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Samenvatting

De belangrijkste vraag die deze dissertatie heeft getracht te beantwoorden, betrof het be-
staan en functioneren van de Amsterdamse en Haarlemse zijdeweverijen in de periode 
1585-1750. Door het ontbreken van objecten, hier zijden en halfzijden weefsels, die met 
zekerheid aan Amsterdam of Haarlem toegeschreven kunnen worden, konden deze weef-
sels – in  tegenstelling tot keramiek of zilver – niet het uitgangspunt van onderzoek zijn. Om 
nu toch een beeld te krijgen van de zijdeweverijen is er zowel vanuit de economische – en 
sociaal-historische als vanuit de kunshistorische  invalshoek gekeken naar de bedrijfsorga-
nisatie, arbeidsverhoudingen en overheidsbemoeienis om op deze manier meer te weten te 
komen over de producenten en de producten.
 De oorsprong van de Hollandse zijdeweverij lag in de Zuidelijke Nederlanden, in Ant-
werpen waar op het moment dat de Zuidnederlandse zijdewevers deze stad verlieten om 
naar Amsterdam, Haarlem of elders te vertrekken, een volwaardige zijdenijverheid geves-
tigd was. 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 zij uit de stad vertrokken, werd er al jaren niet alleen zijdegrofgrein, bourat, armo-
zijn, satijn, damast en fluweel, maar ook kaffa en zijden smallen geweven.
 Aangezien vertegenwoordigers van al deze bedrijfstakken zich aan het eind van de zes-
tiende eeuw in Amsterdam en Haarlem vestigden, konden de werkzaamheden, geholpen 
door een geregelde aanvoer van de grondstof zijde, vanuit een gemeenschappelijke ach-
tergrond ‘naadloos’ voortgezet worden. De bedrijven varieerden van een werkplaats met 
slechts een wever tot weverijen waar een aantal wevers met hun knechten, leerjongens en 
trekjongens 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 ge-
touw, (patroon)leesters en letsenmaaksters die door hun werkzaamheden het getouw gereed 
maakten 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 werkten. 
 De wevers werden afhankelijk van het type stof dat zij weefden per stuk of per el betaald. 
Zo werden eenvoudig te weven stoffen, bijvoorbeeld effen ribweefsels als zijdegrofgrein of 
poudesoy per stuk betaald. Dergelijke weefsels waren over het algemeen beduidend langer 
dan een stuk zwaar gefigureerd satijn, waarvoor de wever ook veel meer tijd nodig had om 
het te weven en hij dientengevolge per el voor zijn inspanningen werd beloond. Om nu ver-
schillen in de betaling van het weefloon voor een en dezelfde stof door kooplieden en fabri-
keurs tegen te gaan, werden de lonen in Haarlem vanaf 1666 in loonreglementen vastgelegd. 
Uit de aanpassingen van deze reglementen kan niet alleen opgemaakt worden dat de zijden 
stoffen die in Haarlem vanaf de laatste decennia van de zeventiende eeuw geweven werden 
gecompliceerder waren dan daarvoor, maar ook dat er voor het weven van deze stoffen spra-
ke was van ‘samengestelde’ lonen. Dat wil zeggen dat het gebruik van extra brocheerspoelen 

