivers per el betaald worden.
127  Leonie van Nierop, ‘Een werkgeversconflict in de Amsterdamsche zijdeweverij in de eerste helft der acht-
tiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 47 (1932), 246-256, aldaar 246-250. Hierin is ook de tekst van beide 
parodieën opgenomen.
128  Voor een gedetailleerd overzicht van de familie De Neufville, zie Veluwenkamp, Ondernemersgedrag, 31-
48. Andere familieleden die eveneens bij de zijdelakenfabricage waren betrokken, waren de broers Daniel en 
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alleen had Jacob George Roeters een wever die voor De Neufville werkte overgehaald om 
voor hem te werken, of hun ‘winkelschild’ gekopieerd, maar, veel erger, hij had het gebloemd 
fluweel ook laten weven. Wat het meeste pijn deed was het feit dat hij geen permissie had 
gevraagd om dit te mogen doen. Hennebo beschreef het als volgt:

‘Gij hebt een’ weversbaas, door giften en door vonden,

Uit hun gebied gelokt, aan uw getouw verbonden;

En ’t heerlijk winkelschild, dat op hun fulpen praalt,

Aan d’ingang van uw hof, doorschijnend afgemaald;

Ja’ wat nog erger is, en nooit kan zijn vergeeven,

In spijt der broederschap, ’t gebloemd fluweel geweeven.

Door zulk een stout bestaan wierdt hun fabriek gehoond.’

Roeters’ handelswijze werd door Esaije Gillot verdedigd, maar de algemene houding onder 
de fabrikeurs was er een van verachting. De woordvoerder erkende de kwaliteiten van Roe-
ters’ stoffen, brokaten, maar legde er de nadruk op dat dit hem niet boven de wet plaatste. 
Jacob George Roeters had voor het ontwerp moeten betalen. 

‘’t Is waar, geen kundigheid in goud- en zilverdraaden,

Verzierd de Heerengraft met stoffen en brocaden;

Zijn brein baart wond’ren in de kunst: maar meent die Held,

Dat dit hem boven ons in gild en wetten stelt?

Hij denk’, zo niet de waan zijn boezem heeft bekroopen,

Dat hij ’t gebloemd fluweel bij ons heeft moeten koopen;

En dat een handwerksman, verlokt door snooden raad,

Gelijk een weeversspoel, ligt heen en weder gaat.

De tweede parodie bevatte het antwoord van Jacob George Roeters. Hij reageerde alsof hij 
oprecht verbaasd was dat zijn handelwijze zoveel opschudding had veroorzaakt, daarbij sug-
gererend dat de handelswijze van De Neufville erger was dan de zijne.129 Uiteindelijk stelde 
hij voor om de zaak door een onafhankelijke commissie te laten beoordelen.
 Afgaande op de inventarissen die van de firma Isaak en Pieter de Neufville bewaard zijn 
gebleven, werd er door hen voornamelijk effen fluweel vervaardigd.130 De ongeoorloofde 
imitatie was dus het kernpunt van het conflict, aangezien gebloemd fluweel maar een klein 
deel van hun productie uitmaakte. In 1734 hadden ze zelfs ‘geen Nieuwe dessine van ge-
blomde fluwelen’ in voorraad omdat er weinig vraag naar was.131

 Hun eigen protesten tegen de werkwijze van Roeters weerhielden Isaac en Pieter de 
Neufville er niet van om ook zelf stoffen na te weven. Zo schreven zij op 21 mei 1735 aan 
Johan Jobst Furstenau in Lübeck dat het stuk gros de Tours dat zij hem verkocht hadden ‘na 

Abraham de Neufville en hun broers Mattheus en David de Neufville. Zij waren de ooms van Isaac en Pieter de 
Neufville.
129  Van Nierop, ‘Werkgeversconflict’, 255. ‘In ’t kort, al wat uw bloed voor misdaad aan wil merken, Is slegts een 
flaauwe schets van hun voorgaande werken.’
130  SAA, Archief Brants (88), 1167.
131  SAA, Archief Brants (88), 1159, 22 juni 1734 – brief aan Thomas Wellner en Comp. in Wenen.
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een frans staal gemaakt & so goed voor de prijs en deugtsamer als er ooijt een in vranckryk 
gemaakt is’.132

