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Conclusie

De uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Guillebert de Flines huurde vanaf 1 augustus 
1583 het weefhuis van het St. Maria klooster in de Nes. De Flines, geboren in Wattrelos in 
de buurt van Rijsel, was begin 1579 naar Antwerpen getrokken, waarna hij na ongeveer vier 
jaar de stad weer verliet om zich met zijn gezin in Amsterdam te vestigen. Het is nog onze-
ker of hij zijden stoffen weefde of liet weven, maar zeker is wel dat er zich onder zijn nako-
melingen zijdelakenfabrikeurs bevonden. Guillebert de Flines was niet de enige die vanuit 
de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden trok. Met en na hem zouden nog velen volgen 
waarbij de grote stroom emigranten vooral na de val van Antwerpen in augustus 1585 op 
gang kwam. Onder hen bevonden zich ondermeer ambachtslieden die bij alle stadia van de 
vervaardiging van zijden en halfzijden stoffen betrokken waren. Zij lieten een stad achter 
waarin een volwaardige zijdenijverheid was gevestigd, waar sprake was van een geregelde 
aanvoer van zijde en van kooplieden die de stoffen op de lokale en internationale markt 
verkochten. Een nijverheid die alle bedrijfstakken zijderederij, zijdeververij en zijdeweverij 
omvatte en waarin de opleiding en de kwaliteitscontrole in handen was van een gilde.1 Ten 
tijde dat de ambachtslieden die in de Antwerpse zijdenijverheid werkzaam waren uit de stad 
vertrokken, werd er al jaren niet alleen zijdegrofgrein, bourat, armozijn, satijn, damast en 
fluweel, maar ook kaffa en zijden smallen geweven.
 Dit gegeven vormde het uitgangspunt voor het onderzoek naar de zijdeweverij in Hol-
land ten tijde van de Republiek, waarbij zowel de economisch- en sociaal-historische als de 
kunsthistorische aspecten onderzocht zijn. Omdat de zijdeweverij niet alleen stond – zij  
vormde het sluitstuk van de verschillende bewerkingen die de grondstof zijde moest onder-
gaan voordat het als weefsel, als zijdelaken op de markt gebracht kon worden – is het op zijn 
plaats om hier nog eens kort de bedrijfstakken van de zijdenijverheid te schetsten. Vanaf het 
midden van de zestiende eeuw werd in Amsterdam al in zijde gehandeld en in 1586 waren 
er 23 soorten ruwe, gerede en geverfde Italiaanse en Levantse zijde verkrijgbaar, waarna 
het assortiment in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd uitgebreid met ruwe en 
gerede zijde uit China en Bengalen. De ruwe zijde was niet veel meer dan de van de cocon 
van de zijderups afgehaspelde zijden draad. Deze zijde, ook wel grègezijde genoemd, kon 
in deze vorm wel in de zijdeweverij worden toegepast, maar werd voor het overgrote deel 
nog bewerkt om als ketting-, inslag-, naai- en borduurzijde gebruikt te kunnen worden. Dit 
gebeurde in de zijderederij, waar de zijde eerst werd gereinigd alvorens – afhankelijk van 
het gebruiksdoel – een of meermalen te worden gedoubleerd, getwist en/of getwijnd. Na 
in de zijdeververij in de gewenste kleuren te zijn geverfd, konden de zijden garens naar de 
zijdeweverij gebracht worden om aldaar op de getouwen tot effen en gefigureerde stoffen 
geweven te worden. 
 Het gegeven dat de zijderederij en de zijdeververij gelijktijdig met de zijdeweverij een 
aanvang namen, heeft er toe bijgedragen dat de voor Amsterdam nieuwe zijdenijverheid 
– hetzelfde gold in iets andere vorm ook voor Haarlem – een succes kon worden. Andere 

1  Thijs, Werkwinkel, 123- 127. Idem, Zijdenijverheid, 64-65.
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aspecten die hierbij een rol gespeeld hebben, naast de financiële en commerciële factoren, 
zijn de vakkennis van de ambachtslieden en de kwaliteit van de ontwerpen voor de zijden 
stoffen. Het heeft er allemaal toe geleid dat toen de hugenoten rond 1685 naar de Republiek 
kwamen, zij niets anders konden doen dan zich aansluiten bij een bestaande situatie. Zij ver-
rijkten de Hollandse zijdenijverheid met de introductie van nieuwe stoffen en technieken, 
maar hebben geen leidende posities binnen de organisaties in de zijdenijverheid ingeno-
men.