1   Thijs, Werkwinkel, 123- 127. Idem, Zijdenijverheid, 64-65.



266

Zolang de weefkunst bloeit

en/of spoelen met metaaldraad voor het weven van deze technisch ingewikkelder stoffen, 
die minder snel geweven konden worden dan bijvoorbeeld een effen armozijn of satijn, ex-
tra werd beloond. Hoewel deze extra beloning pas in het loonreglement van 1697 voor het 
eerst werd vermeld, moet aangenomen worden dat dergelijke lonen in de voorgaande jaren 
ook al betaald werden. Bij gebrek aan vergelijkbare loongegevens voor Amsterdam zijn de 
contracten met de kaffawevers die in Stockholm gingen werken uit 1650 een belangrijke 
aanwijzing dat samengestelde lonen ook in deze stad bestonden. In de contracten was na-
melijk opgenomen dat de lonen van ‘toijletten, goude ofte silvere lakenen’ steeds in overleg 
met de kooplieden vastgesteld moesten worden. Dit is niet vreemd omdat zij uiteindelijk be-
paalden hoeveel goud- en/of zilverdraad er in elk weefsel gebruikt zou gaan worden. Daar-
naast is er voor Amsterdam bekend dat aan de wevers voorschotten betaald werden op het 
weefloon. 
 De leiding van de zijdeweverijen lag in handen van kooplieden-ondernemers en zijde-
lakenfabrikeurs. Zij waren het die de zijde importeerden, de zijde door de zijdewever in 
loondienst lieten verwerken en de zijden en halfzijden stoffen op de lokale en internationale 
markten verkochten. Tussen de koopman-ondernemer die alleen werk uitgaf en zelf hoog-
uit een scheermolen voor het scheren van de ketting, maar geen getouwen in huis had en 
de zijdelakenfabrikeur die wel een werkplaats met getouwen bezat én werk uitgaf, is binnen 
de Hollandse zijdenijverheid – in tegenstelling tot Frankrijk – nooit een strenge scheiding 
aangebracht. In Amsterdam hebben zich misschien wel conflicten tussen beide groepen 
voorgedaan, maar die zijn, in tegenstelling tot Antwerpen en Lyon, niet in gildeverband op-
gelost, daar de stad nooit een gilde heeft gekend. Beide groepen ondernemers konden vanaf 
1663 als commissaris van de zijdemanufacturen benoemd worden. In Haarlem daarentegen 
werd in de keur en ordonnantie uit 1676 wel de rang van fabrikeur en loonwerker opgeno-
men, maar nergens werd de koopman-ondernemer expliciet genoemd. Dit gebeurde pas 
in de ordonnantie van 1717, wanneer er sprake is van de fabrikeur of koopman die stoffen 
fabriceert of laat fabriceren, zonder daarbij een scheiding tussen beiden aan te brengen. 
 In Amsterdam zijn zoals gezegd de verschillende werkers in de zijdenijverheid, met uit-
zondering van de zijdeververs, nooit in een gilde ondergebracht. En het duurde tot 1663 
voordat de zijdeweverij onder toezicht van de commissarissen van de zijdemanufacturen 
kwam te staan, een groep van acht ervaren zijdelakenfabrikeurs en zijdelakenhandelaren, 
die erop toe moesten zien dat de zijden en halfzijden stoffen op de best mogelijke manier 
werden gemaakt.2 Om dit te bevorderen werd in de ordonnantie een tijdslimiet opgenomen 
waarbinnen door de wever aangegeven moest worden dat ketting, pool of inslag opraakte, 
waardoor een vlot verloop van de overhandiging van grondstoffen en ook patronen gewaar-
borgd werd. Tevens werd bepaald dat de kooplieden goede zijde aan hun wevers moesten 
leveren zodat zij de stoffen binnen de tijd en naar behoren konden weven. 
 Werd een gilde in Amsterdam gemist? Tot dusver zijn er in de schriftelijke bronnen geen 
aanwijzigingen gevonden die daar op duiden en het feit dat de Zuidnederlandse zijdewevers 
uit een bestaande nijverheid afkomstig waren moet hen niet alleen geholpen hebben om de 
zijdenijverheid in Amsterdam in gang te zetten, maar ook om het zonder de aanwezigheid 
van een organisatorisch kader zoals een gilde verder te ontwikkelen en voort te zetten. Hoe 
zij dit precies gedaan hebben en in hoeverre het feit dat velen van hen doopgsgezind waren 
hierbij een rol heeft gespeeld, zal nader onderzoek moet uitwijzen. 
 In Haarlem lag de situatie heel anders. Daar werden de wevers in eerste instantie op-
genomen in het linnenweversgilde, maar lukte het om zich in 1597 af te scheiden en een 