 Hoewel het onderzoek naar de zijdenijverheid in Amsterdam en Haarlem al veel nieuwe 
informatie heeft opgeleverd, is het onmogelijk om precies aan te geven in welke mate de 
navolging van bestaande stoffen en patronen is geschied. Er kan vooralsnog alleen gecon-
stateerd worden dat het heeft plaatsgevonden, en mogelijk zelfs op grote schaal. Dit kan geïl-
lustreerd worden aan de hand van een proces dat in 1737 in Lyon werd gevoerd tegen de pa-
troontekenaar François Farcot. Farcot werd er niet alleen van beschuldigd dat hij patronen, 
stalen en gereedschappen naar Lissabon, Wenen, Amsterdam en Pruisen had gezonden, 
maar ook dat hij vakbekwame zijdewevers bij buitenlandse fabrikeurs had aanbevolen.133 
Met betrekking tot de patronen voerde Farcot tot zijn verdediging aan dat de verkoop van 
zijn ontwerpen gelijk stond met de verkoop van schilderijen. Schilderijen behoorden im-
mers tot de vrije kunsten en waren daarom bij verkoop niet gebonden aan gildereglemen-
ten.134 Hetzelfde argument bracht François Renaud naar voren toen hij verhoord werd in 
verband met de verkoop van zijn ontwerpen naar het buitenland. De uitgewerkte tekenin-
gen (esquisses) waren het product van zijn ‘genie’ en van zijn hand, waarmee hij vond dat ze 
gelijkwaardig waren aan schilderijen, die men vrij kon verkopen aan eenieder die ze kopen 
wilde.135 Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk dat hij geen ‘desseins reglér’ ontwierp, maar al-
leen ‘des idees’, die ‘esquisses’ genoemd werden.136 
 Tijdens het proces werden tweeëndertig getuigen opgeroepen, die tussen juli en sep-
tember 1737 werden gehoord. In een aantal verklaringen werd verwezen naar met name 
genoemde patroontekenaars die hun ontwerpen naar Holland verzonden, zoals de zojuist 
genoemde François Renaud.137 Een van de getuigen, de fabrikeur Pierre Bouvard, voegde 
eraan toe dat hij wist dat er in Holland veel stoffen gemaakt werden die bestemd waren voor 
de Duitse markt. Tevens vermeldde hij dat er geen goede patroontekenaars waren, waardoor 
de Hollandse zijdelakenfabrikeurs voor de aanschaf van hun patronen gedwongen waren 
om naar Frankrijk te komen. Hij stond hierin niet alleen. In Frankrijk lijkt in het algemeen 
het beeld bestaan te hebben, dat de ontwerpen van de Hollandse patroontekenaars weinig 
voorstelden. Zo schreef Pierre Daniel Huet begin achttiende eeuw het volgende: ‘De Haar-
lemsche stoffen, gelyk ook de goude en zilvere lakens in die stad geweeven, zyn in alle die 
landen beeter gewilt als de Fransche, om dat zy 15 of twintig ten hondert minder kosten. 
Deze manufakturen zyn inderdaad wel niet zoo fraai noch zoo deugdzaam, als die van Lions 
en Tours, maar ’t verschil in de prys geeft hen die groote vertiering [naar Duitsland, Skan-
dinavië en Portugal] en doet hen boven dryven. En of schoon hunne werkluiden dien geest 
niet bezitten, om nieuwe en ongemeene desseinen uit te vinden, gelyk de Fransche, zoo wee-

132  SAA, Archief Brants (88), 1159, 21 mei 1735. Uit de beschrijving wordt niet duidelijk of het een effen of 
gefigureerd stuk gros de Tours betreft.
133  Lyon, Archives départementales du Rhône (ADR), 1C288 ‘Procedure contre François Farcot, dessinateur 
à Lyon, accus de s’entretenir avec des étrangers à l’effet de leur envoyes des dessins, des ouvriers et des ustensiles 
pour la fabrication des etoffes, 1737’.
134  Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 280.
135  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Renaud verkocht zijn schetsen (esquisses) in Lyon aan privé klanten, waar-
bij hij geen onderscheid maakte of zij wel of geen Fransman, wel of geen fabrikeur waren. […] ne croyant par luy 
qui repond avoir fait aucun mal eu cela, attendu que les esquis sont les productions de son genie et de sa main, 
qu’il regarde comme l’on regarde des tableaux qu’il est libre de vendre a tout venant.’
136  Renaud voegde hier aan toe dat hij op verzoek van de fabrikeur het ontwerp wel op patroonpapier over 
wilde brengen.
137  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’, zie de verklaringen van de fabrikeurs Leonard Micol, Pierre Bouvard, Gil-
bert Brest – ‘[…] que presque tous les dessinateurs envoyent des dessein dans le paijs etranger;’, Jerome Sauron 
en Sebastien Buisson.
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ten zy nogtans, zo dra’er eenige nieuwe stalen in Vrankryk uitkomen, die zeer net na te ma-
ken en met alle mogelyke kunst cierlykheid en zuiverheid te bewerken, en dit dan gevoegt by 
de goede koop, waar voor zy die schoone stoffen leveren, is oorzaak dat de andere Natien die 
liever hebben, dan de Fransche.’138 Jaren later noteerde de patroontekenaar Jacques-Charles 
Dutillieu in zijn memoires, dat hij het vreemd vond dat het land van de bloemschilder Van 
Huysum geen goede patroontekenaars voort kon brengen.139 
 Nu is dit achteraf moeilijk te beoordelen omdat er los van de prenten van Senegat geen 
ontwerpen bewaard zijn gebleven. Het feit dat James Leman het patroon van een Hollandse 
stof overnam doet vermoeden dat het wel meeviel met de kwaliteit van de patroontekenaars. 
En hoe zat het met de van oorsprong Franse patroontekenaars zoals François Pineau, die op 
zijn beurt ook weer leerlingen opleidde tot patroontekenaar?
 Maar keren we terug naar de getuigenverklaringen in het proces Farcot en de daarin ge-
schetste handel in patronen van Frankrijk richting Amsterdam.

