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Caffa. van  Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis. te Amsterdam ( NL) 
 
 
Op een bijgaand bruinkleurig stevig papier staat met inkt  - caffa 1630-geschreven. Mag 
men er vanuit gaan dat het staaljte  is geweven in 1630? 
Mevrouw Doctor Colenbrander vermeld op bladzijde 135 in haar thèse ,  
(april 2010) Zolang de weefkunst bloeit . Zijdenweverijen in Amsterdam en Haarlem 
1585-1750; het staaltje. onder Collectie IISG/NEHA Amsterdam, Neha Bijz. coll. 471, 
Nr. 1.6.1.7 (J.A.V. Velle collectie) 
 
 

 
Decor van het staaltje. figuur 1 
 
Twee identieke “en tête bêche”  opgestelde geometrische (chevron) motieven  
gedecoreerd met “S” vormige figuratie  en eindigend in een  gestileerd bloempje, dat 1/4 
verspringt ten opzichte van het volgende motief.   
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Afmetingen, kleur, grondstof, zelfkanten 
 
Het drie hoekige staaltje meet  H x Br:  29 x 15- bovenkant en eindigt in een punt.  
Kleur : zwart. 
Grondstof : zijde in ketting en inslag. 
Zelfkanten : géén.  
 
Afmeting totale rapport van tekening H X Br.  
 
H 4,8 x  Br 8,5   
 
Techniek 
 
Gemengd kettingfluweel met 3 effecten bekend staand onder de naam Caffa ( onder 
voorwaarden dat wat er op het bijgaande bruine verpakkingspapier staat, juist is. 
Kettingfluwelen zijn complexe weefsels met minimaal 2 kettingstelsels en  
minimaal 3 inslagstelsels. 
 
Het staaltje heeft 3 effecten : te weten : 
1) een grond gemaakt met laag ongesneden fluweel, (volle grond) 
2) een omlijning  in een hoger ongesneden fluweel. 
Duidelijk te zien op de foto tussen het gesneden zwartkleurige fluweel en de lagere 
grijskleurige grond. 
3) een figuratie in gesneden fluweel, de diagonale lijnen, de S vormen  en het bloempje. 
Het gesneden fluweel is even hoog als het  ongesneden fluweel van de omlijning. 
Onderaan rechts is een stukje zonder pool te zien. Dit is  een beschadiging van het 
weefsel en maakt geen onderdeel uit van de figuratie.  
 
Verhouding en  hoeveelheid ketting en inslagdraden /cm. 
 
Er zijn 2 kettingen gebruikt:  Grond ketting en de poolketting in een verhouding van :  
2 grondketting / 1 poolketting 
Er zijn 3 inslagstelsel gebruikt: 
- de grondinslag,  
- het bed  
- 3 verschillende roeden (naar alle waarschijnlijkheid) , een snijroede -  en een trek/ronde 
roede en een onbekende ( voor ons ) derde roede.  
Verhouding : grond/bed/snij-/ trek- en een onbekende roede  : 1/2/1/1/1(onder 
voorbehoud) 
 
Ketting en inslagdichtheid 
 
Kettingdichtheid: verhouding 2 gronddraden/1 fluweel/pooldraad = 
32 gronddraden +16 fluweel/pooldraden = 51 kettingdraden/cm. 
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Inslagdichtheid: verhouding  grond/bed/ en 3 roede slagen  (onder voorbehoud) = 
12 grondinslagen + 2 x 12 “bed”inslagen= 36 inslagen + 36 roeden scheuten ( zie 
voorbehoud)= 72 inslagen/cm. De roeden worden als in/slagen berekend. 
 
Ketting en inslagstap.  
 
Kettingstap :  pooldraden : 1 
Inslagstap :  1 De gehele inslagcyclus:  6. 1 grondinslag, 2 bedinslagen,  3 roeden . 
 
Profielen /doorsneden. 
  
Dit zijn technische tekeningetjes waar de werken van de ketting- inslagdraden, roeden. 
schematische weergegeven worden 
 
 Omdat er 3 effecten in de motieven te zien zijn hebben Agnès Alauzet en ik de link 
gelegd naar de broderie of relief fluwelen. Deze fluwelen vallen technische gesproken 
onder de  handgeweven ( Labriffe 1925) gemengde of ciselé fluwelen. De ciselé fluwelen  
kenmerken zich door het hebben van  een  hogere gesneden pool en een lagere 
ongesneden pool verkregen door de 2 roeden op elkaar te plaatsen.  In de industrie liggen 
de roeden naast elkaar.  
Om te kunnen begrijpen hoe deze ‘caffa” met 3 pooleffecten geweven zouden kunnen 
zijn, zijn we uitgegaan van : 
a) de ciselé of gemengde fluwelen  en 
b) de broderie fluwelen.  
 
