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Damasten. 
 
 
Namen in de textielindustrie zijn altijd valstrikken. Geen enkele weeftechniek, misschien op een 
enkele uitzondering na, (?) heeft een eeuwigdurend copyright. Het gemaakte product kan 
beschermd worden maar slechts zelden de techniek. 
Betreffende de getouwen: het jacquard mechaniek heeft nooit een copyright/patent  gehad, en het 
copyright/patent  van het trekgetouw van Passchier Lammertijn had vanaf 1601 een patent voor 
een duur van 12 jaar. voetnoot 1   
 
De weverswereld werd tot aan het einde van de 18de eeuw, bestierd door de Gilden reglementen. 
Men zou dat kunnen vergelijken met de huidige Cao afspraken.  
Die reglement hadden het over hoe arbeidsloon, techniek geweven breedte, garen, dichtheid van 
de  inslagen.loon van de arbeiders, hoeveelheid uren etc.. 
Het probleem met textielnamen en textieltechnieken is : als je geen staaltje met de naam erbij 
hebt, geen plaatje hebt van het  stofje met de naam, geen  weefkennis hebt, geen analyses kan 
doen en het niet weet te klasseren, dan weet je niet wat er mee bedoelt wordt. 
Nu aan het  begin van  de 21tigste eeuw  is alles foto. Beeldmateriaal was in de vorige  eeuwen 
weinig voorhanden. Schilderijen, tekeningen en beschrijvingen en dat was het dan . 
In de weefateliers werden er stoffen in bepaalde structuren geweven. Deze zijn terug te vinden 
met een naam in de keuren, Bijvoorbeeld die van ‘binnen de stad van Haarlem’ uit het jaar 1717 
met een heruitgave in 1749. Namen van de stoffen en de prijzen werden vernoemd: Italiaanse 
damasten, cruzaden, drogetten, triumphanten cadrille, chagrijn, broglios , damasten, 
spiegeldamasten, caffa, gemengde fluwelen  etc.  maar ook de arbeidsovereenkomsten voor 
trekker en treksters,de knechts , de leerjongens , de lonen etc. Er waren stevige boeten te betalen 
als de reglementen niet werden nagekomen,  
 
Als er bij de gegeven naam géén staaltje en géén technische uitleg staat beschreven wordt het 
gissen wat er mee bedoelt wordt.  
Handelaren, het stalenboek van Seybouts( Friesland), Mascati (Italiaanse handelaar), gaven een 
andere draai aan de naam. Een naam doet verkopen, een stof met een slechte naam verkoopt niet 
goed.  
In de lakenhal te Leiden is er de correspondentie (eind 18de eeuw),  van een buitenlandse koper 
die graag wilde weten wat voor product er eigenlijk achter de naam schuil ging, en hij vroeg de 
fabrikant of hij er een staaltje bij kon doen, voordat hij tot een bestelling overging. (onderzoek 
2006)  
 
Tijdens de 19de eeuw begon de textielindustrie samen met het opkomend klassikaal  
textielonderwijs, de technieken en de bijbehorende namen te bundelen en te ordenen Die 
classificatie gaat tot op heden door, maar het is een moeizame weg. Landen zonder roemrijk 
textielverleden hebben een weinig roemrijke woordenschat. De fransen verslaan iederéén. Maar 
dankzij onderzoek (Digtenboekje, 2010, in afwachting van de publicatie) komen er steeds meer  
Nederlandstalige  namen bij.  
 
Om duidelijkheid te verstrekken en te verkrijgen in de textiel  is het aanbevolen om de juiste 
naam op de juiste techniek en op de juiste stof te plakken. Zoniet, dan weet niemand meer wie 
wat aan het vertellen is.  
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Verkeerde classificatie, het niet bekend zijn met technische valstrikken en  onmogelijkheden  geven een 
niet juiste datering en kan aanleiding geven tot een bron van oplichting bij handel in oude en nieuwe 
stoffen 
 
Het woord en de stof  damast. 
 
-Damasten zijn gefigureerde, er is een motief zichtbaar, stoffen. De figuratie kan eenvoudig of 
complex zijn.   
 