6.7.1  De handel in patronen van Lyon naar Amsterdam

Het navolgende is geheel gebaseerd op getuigeverklaringen die tijdens het proces tegen 
François Farcot werden afgelegd, en dan met name de verklaringen van vier zijdelakenfabri-
keurs, een ‘dessinateur’ of patroontekenaar en een commissionair .140 De ‘marchand fabri-
cant’ [sic] George Gesse verklaarde bijna acht jaar in Amsterdam gewoond te hebben, waar 
hij zag dat de zijdelakenfabrikeurs regelmatig patronen uit Frankrijk ontvingen. De fabri-
keurs voor wie de meeste patronen bestemd waren, waren Pieter en Jacob Roeters, Jacob van 
Oosterwijk en Jan van Mekeren en zoon.141 Gesse kon de namen van de patroontekenaars 
niet geven omdat, zoals hij zei, de zijdelakenfabrikeurs in Amsterdam enerzijds heel open 
waren over het feit dat zij Franse patronen gebruikten, maar anderzijds zeer gesloten waren 
waar het de namen van de patroontekenaars betrof. Thomas Deschamps die ook enige tijd 
in Amsterdam gewoond had, bevestigde dit beeld. Een derde fabrikeur, Louis Dupont ver-
klaarde niets over Farcot te weten omdat hij ten tijde van de kwestie in Amsterdam woonde 
en voor de firma Roeters en Gillot werkte.142 In zijn verklaring werd het volgende opgenom-
en: ‘[…], scait le Deposant que les srs Roëtters et Gillot marchands a Amsterdam ont une 
fabrique très considerable d’etoffes semblable a celle qui se fabriquent a Lyon, et qu’ils ont un 
dessinateur françois à Paris a qui ils donnent des gages considerables, scait aussi qu’ils tirent 
beaucoup de desseins de la ville de Lyon ne scait le Deposant le nom du dessinateur que 
les ds Roetters et Gillot tiennent a Paris, ne scait non plus et ne connoit point les personne 
qui leur fournisseux des desseins de la ville de Lyon; ayant remarque le Deposant pendant 
le tems qu’il a demeuré chez lesds Roetter et Gillot que l’on faisoit beaucoup de mistere sur 

138  Pierre Daniel Huet, De Hollandsche koophandel staatkundig verhandelt: […], Amsterdam 1717, 70-71. Het 
boek was de vertaling van Le grand trésor historique et politique du florissant commerce des hollandois, […] dat in 
1712 voor het eerst in Rouen was verschenen.
139  Breghot de Lut, F. (ed.), Livre de raison de Jacques-Charles Dutillieu, 47. Zie ook: Lesley Ellis Miller, ‘Manu-
factures and the Man: A Reassessment of the Place of Jacques-Charles Dutillieu in the Silk Industry of Eighteenth-
Century Lyon’, in: Textile History 29 (1998), 19-40.
140  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Allemaal verklaren ze dat ze weten dat er patronen naar het buitenland 
verkocht worden.
141  De namen van de twee eerstgenoemde zijdelakenfabrikeurs waren als volgt gespeld: Piter et Jacob Roëtters, 
Jacob Van Osterveik.
142  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Dupont woonde bijna acht jaar in Amsterdam. ‘Le Deposant ayant de-
meuré près de huit ans en hollande ou il a apprir son metier de fabriquant, il y a vu que l’on envoyoit quantité de 
desseins de france soit de Paris soit de Lyon.’
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le nom desd: dessinateur que l’on tenoit caché.’ Dupont bevestigde hiermee het verhaal van 
Gesse over de geheimhouding die betracht werd ten aanzien van de namen van de Franse 
ontwerpers. 
 Daarnaast, zo verklaarde hij, hadden Roeters en Gillot al jaren de uit Lyon afkomstige 
Antoine Vin als patroontekenaar in dienst die er in 1734, het jaar dat Dupont weer naar 
Frankrijk terugkeerde, nog werkte. Het is onbekend in hoeverre hij familie is van Sebasti-
aan Vin die eveneens als patroontekenaar in dienst was van de firma Roeters en Gillot (zie 
paragraaf 6.3). 
 Zoals verderop nog zal blijken, trokken de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs zelf naar 
Parijs om daar patronen te kopen of om patroontekenaars over te halen bij hen in dienst 
te treden. Dit overkwam bijvoorbeeld de patroontekenaar François Vincent die verklaarde 
dat hij in Parijs door een Hollander genaamd Roeters werd benaderd met de vraag om hem 
ontwerpen te leveren. Dit weigerde hij en vervolgens kreeg Vincent het aanbod om voor 
4000 livres naar Holland te komen om daar voor hem te werken, wat eveneens resoluut van 
de hand werd gewezen. Hij vertelde nog wel dat een in Parijs verblijvende patroontekenaar 
genaamd Laferriere ‘esquisses’ ofwel  uitgewerkte tekeningen naar Holland had gestuurd. 
Ook de patroontekenaar François Renaud uit Lyon, wiens naam regelmatig met de verkoop 
van patronen naar het buitenland in verband werd gebracht, kreeg van de gebroeders Rigail 
een aanbod om in Amsterdam als ‘dessinateur en chef d’une fabrique’ te komen werken, wat 
hij had afgewezen.143