Wanneer naar de bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen van de zijdeweverijen in Am-
sterdam en Haarlem wordt gekeken, zijn er op het eerste gezicht weinig verschillen aan te 
wijzen. De bedrijven varieerden van een werkplaats met slechts een wever tot weverijen 
waar onder leiding van een werkbaas een aantal wevers, knechten, leerjongens en trekjon-
gens op schachten- en/of trekgetouwen de zijden en halfzijden stoffen weefden. Zij werden 
op hun beurt bijgestaan door (ketting)scheersters, stellers of stelsters van het getouw, (pa-
troon)leesters en letsenmaaksters die door hun werkzaamheden het getouw gereed maak-
ten voor het weven van effen en gefigureerde stoffen. Het winden van de zijde die voor de 
inslag – en voor de ketting – gebruikt werd, was het werk van de zijdewindsters die hetzij in 
de weverij, hetzij in hun eigen huis de zijde op klossen wonden. De bedrijven werden geleid 
door kooplieden-ondernemers, zijdelakenfabrikeurs of door voor eigen rekening werkende 
wevers.
 Hierin verschilde het niets van de zijdeweverijen in Antwerpen of elders in Europa. De 
verschillen ontstaan pas als er gekeken wordt naar de regelgeving waardoor dergelijke be-
drijven wel of niet in een gildeverband geplaatst werden en naar stedelijke, provinciale en 
centrale overheden die de zijdeweverijen wel of niet steunden. 
 In vergelijking met Frankrijk (Lyon, Tours en Parijs), Engeland (Londen) en de Zuidelij-
ke Nederlanden (Antwerpen) waar zowel de kooplieden-ondernemers en fabrikeurs als de 
zijdewevers lid waren van een en hetzelfde gilde is de situatie in de twee nabijgelegen steden 
Amsterdam en Haarlem uitzonderlijk te noemen. Dit gold zowel het bestaan en de ontwik-
keling van het gilde in Haarlem en juist het ontbreken ervan in Amsterdam, als de manier 
waarop de zijdeweverijen in beide steden door de overheid werd ondersteund. 
 Voor Amsterdam is het duidelijk dat vanaf het begin zijden en halfzijden stoffen werden 
geweven en het laat zich aanzien dat tot 1663 de in Antwerpen gebruikelijke leertijd voor 
het weven van de verschillende stoffen werd gehanteerd. In genoemd jaar werden voor het 
eerst acht ervaren fabrikeurs en handelaren tot commissarissen van de zijdemanufacturen 
benoemd en werd een leertijd van drie jaar vastgesteld voor leerlingen die jonger dan ach-
tien jaar waren. De stoffen die in de stad werden geweven, waren dezelfde als in Antwerpen 
en zij werden gaandeweg aangepast aan de veranderingen die, al dan niet als gevolg van de 
mode, in de zeventiende en achttiende eeuw optraden. 
 In Haarlem lag het anders. De Zuidnederlandse wevers werden hier in eerste instantie 
opgenomen in het linnenweversgilde, waarna zij in 1597 een eigen gilde kregen, het smal-
weversgilde. In de keur uit datzelfde jaar werden de smallen en de noppen voor het eerst 
beschreven en blijkt dat ze – evenals in Antwerpen – zowel van zijde als van linnen werden 
geweven. Ondanks de afscheiding bleven de smalwevers in de beginjaren nauw bij het lin-
nenweversgilde betrokken en de conflicten die hieruit onstonden, leidden ertoe dat in 1612 
de burgemeesters genoodzaakt werden om aan te geven wat nu precies het verschil was tus-
sen beide gilden. Het onderscheid betrof niet de verschillende soorten garens (zijde, linnen, 
katoen, wol), maar de toepassing van de stof en of de garens gekleurd waren. Het kwam 
erop neer dat (gekleurde) weefsels die voor kleding bestemd waren tot het smalweversgilde 
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behoorden, terwijl witte weefsels zoals servetten en tafellakens die tot het tafelgoed gere-
kend werden onder het linnenweversgilde bleven vallen. De gevolgen van dit besluit worden 
weerspiegeld in de keuren en ordonnanties van het smalweversgilde die sindsdien gepu-
bliceerd zijn en waarin niet alleen zijden, maar ook niet-zijden stoffen genoemd staan. Dit 
houdt in dat een smalwever daarom niet automatisch een zijdewever is. 