De grondstof : 100% wol,  zijden, linnen,  
 halflinnen, halfzijden, halfwollen weefsels  gemaakt met ketting van een grondstof A en een 
inslag met grondstof B..   
Het gebruik van  halfsynthetische, grondstoffen, rondom 1910/1920 en   synthetische plus  alle 
andere mogelijke mengingen na 1945 
 
-De naam damast is niet ontleend aan de grondstof, b..v. alléén zijden damasten zijn damasten. 
-De naam heeft hoogst waarschijnlijk  ( nooit bewezen dat...) niets met  de stad Damascus  
(Syrië) te maken. De stad stond  bekend om zijn jaarmarkten, een draaipunt in de handel van Oost 
naar West en vice versa.  
De eerste keper “ pellen “weefsels gedateerd vanaf de 2de eeuw na Chr. zijn gevonden(19de eeuw) 
in de Syrische woestijn bij de stad Palmera. 
 
De naam damast dekt een weefstructuur. 
 
-Geweven met één ketting en één inslag.  
-Geweven in één binding die twee effecten geeft. Op het ogenblik zijn dit nog steeds de keper- en 
de satijnbindingen. 
-De grond  is het kettingeffect - hier zijn uitzonderingen op –gebonden in een kettingkeper of een 
kettingsatijn.  
-Het motief is het inslageffect - hier zijn uitzonderingen op –gebonden in een inslagkeper of een 
inslagsatijn.  
 
Omdat de grond een kettingeffect heeft  en de figuratie een inslag effect zijn er 2 effecten te zien. 
 
- De damasten met 2 effecten kunnen effen, (één kleurig)  of 2 kleurig zijn. De 2 kleuren worden 
verkregen door het gebruiken van een andere kleur in ketting( bijvoorbeeld  rood )  en inslag.   
bijvoorbeeld blauw ( zie voorbeeldje op bladzijde 3) 
 
- De meerdere effecten damasten ;  
Dit zijn  damasten met meer dan één binding dan die satijn of keper in ketting- en inslageffect 
maar met meerdere bindingen.  Bijvoorbeeld:  en satijnen - EN kepers – en indien wenselijk nog 
een aantal  andere bindingen. 
Deze damasten begonnen op de markt te komen met de voortschrijdende ontwikkeling van het 
Jacquard mechaniek vooral  aan het einde van de 19 eeuw tot aan heden toe.worden nog steeds 
geweven  
Er is een vorm van  meerdere  effectendamast(3 in totaal) bekend, daterend uit 1752.  
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Hoe te herkennen?  
 
De klassieke damasten hebben 2 effecten. Te weten: een kettingeffect ( glanzend) en een 
inslageffect ( dof) Dit fenomeen wordt veroorzaakt door het terugkaatsende licht op de ketting- 
en inslagvlotters.  
Het glimmende effect, de grond gemaakt met de kettingkeper of –satijn.  
Het doffe effect, de figuratie is gemaakt met de  inslagkeper of -satijn 
 
Dat de  grond  een kettingeffecten het motief/patroon/figuratie/decor etc en  inslag effect,is terug 
te voeren naar het gebruik van de trekgetouwen waar stoffen met veel kettingeffect met de Onder 
Kant Boven (OKB) geweven werden  en dit om de krachten van de wever, de trekker maar ook 
de kettingdraden niet onnodig te belasten.  
Ook nu nog op hoog  moderne elektronische jacquard getouwen wordt het gedaan.De wever:ziet 
de achterkant van de stof. D.W.Z. het kettingeffect aan de achterkant gezien geeft een 
inslageffecten en vice versa.  
De  stof werd als het van het getouw afkomt  omgedraaid.  
Het inslag effect is een kettingeffect geworden  en het kettingeffect een inslageffect. 
 