2   De zijderederij werd in 1668 onder het toezicht van zes superintendenten, zes ervaren zijdereders, geplaatst.
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eigen smalweversgilde te vormen. Dit betekende geen radicale breuk tussen beide groepen 
wevers, zoals blijkt uit een conflict rond het loden van stoffen met patronen die ook voor 
servetten gebruikt werden in 1612, waarbij het de vraag was welk gilde welke stoffen mocht 
loden. De oplossing werd gevonden door een onderscheid te maken naar de toepassing en 
de kleur van de weefsels, te weten: witwerken die tot het tafelgoed behoorden, naast veel-
kleurige stoffen die voor kleding gemaakt of gebruikt werden. De garens – zijde, linnen, 
katoen, wol e.d. – waarmee de stoffen werden geweven, waren in tegenstelling tot wat men 
misschien zou verwachten geen criterium. Dit verklaart ook waarom in de loonlijsten die 
vanaf 1666 opgesteld werden ook niet-zijden weefsels zijn opgenomen. Het betekent tevens 
dat niet alle smalwevers zijden of halfzijden stoffen weefden en nog belangrijker dat smallen 
of smallekens niet automatisch zijden stoffen waren, maar in het algemeen stoffen die tot de 
smalnering behoorden. 
 Gaandeweg de zeventiende eeuw veranderde het smalweversgilde in het smalredersgilde 
als gevolg van een groeiend aandeel van de zijden stoffen in de smalnering. Het bestuur van 
de looikamer dat vanaf januari 1662 uit een deken, een assistent en tien overlieden bestond, 
werd uitgebreid met twee superintendenten die niet uit de gelederen van de smalnering 
maar uit de magistratuur afkomstig waren. Zij waren medeverantwoordelijk voor alles wat 
er binnen het gilde en de looikamer gebeurde en vormden de verbinding met de burgemees-
ters en de vroedschap. Zij waren het ook die zaken bij het stadsbestuur aanhangig maakten 
en in die hoedanigheid adviseerden zij de burgemeesters in 1701 om een college van ge-
authoriseerden in te stellen, de Commissarissen of Geauthoriseerden van de zijde en andere 
manufacturen, tot de smalnering behorende, die de bestuurstaken van de deken en mannen 
van de looikamer overnamen. Het was vooral hun taak om te bemiddelen in kwesties tussen 
fabrikeurs, werkbazen en knechten. Daarnaast was het de wens van het stadsbestuur dat de 
stoffen op de beste manier en met goede grondstoffen gemaakt zouden worden. Dit klinkt 
als een echo van de ordonnantie van hun Amsterdamse collega’s uit 1663, wat gelet op de 
steeds groter wordende invloed van de smalreders of fabrikeurs binnen het gilde ten koste 
van de kleine zelfstandige en/of in loondienst werkende wevers niet verbazingwekkend te 
noemen is. Er is hier immers sprake van een bedrijfsstructuur die kenmerkend genoemd 
kan worden voor de zijdeweverij als gevolg van een ruime behoefte aan vlottend kapitaal 
vanwege de dure grondstoffen die gebruikt werden. Eenzelfde organisatorische structuur 
bestond in Amsterdam, Antwerpen, Lyon en Londen. Daarnaast speelde de internationale 
markt een rol omdat de vraag naar zijden en halfzijden stoffen die op deze markt verhandeld 
werden zeer gevoelig was voor veranderingen in de mode en voor politieke evenementen, 
zoals oorlogen of koninklijke rouw. Beiden waren van invloed op de afzet en er was kapitaal 
nodig om dergelijke crises op te kunnen vangen. Dat koninklijke rouw een serieus probleem 
vormde dat grote gevolgen kon hebben voor de werkgelegenheid, blijkt ondermeer uit de 
berichten in de Amsterdamse Courant. Zo meldde de krant dat de zijdewevers in Londen 
op 4 februari 1710 een rekest bij het Engelse Lagerhuis hadden ingediend, waarin zij zich 
beklaagden over de langdurige rouw aan het hof en de bijkomende nadelige gevolgen voor 
hun ambacht.3 Of zoals zij dat bijna een jaar eerder formuleerden, de rouw tot een zodanige 

3  Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amsterdamse Courant, deel 6B, nr. 4709, 11 februari 1710. 
Enkele dagen later werd besloten om regels voor de rouwtijd vast te gaan stellen, nr. 4718, 22 februari 1710. Zie 
ook Godart, L’Ouvrier en soie, hoofdstuk 10 voor de verschillende oorzaken die tot de werkeloosheid van de zij-
dewevers kon leiden, waaronder de koninklijke rouw, 214-217.
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vermindering van de verkoop van zijden stoffen leidde, dat een groot aantal wevers tot de 
uiterste armoede dreigde te vervallen.4