 Uit de getuigenverklaringen kwam nog een ander aspect naar voren dat eveneens deel 
uitmaakt van de imitatie problematiek, namelijk de echantillons, de stalen die vanuit Lyon 
over heel Europa werden verstuurd. Het probleem werd door de commissionair Jean Gue-
rignon en de fabrikeur Louis Perier aangekaart. Guerignon schetste het volgende beeld: 
‘beaucoup de gens envoyent de ce pays cy en Hollande des desseins, ou plutot des premiers 
échantillons des etoffes nouvelles, lesquels échantillons sont arrivés en Hollande avant que 
le marchand fabriquant puisse retirer de l’ouvrier les pieces d’etoffes nouvelles, ce qui ne 
peut se faire par le moyen de l’ouvrier d’intelligence avec le dessinateur ou autre personne 
a qui l’ouvrier pour quelque argent coupe et donne le premier échantillon.’144 Hollandse zij-
delakenfabrikeurs konden nu stoffen naar deze nieuwe patronen laten weven, voordat de 
fabrikeurs uit Lyon in staat waren om hun eigen weefsels te sturen, waardoor de Hollandse 
klanten het idee kregen dat zij niet de meest modieuze stoffen ontvingen. Tevens kon het de 
commissionair in Lyon in verlegenheid brengen. Guerignon gaf als voorbeeld een bestelling 
voor twaalf stukken gebrocheerd taffetas met een nieuw patroon die hij door Louis Perier 
liet vervaardigen. Deze fabrikeur liet Guerignon weten dat de taffetas echt nieuw en door 
zijn eigen patroontekenaar ontworpen was.145 Nadat de stukken taffetas in Holland waren 
gearriveerd, kreeg Guerignon van de opdrachtgevers, de heren Loos en Breintenfelds [sic] 
te horen dat ze helemaal niet nieuw waren, en om dit te bewijzen stuurden zij een in Hol-
land geweven stuk taf met hetzelfde patroon naar Lyon. Gelukkig werd Louis Perier ook als 
getuige opgeroepen. Allereerst verklaarde hij dat het voornamelijk zelfstandig werkende 
patroontekenaars waren, patroontekenaars die niet aan een ‘fabrique’ waren verbonden, die 