 Door een steeds groter wordend aandeel van de zijden en halfzijden stoffen ontwikkelde 
het Haarlemse smalweversgilde zich in de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw 
tot een organisatie die veel overeenkomsten vertoonde met de commissarissen van de zij-
demanufacturen in Amsterdam. Er is echter een belangrijk verschil: in Haarlem hadden 
naast de smalreders of fabrikeurs vertegenwoordigers van het stadsbestuur zitting in zoals 
dat genoemd werd ‘het college van de commissarissen of geauthoriseerden van de zijde en 
andere manufacturen tot de smalnering behorende’, die het bestuur van het gilde hadden 
overgenomen. In Amsterdam is hier nooit sprake van geweest. De rol van de burgemeesters 
ging niet verder dan het benoemen van nieuwe commissarissen van de zijdemanufacturen, 
die uit een min of meer vaste groep zijdelakenfabrikeurs(families) gerecruteerd werden. De 
taken van de commissarissen waren in beide steden gelijk, namelijk het bemiddelen tussen 
de fabrikeurs, werkbazen en knechten, waardoor de weefsels op de best mogelijk manier 
gemaakt konden worden.
 Het verschil in betrokkenheid bij de eigen zijdenijverheid laat zich ook zien in zaken die 
beide steden aanhangig maakten bij de Staten van Holland en West-Friesland of de Staten-
Generaal. Wanneer Frankrijk in 1664 en 1667 haar tarieven voor de import van manufactu-
ren verhoogt, ontstaat in Amsterdam een jarenlange discussie over de te nemen tegenmaat-
regelen. Het begon met een voorstel tot verhoging van de invoerrechten, waarbij ook een 
aanzienlijke inperking van het aantal verkooppunten van Franse manufacturen was voor-
zien, en eindigde in 1674 met een door de Staten-Generaal afgekondigd invoerverbod, dat 
met het sluiten van de vrede van Nijmegen in 1678 weer werd opgeheven. Het beoogde re-
sultaat van de genomen maatregelen, te weten stimulering van de eigen nijverheid door het 
laten wegvallen van de buitenlandse manufacturen, viel tegen. De binnenlandse nijverheid 
had onvoldoende van de nieuwe situatie geprofiteerd en ook de handel werd geraakt, door-
dat de kooplieden de Franse manufacturen niet langer in Amsterdam, maar rechtstreeks in 
Frankrijk of Hamburg gingen kopen. Een onbedoeld neveneffect was een vermindering van 
de handel in Amsterdamse en Haarlemse zijden en halfzijden stoffen. Wanneer de argumen-
ten worden bekeken die in deze periode aangevoerd werden in verband met de te nemen 
maatregelen, lag het accent primair op het handelsbelang van de stad Amsterdam, waarbij 
de nijverheid slechts een middel maar geen doel was. Haarlem heeft zich in deze kwestie – 
voor zover dat nagegaan kon worden – nauwelijks laten horen. 
 Het omgekeerde was het geval toen Haarlem in 1694 middels de Staten van Holland pro-
beerde om een verlenging van het octrooi van de Verenigde Oostindische Compagnie tegen te 
gaan, om zo de eigen zijdenijverheid te beschermen tegen de invoer van gerede zijde en gewe-
ven stoffen uit het Verre Oosten. Zij zagen liever een verhoging van de invoer van ruwe zijde 
die in Haarlem verwerkt kon worden om zo de werkgelegenheid in de stad te behouden. 