Wanneer Amsterdam en Haarlem met elkaar worden vergeleken, wordt een belangrijk on-
derscheid tussen de twee steden zichtbaar waar het de beginperiode, de eerste helft van de 
zeventiende eeuw betreft. Het is een periode waarin Amsterdam zich meteen op de weverij 
van zijden stoffen concentreerde en waar vanaf het begin verschillende heel zijden stof-
fen werden geweven, zoals armozijn, damast en kaffa. De publicatie van de ordonnantie 
van 1663 was dan ook het gevolg van de toename en bloei van de fabricage en handel van 
allerlei zijdemanufacturen in Amsterdam, zoals ‘Goude en Silvere lakenen, Satijnen, Ta-
bijnen, Dammasten, broccaden, Caffaes, Fluelen, Felpen, Poudesoyen, floretten, Greijnen, 
Armosijnen, etc. en alles wat daer onder behoort en getrocken kan werden’ en er werd dan 
ook alleen over zijde gesproken. In Haarlem lag dit mede door het gebruik van verschil-
lende garens heel anders, zoals ondermeer nog blijkt uit de aanwezigheid van achthonderd 
garenwevers tegenover zeshonderd zijdewevers binnen het smalweversgilde in 1666.5 Deze 
concentratie op het weven van zijden stoffen heeft Amsterdam een voorsprong gegeven ten 
opzichte van Haarlem. Een voorsprong die zich ook vertaald heeft naar het type getouwen 
waarop in beide steden werd geweven. Uit de discussies rond de Haarlemse loonreglemen-
ten die in 1671 en 1676 gepubliceerd werden, wordt duidelijk dat er in Haarlem in die jaren 
meer op kegelweefstoelen dan op simpelstoelen werd geweven.6 De keuze voor het ene of 
het andere trekgetouw, dat vooral bepaald werd door de grootte van het patroon, had gevol-
gen voor het loon omdat voor het weven op een simpelstoel twee stuivers per el meer werd 
betaald. Daarnaast werd er een onderscheid gemaakt tussen Amsterdamse zware werken – 
stoffen met veel zijde in de ketting – en de Haarlemse lichte werken met minder zijde in de 
ketting, waarover in een verklaring van drie Amsterdamse ‘werkmeesters’ van gebloemde 
zijden stoffen uit 1677 werd gezegd dat deze zware werken tot voor enkele jaren alleen in 
Amsterdam werden geweven. De situatie was sindsdien veranderd en er werden nu in beide 
steden grote aantallen van geweven, zoals het twee- en driekleurig satijn en het twee- en 
driekleurig moor of greine grond dat vier- of zesdraads in het riet werd geregen. De grootte 
van het patroon of het type trekgetouw waarop werd geweven was in Amsterdam, in te-
genstelling tot Haarlem, niet van invloed op het weefloon. Er werd alleen een uitzondering 
gemaakt voor het weven van stoffen met een baanbreed patroon waarvoor de wever twee 
stuiver per el meer kreeg. 
 De gefigureerde stoffen werden in Amsterdam ¾ el, twaalf taliën ofwel 52 cm breed ge-
weven. Ze waren daarmee iets smaller dan de Franse gefigureerde zijden weefsels die 54 cm 
(11/24 aune) breed moesten wezen, maar kwamen min of meer overeen met de Engelse ‘half 
ell’ dat ergens tussen de 48 en 53 cm (19 en 21 inches) lag. Voor Haarlem gold vanaf 1676 
dat de breedte van de zijden stoffen varieerde tussen de 48 en 56 cm, tussen de elf en dertien 
taliën, waarbij de hoogste breedte als ‘Franse breedte’ werd aangeduid.7 Ze weken daarmee, 
in tegenstelling tot wat Van Ysselsteyn meende, geenszins af van de breedtes die elders in 
Europa gebruikt werden. 