143  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Hij zou hiervoor 4.000 gulden ontvangen. Hij had ook het aanbod gekregen 
om naar Wenen of Pruisen te komen, wat hij eveneens had afgewezen omdat hij in zijn vaderland Frankrijk wou 
blijven. Renaud gaf wel aan dat de taal geen probleem zou zijn geweest omdat hij vloeiend Duits, Nederlands en 
Italiaans sprak.
144  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 280.
145  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘[…] lesquels veritablement etoient nouvelles et de d’invention de son des-
sinateur’. 
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de patronen naar Holland, Duitsland, Portugal, Piedmont, Engeland en andere plaatsen ver-
kochten. Het overgrote deel van zijn verklaring besteedde hij echter aan de twaalf stukken 
taffetas die een ontwerp hadden dat, naar zijn zeggen, nog door niemand was gezien.146 Het 
in Holland vervaardigde stuk taf daarentegen werd er al langer dan een jaar geweven en was 
25% goedkoper dan het Franse taffetas. Perier was niet verbaasd over de lagere verkoopprijs 
omdat het stuk smaller was waardoor er minder kettingzijde in verwerkt was dan in Lyon. 
Ten tweede bestond de inslag uit geverfde ruwe zijde, ‘d’une soye graize (grège) teinte en 
cru’, wat eveneens tot gevolg had dat er ook hier minder zijde nodig was, waar nog eens bij 
kwam dat deze zijde goedkoper was dan de ontgomde zijde of de ‘soie cuite’. Perier besloot 
met de vaststelling dat het Hollandse taf het niet haalde bij het product uit Lyon dat volgens 
de reglementen was geweven, aangezien de ruwe zijde in de inslag de kettingdraden deed 
breken. Het is de vraag of het verhaal van Perier hier wel klopt. Zoals in paragraaf 3.4 al is 
aangegeven neemt ruwe zijde de verf minder goed op, met als resultaat een oneffen geverfd 
garen. Om dit garen dan in een taf te gebruiken is onlogisch. Taf wordt in een effenbinding 
geweven, waarbij zowel de ketting als de inslag zichtbaar zijn. Tenzij Perrier eigenlijk een 
van de effenbinding afgeleid ripsweefsel bedoelde, zoals een gros de Tours, waar de inslag 
door de hoge kettingdichtheid minder goed of helemaal niet te zien is. 
 Ter afsluiting moet de fabrikeur Sebastien Buisson vermeld worden. Hij noemde niet al-
leen de naam van een zekere Lefeure [sic] als een patroontekenaar die regelmatig ontwerpen 
naar het buitenland verzond, maar hij bezat tevens zes in Amsterdam geschreven brieven 
over dit onderwerp, die hij op 22 augustus 1737 aan de advocaat Claude Gillet overhan-
digde. Alle brieven waren gericht aan Joseph Lefebure die zich afwisselend in Lyon en Parijs 
bevond en waren in de periode 1722-1725 geschreven, waarvan vijf door bekende Amster-
damse zijdelakenfabrikeurs, (zie bijlage 6).147 Het betreft twee brieven van de in paragraaf 
6.3 al genoemde Pieter en Jacob Roeters, en drie brieven van Jacob van Oosterwijk. De zesde 
brief is geschreven door een zekere Jaques Faure, die naar het zich laat aanzien, optrad als 
een agent voor Lefebure. Faure meldde in zijn brief ondermeer dat hij in Haarlem twee ‘es-
quisses’ van Lefebure aan een niet met name genoemde fabrikeur had verkocht. Hij had nu 
nog twee ‘dessin’ en een ‘esquisse’ in zijn bezit die nog niet verkocht waren.
 In een brief van 6 november 1724 werd Joseph Lefebure door Pieter en Jacob Roeters 
bedankt voor het sturen van twee ontwerpen voor damast, waarvoor zij hem tweehonderd 
livres betaalden. Een jaar later werd de ontvangst van ‘le dessein Persienne’ bevestigd en de 
betaling van honderd livres aangekondigd. In dezelfde brief van 7 mei 1725 informeerden 
ze hem dat zij twee ‘esquisses’ echter terug zouden sturen omdat deze niet naar hun smaak 
waren.148 De brieven van de zijdelakenfabrikeur Jacob van Oosterwijk die hij op 1 en 25 juni 
1722 schreef, zijn zeer informatief.149 Er werden verschillende zaken in besproken die in 
het algemeen kenmerkend geweest moeten zijn voor de correspondentie tussen fabrikeur 
en patroontekenaar, zoals de beoordeling van een ontvangen ontwerp, aanwijzingen voor 
een nieuw ontwerp, de voorraad patronen bij de ontwerper en last but not least het drin-
gende verzoek om het allernieuwste te sturen. Zo bevestigde Van Oosterwijk op 1 juni de 
ontvangst van een patroon voor een ‘lustrine en dorure’. Het was blijkbaar een uitgesproken 