Ad.a)  
Uitleg van de werking van de roeden in een ciselé/gemengd fluweel 
 
Doorsnede schema van een klassiek met de hand geweven  ciselé/gemengd fluweel. 
figuur 2  Te lezen in de  breedte richting  
Bij de ciseleer fluwelen worden eerst de trekroeden ingebracht en dan de 
snijkoeken.  
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Te lezen als volgt:  
Ketting : 
De dikke zwarte lijn stelt  de fluweelketting voor. 
De dunne lijnen stellen de 2 grondkettingen voor. 
Inslagen : 
de zwarte bolletjes zijn de grond inslagen, 
de groene bolletjes de bed inslagen, deze worden weeftechnisch als 1 inslag geteld. 
 de grijze bolletjes de ronde /trek roede  
het 2 puntige figuurtje de snijroede. 
 
AD. b) 
De broderie fluwelen. Dit zijn fluwelen met een hoge ongesneden pool en een 
ongeveer even hoge gesneden pool  
 
Figuur 3 Doorsnede broderie fluweel te lezen in de breedte richting. Bij de broderie 
fluwelen worden eerst de snijroedenen  ingebracht en dan de  de trekroede. 
 
 

 
 
Bilbliographie: Nederlandstalig Adolphe Hullenbroeck 1942 - in de jaren 1930 was er 
een Franstalige uitgave-  -  en C. Villard 1925 
 
 
Ons baserend op deze 2 technieken; de gemengde fluwelen ( ciselé) en broderiefluwelen  
kan een voorzichtige conclusie getrokken worden dat deze caffa uit het jaar 1630, 
technisch gesproken onder gemengd/cicelé broderie fluweel zou kunnen vallen.   
Maar aangezien er nog geen 17 de eeuwse technische bronnen zijn gevonden over hoe 
een kettingfluweel met 3 effecten geweven zouden kunnen worden is de onderstaande 
doorsnede een hypothetische opstelling. 
 
 



Analyse caffa augusta uhlenbeck/agnès alauzet april 2011 @ adres ; uhlenbeck-textile@ wanadoo.fr   
page 5 

Hypothetische tweede opstelling van de caffa fluweel . Figuur 4 
Zie de 2 hypotheses uitwerking trekgetouwen, 
 

 
 
Te lezen als volgt:  
Ketting : 
De dikke blauwe lijn stelt  de fluweelketting voor. 
De dunne lijnen (rood en geel) stellen de 2 grondkettingen voor. 
 
Inslagen : 
De zwarte bolletjes zijn de grond inslagen, 
De groene bolletjes de bed inslagen, worden weeftechnisch als 1 inslag geteld. 
 De groene zwartgestreepte bolletjes de ronde /trek roede  
 Het  puntige figuurtje de snijroede.  
 De gele zwartgestreepte bolletjes ( tot nu toe onbekende X roede X ) om de hoge 
ongesneden pool te kunnen maken.  
 Deze trektoede steunt op de inkeping van de snijroede, die op zijn beurt, dankzij zijn 
ronde onderkant kan steunen op de groene trekroede. 

 
Het fluweelgetouw.  
 
Gefigureerde kettingfluwelen worden op speciaal ingerichte getouwen geweven.  
Voor het in gebruik nemen van goedwerkende  jacquardmechanieken – na  1815/1820 - 
waren dat  trekgetouwen. 
Het getouw wordt uitgerust met 1 kettingboom bestemd voor de grond ketting  en een 
klossenrek dat   onder de ketting draden van het diepe  getouw is opgesteld, bestemd voor 
de pool/ fluweel draden. Omdat het klossenrek vaak dieper is dan het getouw steekt er 
nog een deel onderuit 
 
Ieder klosje is bestemd voor 1 fluweel/pool draad en  heeft zijn eigen gewichtje.  
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Figuur 5, Voorbeeld van het Klossenrek voor de fluweelketting, montage “à la 
Lyonnaise “ onder het getouw. Met dank aan “ La  Maison des Canuts Lyon”, april 2011 
(zie voetnoot.) 
 
Aantal harnaskoorden per rapport van tekening,  breedte van het weefsel, inweving.  
 