 Zo’n vijftig jaar later was de economische achteruitgang van de Republiek, en die van 
de zijdenijverheid in het bijzonder, aanleiding voor stadhouder Willem IV om maatregelen 
te treffen. Aan de basis lag een rekest van de commissarissen van de zijdemanufacturen uit 
Amsterdam dat zij hem in maart 1749 hadden overhandigd. Hierin vroegen zij om een ver-
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bod van de uitvoer van gereedschappen voor de zijderederij en de zijdeweverij, alsmede om 
een verbod op het dragen van kleding die van buitenlandse stoffen gemaakt waren. Haarlem 
ondersteunde de voorgestelde maatregelen maar liet duidelijk blijken dat een verbod op de 
uitvoer van gereedschappen weinig effect zou sorteren en zelfs belachelijk te noemen was. 
Het resulteerde in de publicatie van een plakkaat op 26 juli 1749 waarin naast een uitvoer-
verbod voor gereedschappen, de aansporing werd gedaan om kleding gemaakt van inlandse 
stoffen te dragen, waarbij de stadhouder en zijn hof het goede voorbeeld zouden geven. 
Beide maatregelen waren, evenals de verplichting tot het gebruik van inlandse wollen en 
zijden stoffen voor kleding in het daaropvolgende plakkaat van 16 augustus 1753, gedoemd 
te mislukken. Het verbod op de uitvoer van gereedschappen was een loos gebaar richting 
de zijdewevers omdat het geen effect zou sorteren aangezien de gereedschappen algemeen 
bekend en in gebruik waren. De maatregelen ten aanzien van het verwerken van inlandse 
stoffen waren niet alleen moeilijk uitvoerbaar maar ook niet controleerbaar. 
 Wanneer beide steden met elkaar worden vergeleken, wordt duidelijk zichtbaar dat de 
vroedschap van Amsterdam zich in tegenstelling tot hun collega’s in Haarlem, heel weinig 
met de zijdenijverheid bemoeide en het eigenlijk allemaal overliet aan de commissarissen 
van de zijdemanufacturen. Dit had ook gevolgen voor het bronnenmateriaal waardoor er in 
de resoluties van de burgemeesters weinig informatie is te vinden, die de door de vernieti-
ging van het archief van de commissarissen van de zijdemanufacturen verloren gegane ge-
gevens enigszins zou kunnen compenseren. Het omgekeerde geldt voor Haarlem, waar het 
archief van het smalweversgilde weliswaar ook maar fragmentarisch bewaard is gebleven, 
maar waar door de bemoeienis van de burgemeesters met het bestuur van de smalnering en 
door middel van de publicatie van keuren en ordonnantieën een duidelijker beeld van de 
dagelijkse gang van zaken, de producten en de gebruikte getouwen voor deze stad geschetst 
kon worden. Doordat er steeds vergelijkingen gemaakt werden met de situatie in Amster-
dam, gold dit in sommige periodes ook voor deze stad. 
 Het vaststellen en in beeld brengen van de verschillen tussen beide steden roept direct 
de vraag op hoe het te verklaren is dat de zijdeweverij in Amsterdam zich, zonder gilde of 
noemenswaardige steun van de vroedschap, de Staten van Holland en West-Friesland en 
de Staten-Generaal, tot ver in de achttiende eeuw heeft kunnen handhaven. Welke factor of 
factoren hebben hiertoe bijgedragen? De beantwoording van deze vraag behoeft nader on-
derzoek. En een aspect waar dan zeker naar gekeken moet worden, is de rol van de doopsge-
zinden binnen de zijdeweverij omdat zich onder de grote zijdelakenfabrikeurs veel doops-
gezinden bevonden.