146  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. Perier vermoedt dat een van de zes wevers die dit patroon weefden het 
patroon gestolen heeft. 
147  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. De zesde brief was van de hand van Jaques Faure en was16 november 1722 
gedateerd.
148  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘ne les trouvant pas de nôtre gout’.
149  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. De derde brief dateerde van 11 februari 1723 en handelde over geldzaken.
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ontwerp, want hij zou het pas laten weven als hij daar de opdracht toe kreeg.150 Daarnaast 
wou hij graag weten wanneer Lefebure weer nieuwe patronen of ‘esquisses’ had gevonden, 
want al zijn patronen en die van andere ontwerpers werden geweven en hij had dringend 
behoefte aan een nieuwe voorraad. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de ontwerpen mooi 
en nieuw waren.151 Van Oosterwijk zou ondermeer zeer gediend zijn met patronen voor tri-
umphanten met een satijnen grond. Als laatste vroeg hij Lefebure om hem wat staaltjes van 
linten met veel gouddraad te zenden. 
 Het begin van de tweede brief was strenger van toon omdat Jacob van Oosterwijk een 
patroon ontvangen had dat een exacte kopie was van een patroon dat hem op 26 mei van het 
vorige jaar door een zekere Fremiot was gezonden. Hier was Van Oosterwijk niet blij mee: 
‘quand je demandez des nouveaux, je ne veut pas des copie d’un Anné passez’. Hij vond het 
geen probleem om de bedragen die de Franse fabrikeurs betaalden te betalen, mits hij het 
origineel en het nieuwste van het nieuwste maar zeker geen kopie ontving.152 Om patronen 
voor brokaat zat hij op dit moment niet verlegen. In de brief gaf hij ook zijn wensen aan voor 
een patroon voor een stevige stof dat bijvoorbeeld uit boeketten met zilverdraad en enkele 
kleine, verschillend gekleurde bloempjes zou kunnen bestaan, waarbij hij hoopte dat Lefe-
bure zijn bedoeling goed begreep. Daarnaast wenste hij op de hoogte te worden gehouden 
van de veranderingen die er op het gebied van de stoffen voor mannen- en vrouwenkleding 
in Lyon plaats vonden. De brief bevat ook een intrigerende passage die hier kort aangestipt 
moet worden. Van Oosterwijk schreef namelijk dat hij nog steeds op een ‘idee’ met betrek-
king tot een klein ‘esquis’ zat te wachten. Hij wilde de schets (laten) vergroten maar wachtte 
daarmee tot Lefebure hem zou zeggen hoe hij dat moest doen.153 
 Op basis van deze brieven wordt het duidelijk dat de fabrikeurs in Amsterdam de ont-
werpen in twee verschillende stadia ontvingen. Het meest uitgewerkte was het patroon of 
‘dessin’, een kant en klaar op patroonpapier overgebracht ontwerp, dat alleen nog maar in 
het getouw ingelezen hoefde te worden. Daarnaast waren er de schetsen, de ‘esquises’, die 
nog gewijzigd konden worden. 

Dat het naweven van stalen die aan potentiële klanten gezonden werden en de imitatie van 
patronen een serieus probleem vormde, is af te lezen uit de maatregelen die in Lyon werden 
genomen om dit tegen te gaan. In paragraaf 6.6 zijn al kort de seizoenswisselingen in de 
stoffen genoemd, een fenomeen dat in de loop van de zeventiende eeuw opkwam en tegen 
het eind van die eeuw in Frankrijk tot een vast onderdeel van de zijdenijverheid was ge-
worden.154 Naarmate de achttiende eeuw vorderde, werd het belang van deze seizoenswis-
selingen en daarmee van de patronen en stalen steeds groter. Dit leidde ertoe dat er in Lyon 
in de reglementen van 1737 en 1744 maatregelen genomen werden die het stelen, verkopen 
e.d. van patronen aan concurrenten binnen en buiten deze stad moesten tegengaan, gevolgd 

150  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘avec un patron pour un lustrine en dorure ce que je trouvez fort dengereux 
parceque il marque trop, je aura du peur pour faire un assortiment sens de commission.’
151  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘ci vous trouvez encor quelque nouveau patron ou asquies vous me faire 
plaisier de me marquer …, car toute les patrons de vous où des autres sont en ouvrage pour cella je suis fort pres-
sez. Mais je ne demandez que quelque chose de beau et nouveau je souhete aussi pour les nouvelles que un cou-
turier [François Couturier] vous a promi.’
152  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘Je veut bien paijer comme les fabriquands de france, mai dont je faut aitre 
assurer, que je recevoir des originel et le plus nouveaux et point de copie.’
153  ADR, 1C288 ‘Procedure Farcot’. ‘Je attend encor les idee du petit esquis que vous m’avez envoijer, je ne le 
peut pas augmenter sans que vous me ditte du quelle maniere.
154  Thornton, Baroque and Rococo Silks, 18-21.
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door de invoering van een registratiesysteem voor nieuwe patronen in 1787.155 Het is hier 
van belang om zich te realiseren dat er in Frankrijk – hetzelfde gold ook voor de Republiek 
– wel privileges of octrooien aangevraagd konden worden, maar dat dit voornamelijk ge-
beurde voor het drukken van boeken of prenten.156 Octrooien voor ‘les idees’, zoals François 
Renaud dat in 1737 noemde, bestonden niet. En het waren juist deze ‘idees’ die in de vorm 
van ‘esquisses’ en stalen verkocht en geïmiteerd werden.
 Het duurde echter tot 1765 voordat een verbod op het zenden van stalen werd uitgevaar-
digd. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven, gaven stalen niet alleen een 
beeld van hoe het weefsel er uit zag – een staal liet minimaal een patroonrapport zien – maar 
voorzag het de fabrikeur of wever van alle weeftechnische kennis die nodig was om de stof 
na te weven. Voor een ervaren wever moet het naweven van deze stoffen niet moeilijk zijn 
geweest. Hij kon aan de hand van de rapportbreedte uitrekenen hoeveel herhalingen er in 
een baan waren en daar het juiste patroonharnas voor aangeven; hij kon uitrekenen hoe-
veel kettingdraden er nodig waren en zien hoe dik de inslag was. In 1766 werd in Lyon een 
overdreven schatting gemaakt waaruit zou moeten blijken dat 90% van de stalen die in deze 
stad werden geweven en verzonden, in Hamburg, Napels, Londen, Duitsland, Holland en 
Vlaanderen werden gekopieerd.157 
 Nu was Lyon niet de enige plaats waar patronen en stalen vandaan kwamen, er was via 
de patroontekenaar en verzamelaar Levinus Vincent ook aanvoer vanuit Londen.