De formule om tot een berekening te komen van het aantal gebruikte Harnaskoorden of 
arcadekoorden voor het rapport van tekening is : 
Breedte van rapport van tekening 8,5 cm X 16 fluweeldraden/cm = 136 harnaskoorden.  
Omdat ieder weefsel krimpt zogauw het van het getouw afkomt, zal dit aantal van 136 
kooden iets hoger hebben gelegen.  
Het motiefje wordt X keer in de breedte herhaald. Het 18de eeuwse woord voor de 
herhaling was PUNT. Om dit voor elkaar te krijgen zullen de harnaskoorden verbonden 
worden met de raamkoorden/trekkoorden.  
 
Mevrouw Colenbrander schrijft in “Zolang de weefkunst bloeit . Zijdenweverijen in 
Amsterdam en Haarlem 1585-1750 “ dat de breedte van de kettingfluwelen op het 
getouw tussen de 50 en 52 cm  in het Antwerpse lagen ( bladzijde 128) om een minimale 
breedte van 48 cm te verkrijgen. 
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Dat houdt in : dat de caffa met een rietbreedte van 52cm een inweving van 7,7 % hadden 
en die geweven op 50 cm een inweving van 4 % hadden.  
Omdat een zelfde product geweven in het zelfde materiaal en dezelfde techniek evenveel 
inweving te weten 7,7% zou moeten veroorzaken, kan men kunnen veronderstellen dat de 
fluwelen geweven op een rietbreedte van  50cm  in een andere techniek geweven zijn. 
 
Breedte  
Om tot deze gewenste breedte te komen zal de breedte van het rapport van tekening (van 
het staaltje caffa- metende 8,5 cm minimaal 6 keer herhaald moeten worden ( 6 punt) om 
tot 51cm te komen  (zonder de zelfkanten) nadat de stof van het getouw is gekomen. Als 
er een inweving van 4%= 2,04 cm  was dan was de rietbreedte ongeveer 53 cm.  
Omrekening van  talie/el/cm  geeft niet geheel nauwkeurige eindresultaten. 
De zelfkanten moesten een bepaalde breedte hebben (10 rieten= 10 riettanden) en dit om 
te voorkomen dat de breedte van de stof behaald werd door bredere zelfkanten en minder 
stof.  
De voetnoot 46 Colenbrander bladzijde 128 ‘mits ‘tprincipael werck’ niet werd geschaad, 
geeft dat duidelijk aan. 
 
Hoogte 
De litsen of de letsen zijn verbonden aan de sempelkoorden, die op hun beurt aan de 
raam/trekkoorden zijn bevestigd. (zie figuur 5) 
De hoeveelheid litsen die de trekker moet trekken :  
Hoogte van het rapport van tekening /cm en hoeveelheid inslagen die getrokken worden.  
4,8 cm  x 3 x 12 roeden/cm = 172,8 = 173 litsen  die klaargemaakt moeten worden  en 
die de trekker optrekt zodat de pooldraden zich boven de roeden komen te liggen.  
 
 Omdat de geweven stof op het getouw onder  spanning heeft gestaan krimpt zodra het 
van het getouw afkomt zal dit aantal inslagen/cm iets hoger zijn en zijn er dus meer litsen 
gemaakt.  
 
Schematische voorstelling  van de koorden en de herhaling  op het trekgetouw. 
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Figuur 6 
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Het weefproces op een trekgetouw  met wever en trekker.  
 
Om de grondbinding in kettingrips 1/2  te kunnen weven heeft het trekgetouw een kam 
gegarneerd met een x aantal schachten .Het woord “voorkam” komt van het jacquard 
vocabulaire en is niet eigen aan de  trekgetouwen, De woorden die gebruikt werden in de 
18de eeuw en waarschijnlijk ook al daar voor, waren: de voorste kam:dichts bij de wever, 
achterste kam: het verst van de wever)  
Met een hoge  dichtheid zullen er minimaal 4 schachten gebruikt worden. Dit zal 
waarschijnlijk meer geweest zijn en dit om de slijtage  van de gronddraden te 
voorkomen. Acht schachten zou een mooi aantal kunnen zijn.  
 
De fluweelketting wordt gebonden met iedere grondinslag.  
Om de fluweelketting te binden met iedere grondinslag zullen de  fluweeldraden niet 
alléén in het trekharnas doorgehaald moeten worden maar tevens door een 2de kam die 
door de wever betrappeld wordt. ( zie trekschema eerst en tweede hypothetische 
opstelling..) 
 