4   Schipper-van Lottum, Advertenties en berichten in de Amserdamse Courant, deel 6B, nr. 4433, 16 april 1709. 
Het betrof hier de rouw over de overleden echtgenoot van koningin Anne, prins George van Denemarken. 
5   NHA, Ingekomen stukken (SA 710), rood 465.
6   De hier genoemde trekgetouwen – de kegelweefstoel en de simpelstoel – werden ook in de linnen damastwe-
verij gebruikt.
7   NHA, SA 281, artikel 12. 
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De weefbreedtes in Amsterdam en Londen waren niet aan regels gebonden, wat hen de ge-
legenheid bood om de stofbreedtes aan te passen aan de wensen van de afnemers. Hierdoor 
was het mogelijk dat in Amsterdam de 78 cm brede indiennes zonder problemen geweven 
konden worden, iets wat in Frankrijk met zijn stricte regels die tot het eind van de acht-
tiende eeuw gehandhaafd werden, ondenkbaar was.
 Los van de onderlinge verschillen die er tussen de Europese zijdecentra bestonden, is er 
een aspect van de zijdeweverij waarin zij zich niet van elkaar onderscheidden: de bescher-
ming van de eigen (stof)patronen om zo ongewenste imitatie tegen te gaan. Imitatie is geen 
specifiek textielprobleem en komt op alle terreinen van de kunst en de kunstnijverheid voor, 
waar het verschillende functies kan hebben. Zo was het binnen de zijdeweverij een alge-
meen geaccepteerde manier om nieuwe stoffen aan het assortiment toe te voegen. Daarom 
weefden ze in Amsterdam in de zeventiende eeuw al Franse stoffen na, werden in Lyon 
Italiaanse weefsels gekopieerd en in Londen Hollandse en Franse stoffen. Het werd pas een 
serieus probleem met de introductie van de seizoenswisselingen in de stoffen, 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 geworden. 
 Een deel van het probleem lag in het product zelf, de stoffen, omdat deze door een erva-
ren wever vaak relatief eenvoudig te analyseren en na te weven zijn. En het waren stofstalen 
die door de fabrikeurs naar de potentiële afnemers werden gestuurd om bestellingen binnen 
te halen. Dit gold zowel voor effen als voor gefigureerde stoffen, waarbij in het laatste geval 
het staal uit een heel patroonrapport bestond, waardoor het eenvoudig in de lengte en/of 
breedte herhaald kon worden. Het was daarom ook niet voor niets dat de Haarlemse smal-
reders in de eerste helft van de zeventiende eeuw al aandrongen op bescherming van hun 
‘nieuwe wercken’. Een pleidooi dat in 1661 gehonoreerd werd doordat het nu toegestaan was 
om nieuwe stoffen te ‘inventeren’, te weven en te verkopen, zonder dat men deze meteen op 
de looikamer hoefden te laten zien, waar het gevaar bestond dat de looiers, die immers zelf 
smalreders waren, de nieuwe stoffen ten eigen voordele zouden gaan (na)weven. Dit kon tot 
gevolg hebben dat de fabrikeur, wanneer het stoffen met nieuwe patronen betrof, zijn voor-
sprong – hij was immers de eerste die het op de markt bracht – bij de verkoop van deze stof-
fen verloor en zijn, wat wij nu ontwikkelkosten zouden noemen niet kon terug verdienen. 
Anderzijds werden stalen ook meegestuurd om als voorbeeld voor wevers te dienen, zoals 
in het geval van Jan van Gestel de jonge in Amsterdam, die in 1679 van zijn buitenlandse 
opdrachtgever een staal ontving als voorbeeld waaraan het te weven damast qua zwaarte, 
breedte, kleur en patroon moest voldoen. 
 Een andere risicofactor waren de patroontekenaars die hun patronen, hun ontwerpen, 
die wanneer zij in dienst van een zijdelakenfabrikeur waren hem toebehoorden, aan derden 
doorverkochten. Het is in dit verband dan ook frappant om te zien hoe de Amsterdamse 
fabrikeurs enerzijds maatregelen troffen om het werk van hun eigen patroontekenaars te 
beschermen door geheimhouding op te leggen, terwijl zij tegelijkertijd naar Parijs gingen 
om daar patronen te kopen. 
 Hoewel er met uitzondering van de indiennes, de 78 cm brede zijden stoffen met een 
chinoiserie-patroon, in museumcollecties geen stoffen aangewezen kunnen worden waar-
van met zekerheid gezegd kan worden dat ze in Amsterdam of in Haarlem werden geweven, 
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staat wel vast dat zij zich qua typen stoffen niet van de in Frankrijk en later ook in Engeland 
geweven stoffen onderscheidden. Allemaal weefden ze zowel eenvoudige als technisch ge-
compliceerde weefsels waarover, zeker wanneer het de zeventiende eeuw betreft, nog weinig 
echt duidelijk is.8 Toch moet de slotconclusie zijn, dat de zijdeweverijen van Amsterdam en 
Haarlem vrijwel vanaf het begin van hun bestaan een rol van betekenis hebben gespeeld en 
daardoor de concurrentie met andere Europese zijdecentra aan konden gaan.

8   Het is daarom jammer te moeten constateren dat er in Frankrijk zo weinig onderzoek gedaan wordt naar de 
geschiedenis van de eigen zijdenijverheid. Zo zou een diepgaand onderzoek naar de zijdenijverheid van Tours en 
Lyon in de zeventiende eeuw, waarin ook de technische aspecten meegenomen worden, meer licht kunnen wer-
pen op de positie van Amsterdam en Haarlem. Hetzelfde geldt voor Engeland.