De bovengenoemde economische achteruitgang die de teloorgang van de zijdenijverheid 
inluidde, noodzaakte de vroedschap van Haarlem om nog een andere reden de hulp van de 
stadhouder in te roepen. Er heerste onrust onder de zijdewevers en deze moest bestreden 
worden. Dit resulteerde in 1749 in de publicatie van een nieuwe, meest uitgebreide en tevens 
laatste keur en ordonnantie op de smalrederij. Naast de artikelen die een beschrijving ge-
ven van de plichten van de verschillende werkers, van de fabrikeur of koopman  tot en met 
de trekjongens en de zijdewindsters, is het overgrote deel gewijd aan de lonen die voor het 
weven van de stoffen betaald moesten worden.2 Dit was niet nieuw, het gebeurde al sinds 
1666. De invoering van de loonreglementen betekende een breuk met de voorafgaande keu-
ren waarin de nadruk lag op de technische eisen waaraan de stoffen moesten voldoen en 

2  De keur en ordonnantie (SA 403) beslaat in totaal 48 pagina’s. de inhoud is als volgt: p. 3-5 inleiding; p. 5-17 
artikelen voor fabrikeurs ed..; p. 17-48 ‘Ordre op de Arbeydsloonen’.
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waarin over lonen niet werd gerept. Vergeleken met de zijdenijverheid in Lyon waar de dis-
cussie over loonreglementen pas in 1779-1780 begon en Londen waar de oudst bekende List 
of Prices in 1769 werd gepubliceerd, is Haarlem hierin vooruitstrevend te noemen. 
Het loslaten van specifieke eisen die aan de in Haarlem geweven stoffen gesteld werden, 
betekende dat de fabrikeurs een grotere vrijheid bezaten om te weven wat zij commercieel 
voordelig achtten. Een vrijheid die ook binnen Amsterdam bestond en waarvan dankbaar 
gebruik werd gemaakt voor het weven van de indiennes, de 78 cm of 9/8 el brede gebro-
cheerde zijden stoffen met een chinoiserie-patroon. Het verklaart ook waarom het zin had 
om het nieuwe Spaanse reglement uit februari 1684 binnen een half jaar te vertalen en te pu-
bliceren.3 Er kon nu specifiek voor de Spaanse markt geweven worden zonder het risico te 
lopen dat de Amsterdamse zijden weefsels geconfisceerd zouden worden omdat zij niet aan 
de in het nieuwe reglement geformuleerde eisen voldeden. De Hollandse situatie stond in 
dit opzicht in schril contrast met die van de zijdecentra in Frankrijk waar tot het eind van de 
achttiende eeuw strikt de hand gehouden werd aan de in de gildereglementen neergelegde 
technische eisen en stofbreedtes. 
 Het moment waarop het eerste loonreglement werd gepubliceerd, viel in een periode dat 
de zijden stoffen een steeds grotere rol begonnen te spelen binnen de Haarlemse smalweve-
rij. Dit  blijkt ook uit de bronnen die de neerslag vormden van de conflicten die, naar aanlei-
ding van de publicatie van nieuwe loonreglementen in de jaren ’70 van de zeventiende eeuw, 
tussen de smalreders en de wevers waren ontstaan. Genoemde bronnen waren voor het on-
derzoek interessant omdat zij niet alleen een beeld gaven van de dagelijkse gang van zaken 
in Haarlem maar ook, doordat er steeds vergelijkingen getrokken werden, met de praktijk 
in Amsterdam. Zo zouden de Haarlemse wevers voornamelijk in hun eigen huis op trekge-
touwen weven waarvan het harnas en de voorkam eigendom4 van de smalreder waren. In 
Amsterdam daarentegen werkten de meeste wevers elke dag buitenshuis bij onderbazen in 
wiens werkplaatsen 8, 10, 12 of meer getouwen stonden en waar zij voor het getouw waarop 
zij weefden een vergoeding, het zogenaamde getouwgeld, moesten betalen. 
 Het zijn ook de jaren waarin het onderscheid tussen de stoffen die in beide steden ge-
weven werden, begint weg te vallen door de introductie van de zogenaamde ‘nieuwe zware 
werken’ die op dat moment vooral in Amsterdam werden geweven. Deze stoffen, die ook 
door Amsterdamse zijdewevers in Haarlem waren geïntroduceerd, hadden meer ketting-
draden dan de ‘lichte zijden werken’ die al vele jaren in die stad werden geweven. Hoewel 
er in Haarlem al wel op sempelstoelen werd geweven, concentreerde de discussie zich voor-
namelijk rond stoffen die op kegelweefstoelen werden geweven. Het is een type getouw dat 
door de wevers zelf als ‘Haerlemse gereetschappen’ werd bestempeld en waar relatief sneller 
op geweven kon worden dan op de sempelstoel. 