Image van de satijn binding 5 ketting en inslag effect.( basis principe van de satijn gebruikt 
in de damasten)  
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Het motief, de figuratie, het patroon, de tekening....  
Pellenweefsels 
 
Pellenweefsels zijn  voor zover bekend de oudste damast structuren. ( 2de à 3de  eeuw naar 
Christus, Palmyra, Syrië) . Deze oudste  pellenweefsels  waren gedecoreerd met  géometrisch 
motieven (blokken, rechthoeken)  en gebonden in keperbinding  4  in een ketting- en inslageffet.  
( Syllabus Technologie van archeologische en kunsthistorische weefsels. Daniel de Jonge; 
Gent;1986)  
-De chinezen zijn er in de beginne ook niet aan te pas gekomen. Wat zij wel deden tijdens de 
T’ang periode om tot een damasteffect te komen,  wordt onderaan dit artikel uitgelegd.  
Waar de damasten dan wel vandaan kwamen is niet helemaal duidelijk. India, het Byzantijnse 
rijk ? Het midden Oosten, Perzië ?  
 
De  befaamde geblokte Nederlandse theedoeken in de kleuren rood, blauw, groen..  zijn 
pellenweefsels maar nu gebonden in satijn vijf. ketting- en inslageffect, en niet meer /zelden meer 
in keper 4 of 5. 
 
Gefigureerde damasten. 
 
Dit zijn damaststructuren met gefigureerde - géén blokken, rechthoeken- kortom weefsels met  
grote motieven die niet meer te weven zijn op schachtengetouwen. 
De oudste damasten zijn gebonden in keper 4 ketting- en inslageffect.De satijn bindingen waren 
nog niet uitgevonden.  
Eén van die gefigureerde damastenstoffen gebonden in keperbinding is terug gevonden in 
Denemarken in het graf van de Byzantijnse prinses. Kleur. scharlaken rood (murex slakken)  voor 
de ketting en blauw voor de inslag, grondstof : zijden.  
 
Het motief - de adelaar met een bijou in de bek-  geplaatst in een cirkel draait om zijn horizontale 
en verticale as - daar waar het bloemrozet te zien is. Dit motief heeft als functie  om de leegte 
tussen de cirkels op te vullen.  
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Damast in keper 4;  Gemaakt in de damastweverij te Kolding, Denemarken naar een Byzanthijns 
staaltje gevonden in de Deense  graftombe van een byzantijnse prinses.  
Datering; rondom de 12de 13de eeuw.  
Geekocht in 1992.  
 
Het rapport van tekening in spiegeleffect opgesteld. De tekening draait om zijn horizontale en  
verticale as op de hoogte van de rozetten, met als gevolg dat de adelaar in de breedte van de stof 
met een sierraad in zijn bek naar rechts en naar links kijkt en de  vogels met hun poten /koppen 
naar elkaar toe.  
Technische was het een uitkomst om grote patronen  te verkrijgen. Bovendien gingen de grapjes 
nog verder door op de buitenste randen de helft van een ander patroon te organiseren, dat één 
geheel patroon ging vormen als de banen stof  aan elkaar werden genaaid. ( wandbespanningen)  
 
De figuratie in de gefigureerde damasten. 
 
Tekening in stoffen zijn vrij, met dien verstanden; een textieltekening is onderhevig toen en nu 
aan mode, aan techniek en aan de capaciteit van het weefgetouw. In gefigureerde weefsels zijn 
dat trekgetouwen  tot en met het begin van de 19de eeuw,Vanaf 1815/1820 werden de 
trekgetouwen langzaam maar zeker verdrongen door de  mechanische jacquard getouwen en 
sinds de jaren 1980/1990 elektronische jacquard getouwen. 
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Wat zijn spiegeleffecten in een tekening? 
 
Een tekening die draait om zijn horizontale- en of verticale as. 
 
Als het motief, in de lengte / en of de breedte  doorgesneden wordt = een half motief en het al 
spiegelend geplakt wordt op de knip/vouwlijn  komt het gehele motief te voorschijn.  
Reeds  in de  mode rondom de11/12dee eeuw en de laatste opleving was in de jaren 2007/2008.. 
en bekend staand onder de naam barok, barokke motieven...  
 
 
 
 
 
 

Gele zijden damast wandbespanning , Privé collectie
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het gevleugelde woord  “Spiegel” 
 
Het damast is niet gespiegeld maar het patroon is gespiegeld  of beter gezegd: het is  
gespiegeld opgesteld. 
 