6.7.2  Levinus Vincent en zijn correspondentie met Londen

Eerder in dit hoofdstuk is de patroontekenaar Levinus Vincent al genoemd in verband met 
zijn ontwerp voor vrouwenrokken uit 1695, waarover hij verklaarde dat hij het zelf had be-
dacht, geschetst en ontworpen.158 Levinus Vincent was daarnaast ook verzamelaar en in die 
hoedanigheid correspondeerde hij met leden van de Royal Society in Londen, zoals Hans 
Sloane en James Petiver159 Een aantal brieven die Vincent aan Petiver schreef, bevindt zich 
tegenwoordig in de Sloane Collection in de British Library. Ze geven niet alleen een beeld 
van Vincent als verzamelaar, maar ook van Vincent als patroontekenaar. In de papieren van 
Petiver is de volgende beschrijving van hem te vinden: ‘Myn Heer Levinus Vincent [is] a 
sort of Pattern dra[w]er …’160 Dit blijkt ook uit zijn brieven, waarmee hij tevens een nieuwe 
dimensie toevoegt aan de wijze waarop stalen en patronen verkregen konden worden. 
 Zo komt uit zijn brief van 7 december 1701 naar voren, dat ook kleermakers ingescha-
keld konden worden om stalen van de nieuwste stoffen te krijgen.161 Vincent schreef het 
volgende: ‘…, et si vous [avez] connoissance avec quelqe fameux tailleur de la cour ou qui 

155  Miller, ‘Innovation and Industrial Espionage’, 279. In 1787 werd een ordonnantie (arrêt)  uitgevaardigd 
waarin het eigendomsrecht van nieuwe patronen voor kledingstoffen op zes jaar en voor interieurstoffen op vijf-
tien jaar werd gesteld. 
156  Voor een goede beschrijving van de werking van deze privilege in Frankrijk, zie het artikel van Peter 
Fuhring, ‘The Print Privilege in Eighteenth-Century France-I, in: Print Quarterly II (1986), 175-193.
157  Miller & Sargentson, ‘Paris-Lyon’, 256. Deze schatting werd in 1766 gemaakt. 
158  Zie paragraaf 6.3.
159  Zie Bergvelt en Kistemaker, De wereld binnen handbereik, 34-36, 61, 89, 280, 330 voor de activiteiten van 
Levinus Vincent als verzamelaar. In 1715 werd hij benoemd als lid van de Royal Society.
160  Londen, British Library, Sloane Ms 3338, J. Petiver Adversaria, f. 40v. Deze beschrijving is afkomstig van 
Jacob Bobart.
161  British Library, Sloane Ms 4063, f. 131. In een brief van 17 november 1701, f. 125, verzocht hij Petiver om 
hem in het Frans te schrijven, aangezien hij het Engels niet goed beheerste. Alle genoemde brieven werden in 
Amsterdam geschreven.
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travaille de la cour ou qui travaille pour des gens de qualite vous me feriez un grand plaisir 
de procurer de temps en temps quelqe nouveaux eschantille d’etoffes a fleurs, si bien en soye 
qu’en or ou argent car les tailleurs gardent tousjours des morceaux pour eux et les vendent 
apres a d’autre gens mais les estoffes sans fleurs ne peuvent nous servir, nos affaires consis-
tent dans les desseins de ces sortes detoffes qu’on appelle Brocquarts.’ Levinus Vincent ont-
wierp dus brokaten, rijk gefigureerde zijden stoffen die met goud- en/of zilverdraad werden 
ingeweven. Dit werd nog eens bevestigd in een brief van 9 juni 1702 waarin hij Petiver be-
dankte voor het sturen van drie kleine ontwerpen voor brokaten. Twee ervan waren zonder 
strepen en die bevielen hem het beste omdat er op dat moment nog steeds stoffen zonder 
strepen gemaakt werden.162 Vervolgens verzocht hij Petiver om hem meer van zulke ontwer-
pen of stalen voor brokaten te zenden. Wanneer hij nieuwe stuurde, moest Petiver er wel op 
letten dat Vincent de meest grillige patronen met grote bloemen het best kon gebruiken; de 
mode voor bizarre stoffen is dan net begonnen. Vijf jaar later liet hij Petiver weten dat het 
makkelijker was om stukken stof naar Amsterdam te sturen dan ontwerpen, omdat, aldus 
Vincent, het veel eenvoudiger was om stalen van kleermakers te krijgen dan ontwerpen te 
laten maken die vaak niet eens naar zijn zin waren.163