 Het type getouw waarop de zijden en halfzijden stoffen werden geweven, geeft in het 
algemeen een indicatie met betrekking tot de categorie stoffen die erop werden geweven. 
Grofweg geldt dat effen en eenvoudig gefigureerde stoffen op een schachtengetouw, gemid-
deld complex gefigureerde stoffen op een kegelweefstoel en zeer gecompliceerde gefigureer-
de stoffen op een sempelstoel werden geweven. De keuze voor het ene of het andere getouw 
werd in het geval van gefigureerde stoffen bepaald door de grootte van het patroon dat in-
geweven moest worden. 

3  De Nederlandse vertaling werd in juni 1684 in ’s-Gravenhage gedrukt.
4  NHA, SA 265, 16 september 1670. In deze ordonnantie werd bepaald dat de reders voor het eind van het 
jaar de trekkammen met schachten van hun wevers moesten kopen.
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Het succes van een gefigureerde zijden stof werd, naast een goede uitvoering en goed ge-
verfde zijden garens, in hoge mate bepaald door het ontwerp. Het ontwerp werd daarmee 
als het ware de achilleshiel van de (Europese) zijdeweverijen omdat er door de eeuwen heen 
altijd stoffen nageweven, geïmiteerd werden.5 Het was bijvoorbeeld een beproefd middel 
om de productie van concurrerende steden of landen over te nemen en het niveau van de 
eigen nijverheid te verhogen. Het gebeurde al in de Renaissance, maar werd pas echt een 
probleem toen vanaf het eind van de zeventiende eeuw de seizoenswisselingen in de stof-
ontwerpen opkwamen. De kern van het probleem werd gevormd door de stoffen zelf, om-
dat een fabrikeur of wever genoeg had aan een staal met een volledig patroonrapport om 
de stof te kunnen naweven. Had hij dit in zijn bezit dan was het relatief eenvoudig om de 
weefstructuur te analyseren en deze te vertalen naar het getouw. Om deze reden werd door 
een opdrachtgever ook wel een staal meegestuurd om zo niet alleen het patroon maar ook 
de gewenste kleur en kwaliteit aan te geven van de stof die hij wenste te ontvangen. 
 Wanneer stalen of de op (patroon)papier getekende ontwerpen om puur commerciële 
redenen geïmiteerd werden, dan kon dit (grote) financiële gevolgen hebben voor de fabri-
keur, waarbij in het oog gehouden moet worden dat de stoffen waar het hier om gaat alleen 
op bestelling werden geweven en niet op voorraad. En om die bestellingen binnen te krijgen 
was de fabrikeur genoodzaakt om zijn klanten een staal te sturen zodat zij een idee kregen 
van het patroon en de kwaliteit van de stof, op basis waarvan zij wel of niet een order plaats-
ten. Het was dus zaak om een nieuw ontwerp zo lang mogelijk geheim te houden; een zaak 
die ook in Haarlem met een zekere regelmaat naar voren werd gebracht omdat het cruciaal 
was voor het welslagen van de weverij van met name de gefigureerde stoffen. En ook hier 
zijn het voornamelijk Haarlemse bronnen die een blik werpen op een probleem waar ook 
Amsterdam mee te maken had. Hoewel de literatuur over de (ongewenste) imitatie van de 
patronen van zijden stoffen de indruk wekt dat dit vooral een achttiende eeuws Frans pro-
bleem was, is dit geenszins het geval. De oudste verwijzing in deze is de Haarlemse ordon-
nantie uit 1605 waarin het nadrukkelijk verboden werd om figuren uit stoffen te knippen die 
op de looikamer lagen om gelood te worden. Nog duidelijker is de beschrijving van de smal-
reders in een rekest uit 1645 waarin zij niet alleen aangaven dat de smalnering gekenmerkt 
werd door een voortdurende verandering van stoffen, patronen en kleuren, maar ook dat op 
dat moment in Amsterdam dagelijks met succes nieuwe stoffen, stoffen met een nieuw ont-
werp werden geweven. Het kon dus niet uitblijven dat het toegestaan werd om deze nieuwe 
stoffen pas naar de looikamer te brengen nadat gebleken was dat zij een commercieel succes 
waren. Daarnaast weerhield het de fabrikeurs in beide steden er niet van om ook zelf stoffen 