De wever slaat in :  
A) de grondinslag,  
B) en een bedinslag; 
C/ 1-  de trekker trekt alle pooldraden op en de wever legt de ronde roede onder alle 
opgetrokken pooldraden en slaat met de lade de roede aan; 
C/2-  De trekker trekt de pooldraden die gesneden worden op en legt de  snijroede op de 
ronde roede.  
De  twee roeden  staan bovenop elkaar; de ronde/trek roede die dankzij hun 
respectievelijke vorm  inelkaar passen  en   de kettingspanning en door  het aanslaan van 
het  riet op elkaar blijven staan.  
C/3 De trekker trekt de pooldraden voor de hoge ongesneden pool op  de wever legt een 
ongekende roede X, onder deze pooldraden en slaat aan. 
Dankzij het riet, de lade, en de kettingspanning blijven deze 3 roeden op elkaar staan.  
(zie figuur 3) 
 
D) Tot slot slaat  wever nog één bedinslag in zodat de pooldraden stevig vast in een W 
binding in het weefsel komen te liggen.  
 
Als de ketting- en inslagdichtheden voor de stof correct zijn berekend, kan de wever na 2 
à 3 cyclussen van de inslagstap de roeden eruit trekken om ze weer opnieuw te gebruiken 
nadat hij de a)  ronde roede er af uitgetrokken ( lage pool) , b) de gesneden hoogpolige 
ketting heeft doorgesneden en de roede X voor het hoogpolige ongesneden effect  er 
heeft uitgetrokken.  
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De roeden gebruikt voor het ciselé fluweel: met de steeltjes omhoog: de snijroeden,  
met de ‘parel’ de trek/ronde roede. 
 

 
 
Figuur 7 Met dank aan “ La  Maison des Canuts Lyon”, april 2011 
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Figuur 8 ,eertse hypothetische opstelling. van het trekgetouw met de effectenkaart  
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Figuur 9 tweede hypothetische opstelling van het trekgetouw met de effectenkaart.  

 
 
 
 
 
 
Iedere getrokken kettingstap bestaande uit 3 litsen, voor de 3 gebruikte roeden, zijn samen gevat 
en de trekker zal in één keer de 3 litsen pakken en deze met een elegant gebaar afzonderlijk 
trekken .  
 
 



Analyse caffa augusta uhlenbeck/agnès alauzet april 2011 @ adres ; uhlenbeck-textile@ wanadoo.fr   
page 13 

 
 
Figuur 10,  met dank aan Meneer Hassane Kabil, trekwever in Fez, Marokko.  

 
 

Staat van het staaltje, 
 
Het staaltje, zonder zelfkanten, heeft een driehoekige vorm. Bovenaan links  zijn de 
pooldraden verdwenen. Er zijn 2 moeten (stevige vouwen ) in  de breedte van het staaltje, 
Onder en boven de breedste vouw zijn er 2 x 2 speldengaten alsof het staaltje lange tijd 
opgevouwen, vastgespeld en opgeborgen is geweest in het bruinige papier. Bij de punt , 
onderaan is eveneens een stevige moet te zien. 
Onderaan rechts is een stukje zonder pool te zien. Dit is  een beschadiging van het weefsel en 
maakt geen onderdeel uit van de figuratie.  
De pool is wat geplet en verhaart.  
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Kleine samenvatting, voetnoten en bibliografieën.. 
 

Het aangeduide product geweven in een techniek “caffa” genaamd waren aan het einde van de 
16de, 17de eeuw misschien nog met nog uitlopers in de 18de eeuw zijden  kettingfluwelen. De naam 
caffa hoeft in de loop der eeuwen niet dezelfde technische lading te dekken.  
De technische specificiteit van dit soort fluwelen zou zijn, dat de gesneden pool hoger is  zijn 
dan de ongesneden pooldraden. ( Colenbrander bladzijde 127)  Deze beschrijving komt overéén 
met de ciselé fluwelen ook bekend staand onder de naam Gemengde fluwelen.  
 
Maar de bovenstaande beschrijving komt niet overéén  met het geanalyseerde staaltje genaamd 
Caffa dat naar alle waarschijnlijk in het jaar 1630 geweven is . 
De fluweelgrond, de volle grond, is een laagpolig ongesneden fluweel, de omlijning is 
hoogpolig ongesneden fluweel en de motiefjes zijn in gesneden hoogpolig fluweel.De hoogte 
van de omlijning en het gesneden fluweel zijn even hoog. (zie doorsneden bij figuur 8 en 9 ) 
 
Het is mogelijk dat er 3 roeden, en ronde roede, een snijroede en een onbekende X roede X. 
De onbekende roede XX moet, om te voorkomen dat het de hoogpolig ongesneden fluweel veel 
hoger zal zijn dan het gesneden fluweel, buitengewoon laag ( keurig vallend in de snijroede ?)   
zijn  geweest. Zie de 2 hypothetische osptellingen figuur 8 en 9  
 
In het 18de eeuwse stalenboek de firma Seybouts en zonen Friesmuseum vanaf 1742 worden 
wollen ciselé fluwelen ook caffa genoemd.  
 