Er zijn  5  mogelijkheden om tot spiegels te komen,  
 
A)  
- Mevrouw Haverkamp heeft in haar boek 'aangekleed gaat uit" de Nederlandstalige 
textielwereld de suggestie gewekt dat glimmende damasten, verkregen door nabehandeling, 
spiegeldamasten heetten.  
B) 
 – Via  andere netwerken begonnen de  spiegelde damasten  over te hellen naar   damasten 
met  een figuratie, een motief,  opgesteld in een  spiegeleffect  
C)  
-Ketting kepers en -satijnen  in de grond van het band-/ passementweefels  
D) -   
Extra bindpunten in de aanbinding toevoegen voorbeeld N°,  zodat de ketting gaat vlotten; 
E) 
-Het gebruikt van een bijkomende binding  in een halve kettingrips.  
 
Ad A 
 Veredeling van de stof door kalanderen, insmeren met bijenwas, met Arabische gom en nog 
wa bijproducten, een Amerikaanse bron vernoemd een nabehandeling met zinkoxide, en  
tegenwoordig d.m.v. een coating. geeft een glimmend en zelfs een hoog glanzend effect   
-De stof, werd vaak vuilafstotend en ook nog waterafstotend ( een veredelings proces) 
 gemaakt door de stof te persen. 
Het woord  kalanderen( de stof tussen walsen te laten rollen) is nu voor katoen bestemd  en 
niet voor wol.  De verwarring die optreed over het persen /kalanderen wordt veroorzaakt door  
de toen gebruikt techniek met een toen gebruikt woord te transponeren naar NU.  
Het proces voor de veredeling van wollenstoffen, wat men nog tot waarschijnlijk  in de 18de 
eeuw toe kalanderen noemde, heet nu persen.  
of  
-in te wrijven met een oplossing van Arabische gom  of   bijenwas,. Al wrijvende begon de 
 stof te  glimmen. Dat is wat je noemt twee vliegen in één klap slaan. de stof glom als een 
spiegel en was vuil en waterafstotend geworden. Een Amerikaanse bron spreekt over een 
nabehandeling met Zink oxide, dat gaf  naast de hoge  glans ook nog een wittige  effect/film 
op de stof. 
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Ad B     
Als het (bloem)motief, in de lengte / en of de breedte  doorgesneden wordt, een half motief, 
en dit al spiegelend geplakt wordt op de kniplijn  komt het gehele motief te voorschijn.  
Ad C  
In de passementweverij werd het woord spiegel  gebruikt voor een grond geweven in ketting 
keper of satijn n met een hoge kettingdichtheid.  Nog tot aan het einde van de 20stigste eeuw 
gebruikt. Nu nog?  
Ad D  
Door het toevoegen van opkomende kettingpunten in de aanbinding blijft een kettingdraad 
langer vlotten. Een langere vlottende, vooral  zijden kettingdraad in een weefsel geeft een  
glans/spiegel effect . In het midden van de  18de eeuwse Nederlandstalige  weefterminologie 
kreeg een glimmend effect niet de naam  spiegel mee, maar briljant ( onderzoek digtenboekje 
in afwachting op een publicatie,” brillante drogetten”. )  
Ad E.  
Gebruik makend van de helft van de binding genaamd kettingrips, geeft een glimmend 
oppervlakte te zien.  De gefigureerde grijnen  ook genaamd spiegeldamasten. 
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Betreffende de wollen gebocheerde damasten gebuikt in de Nederlandse streekdracht  

 
 
Staaltjes voor hemdrokken ( privé-bezit) 2/4 /3/4 18de eeuw 
 
De grond:  oranje en geel en donkerblauw en lichtbeige/groen, van deze  wollen stoffen is 
gemaakt in een damaststructuur gemaakt met een satijn vijf binding in een  ketting en 
inslageffect opgesteld. 
De bijkomende figuratie in kleuren grijs, geel/groen in het linkse staaltje en oranje/rood in het  
rechtse staaltje  is gemaakt met een bijkomende plaatselijk ingelegde inslag ( die gaat niet van 
zelfkant tot  zelfkant) Deze techniek staat nu bekend onder de naam : broché, gebrocheerd 
(Frans)) Nog in het midden van de 18de eeuw werd het woord “steek”; werkwoordsvorm 
“steken” gebruikt. 
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Voorkant van het gebrocheerde en in keper 5 gebonden blauwe bloem, verkregen door een 
bijkomende inslag, de brocheerinslag. 
 