en ontwerpen te imiteren. Zo werd er in 1669 door de in Amsterdam gevestigde handela-
ren en winkeliers van Franse manufacturen op gewezen dat Franse stoffen wel duur in de 
aanschaf waren, maar dat deze kosten niet opwogen tegen de voordelen omdat ze nu alleen 
maar in een goedkopere kwaliteit nageweven hoefden te worden. Anderzijds werden er ook 
Amsterdamse stoffen geïmiteerd, getuige het opschrift op een ontwerp van de Engelse pa-
troontekenaar James Leman uit 1711. 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amsterdamse zijdelakenfabrikeurs om deze re-
den contractueel geheimhouding eisten van de patroontekenaars die zij in dienst namen om 
zo het risico te beperken dat concurrenten hun ontwerpen in handen zouden krijgen. Dit 
weerhield hen er echter niet van om zelf naar Parijs te gaan om daar de nieuwste patronen 
voor de eigen firma te kopen. Zelfs een patroontekenaar als Levinus Vincent deed hier be-
gin achttiende eeuw aan mee, waardoor het beeld ontstaat dat er een wellicht illegale, maar 

5  Hetzelfde geldt eigenlijk voor de gehele textielnijverheid.
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toch levendige uitwisseling van stalen en ontwerpen bestond om zo aan de voortdurende 
behoefte aan nieuwe ontwerpen te kunnen voldoen. Voeg daarbij het ontbreken van in re-
glementen vastgelegde technische eisen waaraan de zijden en halfzijden stoffen moesten 
voldoen, en het wordt duidelijk dat er in Amsterdam en Haarlem geen belemmeringen be-
stonden om de op deze manier verkregen ontwerpen vervolgens aan te passen aan de eisen 
van de markt.6 De keerzijde van deze problematiek is dat het hierdoor lastig is geworden om 
stoffen aan een bepaald productiecentrum toe te wijzen. Dit geldt zeker voor Amsterdam en 
Haarlem, want hoe zijn de aldaar geweven stoffen, bij gebrek aan ontwerpen of een referen-
tieverzameling, te identificeren? 
 Aan het beantwoorden van deze vraag is tijdens het onderzoek veel aandacht besteed. 
Het weven op een bepaald type getouw bleek geen criterium te zijn aangezien er in vergelij-
king met Frankrijk en Engeland vooralsnog geen verschillen in de getouwen zijn gevonden. 
Technisch gezien konden er dus overal dezelfde stoffen worden geweven. Door het ontbre-
ken van patronen die met zekerheid in de Hollandse zijdeweverijen gebruikt zijn, is het 
eveneens onmogelijk om stoffen te identificeren die naar deze patronen zijn geweven. Er is 
wel een uitzondering, het ontwerp van James Leman uit 1711 dat een kopie is van een Hol-
landse stof, maar een weefsel dat naar dit ontwerp is geweven, is nog niet gevonden. Wat dan 
als identificatiemiddel overblijft, is de weefbreedte. Een belangrijke bron voor het vaststellen 
van dit criterium was de verzameling stofstalen in de Richelieu collectie in Parijs, waarin 
een aantal bladen met ‘Etoffes d’Hollande’ zijn opgenomen. Daaronder bevinden zich sta-
len van stoffen die ‘Indienne’ genoemd worden die een weefbreedte hebben van 78 cm (9/8 
el) en 1736 gedateerd zijn. Het zijn allemaal gefigureerde met zijde, soms ook met goud- of 
zilverdraad gebrocheerde stoffen, die in Frankrijk zelf onveranderlijk 54 cm (11/24 aune) 
breed moesten wezen. Dankzij een aantal verklaringen van Amsterdamse zijdelakenfabri-
keurs dat zij dergelijke 78 cm brede gebrocheerde stoffen lieten weven, kan ervan uitgegaan 
worden dat ook de overige ‘Etoffes d’Hollande’ inderdaad in Holland zijn geweven.7 Maar 
alleen de indiennes met hun chinoiserie-patronen in combinatie met hun uitzonderlijke 
breedte kunnen gebruikt worden voor de identificatie van Amsterdamse stoffen. De overige 
stalen tonen alleen dat de Hollandse stoffen overeenkomsten vertonen met wat er op dat 
moment in andere zijdecentra werd geweven, waardoor het lastig wordt om ze als zodanig 
in museumcollecties te identificeren. 