 Het was geen eenrichtingsverkeer. Levinus Vincent stuurde op zijn beurt ook stalen naar 
Londen. In zijn brief van 4 juni 1702 refereerde hij aan enkele stalen die hij aan Petiver ge-
zonden had.164 De stalen waren bestemd voor een niet met name genoemd persoon, van 
wie hij eerder via Petiver patronen had ontvangen. Enkele maanden later meldde Vincent 
dat hij een paar Franse en Hollandse stalen (quelqe eschantill. de france et de nostre pays) 
meestuurde om te zien of een niet nader genoemde vriend er belangstelling voor had.165 Zo 
ja, dan bood Vincent Petiver aan om geregeld stalen en patronen te sturen. De laatste brief 
waarin stalen en patronen aan bod kwamen, dateerde van 30 juni 1707.166 Hierin reageerde 
Vincent op het bericht dat de onbekende vriend in Londen niet tevreden was met de door 
Vincent gestuurde stalen, omdat hij dezelfde stalen zes maanden eerder ook al had ontvan-
gen. Vincent betwijfelde of dit waar was en informeerde voorzichtig of het misschien een 
Fransman was, waarvan hij meende te weten dat zij er geen enkel bezwaar in zagen om der-
gelijke dingen te beweren. Blijkbaar betrof het hier stalen van Amsterdamse zijden stoffen, 
want er werden opnieuw stalen ‘de nostre fabrique dicij’ naar Londen gestuurd. 
 Uit deze correspondentie van Levinus Vincent met James Pettiver wordt duidelijk dat er 
rond 1700 al een levendige handel in patronen en stalen tussen Amsterdam en Londen be-
stond. De stalen en patronen zullen deels Hollands, deels Engels en deels Frans zijn geweest. 
De rol die kleermakers in dit verband konden spelen, is nieuw en verdient nader onder-
zoek. 

In dit hoofdstuk is geprobeerd een beeld te schetsen van de wijze waarop een patroon tot 
stand kwam en van de aspecten waar een patroontekenaar rekening mee moest houden, 
wilde een ontwerp succesvol uitgevoerd kunnen worden. Tevens is gebleken dat patronen 

162  British Library, Sloane Ms 4063, f. 165. ‘[…] dont jaij trouve trois Petits desseins de Brocards dont les deux 
sans Raije, ou bandes sont fort bien a mon goust a cauze que nous travaillons encor journellement sur la maniere 
sans Raijes, […].’ De insecten zijn ook goed aangekomen en Petiver wordt daar hartelijk voor bedankt.
163  British Library, Sloane Ms 4064, f. 144, 30 juni 1707.
164  British Library, Sloane Ms 4063, f. 160, 4 juni 1702.
165  British Library, Sloane Ms 4063, f. 193, 27 februari 1703.
166  British Library, Sloane Ms 4064, f. 144. ‘[…] Je vois dans vostre agreab: que vostre Ami n’est pas content des 
eschantill.s que je luij aij envoije, et qui dit qui les a deja en 6 mois avant, si cela estoit vray, il au voit fort bien fait 
de vous les avoir montre sur le moment mais j’en doute forte, et peut estre quil est francois de nation qui ne font 
point grand scrupule de dire […].’
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hun waarde behielden doordat de jaarlijkse veranderingen gering waren en zij als inspiratie-
bron konden blijven fungeerden. De brieven van de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs en 
Levinus Vincent laten een levendige uitwisseling van schetsen ‘esquisses’, patronen en stalen 
zien tussen Holland, Engeland en Frankrijk. Er was daarbij naar het zich laat aanzien geen 
sprake van een  eenrichtingsverkeer, wat de toeschrijving van gefigureerde stoffen aan een 
bepaald land of plaats nog aanmerkelijk bemoeilijkt.

Afbeelding 83 ■ Detail afbeelding 14, patronen voor stoffen op de tafel van David de Neufville. Foto: Tom Aartsen, 
Ouderkerk a/d Amstel, 1996.