 
Achterkant van de stof. 
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Achterkant van de gebrocheerde  blauwe bloem. De blauwe brocheerinslag is zichtbaar in het 
hart en aan de buitenkant van de bloem  aan de voorkant het oranje kettingeffect te zien, en is 
niet  zichtbaar in de bloem zelf , omdat de blauwe brocheer inslag zich aan de bovenkant 
bevindt. 
 
 
De gefigureerde grijnen genaamd spiegeldamasten, zijn hoogst waarschijnlijk (95%) dit soort 
weefsels. Voetnoot 2   
 

 
 
(Contra Stalenboek Sybouts vanaf 1742, met dank aan het Friesmuseum, Leeuwarden,) 
 
Ketting: fil à fil/oog om oog.  = 1draad kleur x, de andere draad kleur y. Er zijn  2 inslagen : 
één dikke en 1 dunne. (zie technische uitwerking) 
Het glanseffect zijn de wit oplichtende figuurtjes. 
De naam van dit stoffen zijn in het stalen boek  (handel)  genaamd Gros de Toer een 
verbastering van Franse woord : Gros de Tours= kettingrips.  
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Simulatie, de oranje/rode figuratie zijn de spiegels; de bosjes ketting vlotters vlottend over 
vijf inslagen. De kleur  is gelijk aan de voor en achterkant.  Het enige wat van kleur veranderd 
is de kettingrips. Hier in de simulatie met rood aangeven, aan de voorkant zal aan de achterkat 
blauw zijn. ( doorhaling van de ketting 1 draad rood, 1 draad blauw.  

 
 
Nu te klasseren onder gefigureerde schijnpatronen. Door middel van de kleur in de ketting en 
de inslag , de specifieke manier van inrijg (schachten) en de bindingen gebaseerd op de 
effenbinding ( de oude grijnen)  komen er gefigureerde weefsels te voorschijn . 
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Voor de meer gevorderden onder U  : Het probleem van de tegenpunten/snijpunten in 
de keper- en satijn damasten. 
Op trekgetouwen gebruikte men sympathiserende bindingen. Dit zijn bindingen dit keurig in 
elkaar passen. De N hokjes (Neergaande kettingdraad staan nooit op de opkomende 
bindpunten, zwart hokje, maar  links of rechts, of onder of boven van  dit opkomende 
kettingpunt.  
Geen enkel damast weefsel gemaakt voor de 19de eeuw op trekgetouwen  heeft overal 
tegenpunten/snijpunten.  Daarentegen hebben vele damast structuren gemaakt op oude ( met 
kartons)  jacquard getouwen prachtige  tegenpunten.  
Damasten gemaakt op elektronische getouwen kunnen om de tegenpunten /snijpunten zonder 
problemen de verkrijgen een extra binding inlassen. “de omlijning , van het motief in een 
andere korte binding.  
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Voor nog meer gevorderden . het toevoegen van Bindpunten in satijnen /en of andere 
bindingen , zijn afleidingen van satijnen en geen sympathiserende bindingen.  
Als er één of meerdere bindpunten aan een satijn worden toegevoegd heeft men het over 
versterkte satijnen.  
Als daar en tegen uitgaande van een inslagsatijn  wil uitkomen in een kettingsatijn door het 
bijpunten heeft men het over schaduw satijnen / bindingen, kruisingen.  
 