In de inleiding van deze dissertatie is erop gewezen dat het onderzoek zowel vanuit een 
economisch- en sociaal-historische als een kunsthistorische invalshoek benaderd zou wor-
den. Er werd als reden genoemd dat het op dat moment onmogelijk was om Hollandse 
zijden stoffen te identificeren, waardoor niet de stoffen maar de context waarin de weefsels 
werden vervaardigd het uitgangspunt voor het onderzoek moest worden. Er werd daarbij 
de verwachting uitgesproken dat deze aanpak informatie op zou leveren over de weef- en 
ontwerptechnische aspecten van de Amsterdamse en Haarlemse zijden en halfzijden stof-
fen. Het feit dat het nu mogelijk is om een specifieke groep weefsels aan Amsterdam toe te 
schrijven, toont dat deze aanpak heeft gewerkt. Daarnaast zijn er ondermeer gegevens be-
schikbaar gekomen die een beeld schetsen van de getouwen waarop in de zeventiende eeuw 
in beide steden werd geweven. De bronnen die hiervoor gebruikt zijn, in dit geval de loon-
reglementen en de protesten daartegen, zijn vooral economisch en sociaal-historisch van 

6  Voor Engeland gold hetzelfde.
7  De collectie bevat geen stalen van Engelse stoffen en daarom is wel gesuggereerd dat het hier geen Hollandse 
maar Engelse weefsels betrof. 
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karakter. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde ‘Tafels der vervallen’, een schema dat gebruikt 
kon worden om het weefloon van gefigureerde zijden stoffen te bepalen. Het schema laat 
zien dat de lonen voor deze groep stoffen op basis van degelijke weeftechnische kenmerken 
– aantallen harnaskoorden en herhalingen van het patroon – bepaald werden. In theorie 
zou het nu mogelijk zijn om stoffen op basis van deze kenmerken te identificeren om zo een 
algemeen beeld te krijgen van het soort stoffen dat hiermee geweven konden worden.8 
Al met al moet geconcludeerd worden dat door de combinatie van beide genoemde in-
valshoeken een breder en wellicht completer beeld van de productie en de producten is 
ontstaan, dan wanneer zij los van elkaar onderzocht zouden zijn. Het resultaat van deze 
gecombineerde aanpak is de vaststelling dat de vestiging van de zijdenijverheid en de zij-
deweverij in Holland een succes was. Amsterdam nam daarbij het voortouw en Haarlem 
volgde, waarna beide steden vanaf het midden van de zeventiende eeuw, naast Frankrijk 
en Engeland, een rol gespeeld hebben binnen de zijdeindustrieën van Europa. De aard en 
grootte van deze rol kan misschien vermoed, maar nog niet met zekerheid vastgesteld wor-
den. Er zijn nog teveel zaken die om een antwoord vragen, zoals wie waren de collega’s 
van Matthieu de Praet rond 1600, hoe was de relatie tussen de Amsterdamse en Haarlemse 
fabrikeurs, wat is in archieven in Engeland en Frankrijk terug te vinden over de handel in 
zijden stoffen met de Republiek waardoor tevens een scherper beeld van de in Amsterdam 
en Haarlem geweven stoffen kan ontstaan? Kortom: het getouw is gesteld, er is al een begin 
van een grondweefsel; het wachten is op de resultaten van nader onderzoek waardoor er een 
compleet patroon ingeweven kan worden. 

8  Het zou interessant zijn om bestaande technische analyses van weefsels te bestuderen om te zien of er over-
eenkomsten met de ‘Tafels der vervallen’ te vinden zijn. Als dergelijke overeenkomsten gevonden worden, bete-
kent dit niet automatisch dat de stoffen dus ook in Haarlem geweven zijn.