Opstelling van het klossenrek voor de pooldraden.  
* Montage à la Lyonnaise : de klosjes hebben ieder een eigen gewichtje. Als de 
poolkettingdraad breekt zal door het gewichtje de pooldraad weer op het klosje rollen.Dat heeft 
als nadeel dat de wever/ helper ?  onder het getouw moet kruipen en de gebroken pooldraad 
moet opzoeken en deze op de juiste plaats weer moet inrijgen. 
* Montage à l’Italienne, de klosjes hebben ook hier ieder een eigen gewichtje maar er is een 
terugslag, een “veer” die verhindert dat de gebroken pooldraad, in de gehele lengte weer 
terugrolt op het klosje. De gebroken draad « springt «  naar achter, maar rolt zich niet in zijn 
totale lengte op , dank zij de “ rem”, en is makkelijker terug te vinden en op zijn plaats te 
zetten.Dze montage is waarschijnlijk de oudste en dit omdat Frankrijk Italiaanse wevers aantrok 
om het fluweel weven onder de knie te krijgen.  
 
Gezien het feit dat zowel in het 18de eeuwse digtenboekje 1752/1754 ( nog niet gepubliceerd 
onderzoek 2003/2010 Augsta Uhlenbeck, Agnès Alauzet en Frieda Sorber, Frans Hals 
Museum, Haarlem) er damasten op “Italiaanse wijze”, bestonden  en er in de 17de Gilde 
reglementen betrekking hebbende op de fluwelen gerefereerd werd wat er in Italie gebeurde  
kan men vermoeden dat  in de 17de eeuwse republiek der Nederlanden klossenrekken met een 
Italiaanse opstelling werden gebruikt.  
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Naslagwerken betreffende de ciselé /gemengde fluwelen en broderie fluwelen:  
 Charles Labriffe  Manuel de tissage tissus complexes.   1925 J.B. Baillière et fils. Pagina 212 
en verder.  
Adolphe Hullebroeck, De fluwelen  1942, De West-Vlaamsche boekhandel, Kortrijk, pagina 
101 en verder. Een deel van  zijn boeken (alle ?) zijn verschenen in het Frans in de jaren 1930. 
C. Villard : Manuel de théorie du tissage Tome II les tissus façonnés.  1926 L’édition texitel 
61, avenue Jean Jaurès,61,  Paris  (19e)  
Adolphe Hullebroeck verhaalt het volgende ( bladzijde 105) hoofdstuk: Fluwelen door keten ; 
 “Bij de zogenaamde borduurfluwelen schiet men dus achtereenvolgens een gegroefd ijzer  
(snijroede) en een rond ijzer (roede) in. 
Zulks levert nochtans een nadeel op: als er min ( minder)  fluweeldraden boven het rond ijzer 
komen als voor het gegroefd ijzer, gebeurt het bij het aanslag der lade dat het ronde ijzer 
opgeheven wordt en zulks brengt een onregelmatig fluweel teweeg”. 
 
Om zeker te weten hoe het eventueel geweven zou kunnen zijn, met 3 verschillende roeden of 
met ??? moeten er testjes gedaan worden op een fluweelgetouw ! In afwaching om dit te doen 
in la maison du Canut, Lyon.  Eind 2011 ? 
Wat niet kan in de fluweelweverij is : het onderling wisselen van de roede inslagen.! 
Als de ronde roede het eerst wordt ingeslagen, vervolgens de snijroede en dan de XX roede, 
dan zal het gedurende het gehele weefproces dit ritme worden aangehouden.  
 
Aangezien het randje omlijning gemaakt met een hoge ongesneden pool slechts uit 2 
pooldraden bestaat, zou een onregelmatige fluweel haast, niet waar te nemen zijn.  
 
Mochten er wevers, techniekjes, onderzoekers,  zijn die er een ander idee over   kunnen 
hebben, die kunnen contact opnemen met Augusta Uhlenbeck, mail: uhlenbeck-
textile@wanadoo.fr  
 

april 2011 
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