Tegenpunten of snijpunten een 19de eeuws en hedendaags probleem  
 Voordat   op grote schaal jacquard getouwen (na +/- 1820 ) in gebruik genomen werden was 
het al of niet hebben van het tegenpunt/ snijpunt een onbekend probleem. Vandaar dat bij 
analyses datering en klassering, de echte trekweefsels te onderscheiden is van de namaak 
door: 
 
 
 
a- op de tegenpunten. . zie tekeningen bladzijde blad 3 en 14 
 
In oude weefsel daterend van voor het begin van de 19de eeuw met overal keurige snijputen ? 
= namaak  
1 tegenpunt ; 99% kans dat het op een trekgetouw is geweven.in  
Nergens? ook namaak .  
 
b- de richting van de satijnen  
 
Op trekgetouwen lopen de ketting en inslag satijnen, dank zij de sympathiserende binding 
dezelfde richting uit. of beide  naar links of beide naar rechts. 
In namaak “authentieke” oude weefsels ( een hele handel)  lopen ze veelal  twee verschillende 
richtingen op. D.w.z. het ene effect van links naar rechts en het andere effect van rechts naar 
links. En dit omdat met het in gebruik nemen van de jacquard getouwen het niet hebben van 
tegenpunten  het als storend werd Om het storende effect uit de wereld te helpen werd de ene  
satijn ten opzichten van de andere gedraaid opgesteld. (pagina 14) 
c- Door  het gebruik van wol en katoen in de 19de eeuwse en latere  jacquardweverijen 
moesten de kettingdichtheden zakken. Het niet hebben  van tegenpunten viel extra op. 
 
Draaiend satijnen  
Ergens in de 19de eeuw in de Jacquard industrie moet men op het idee gekomen zijn om de 
satijnen draaiend op te stellen. Satijn 5 en 8 lenen zich daar uitstekend voor.  
Dit zijn satijnen  waar tussen  de bindpunten  een vierkant getekend kan worden.(pagina 14) 
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Een voorbeeld van een prachtige sympathiserende binding : satijn8 en effenbinding 
 

 
 
 
 
 
 
Herkomst van de geciteerde wollen gebrocheerde damasten. 
 
Norwich (G.B.) schijnt  daar goede zaken mee gedaan te hebben. In het Winterthur Museum ( 
Deleware, USA) zijn er vele stalenboeken met dit soort stoffen, geglansd, gestreept 
gefigureerd etc etc.Datering eind ¾ en 4/4 van de 18de eeuw.  Er zullen waarschijnlijke 
meerde landen geweest zijn die dit soort stoffen maakten 
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Wat deden de chinezen gedurende T’ang periode (618-907 A.D.) 
met een stof  met het uiterlijk van een keper damast? 
 
De Chinezen hebben o.a. “damasten”  stoffen geweven in keper 4 in ketting- en inslageffect.. 
 
Men zou ze kunnen klasseren onder damast structuren.  
 
Maar, en hier draait het om, technische gezien is er geen keper met een ketting en een 
inslageffect gebruikt, maar een keper en een panama 2/2 ( matjesbinding, mattenbinding) 
Door het integreren van een panama in een inslagkeper 4 1/3 bekomt men een kettingkeper . 
3/1 
Om de keper van richting te veranderen moet de inslagkeper anders worden opgesteld.  
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Op een trekgetouw gaat dat zo. 
het trekharnas ( om het motief in kettingkeper trekken)  is gegarneerd met  2 draden per 
kettingstap ( rode ruitjes)doorgehaald in hevels die de draden opduwen/trekken ( geen oog) 
Deze draden zijn ook doorgehaald in de hevels  die de schachten garneren.  
De  wever betrappelt de keper 4 1/3 en de trekker trekt 2 keer achter elkaar de patroondraden 
op.  En de panama ( in het blauw ) zichtbaar vormt samen met de inslagkeper  de 
kettingkeper. 

 
 
 
 
Voetnoot 1 het trekgetouw van Paschier Lammertijn  
Passchier  Lammerijn was een linnen  damastwever in Vlaanderen ( Kortrijk en omsteken) Hij 
is tijdens de godsdienst twisten naar Haarlem /Alkmaar gegaan en is tenslotte in Denemarken 
terecht gekomen. ( geb. 1563 Kortrijk - gest. 1621 Kopenhagen) 
 Maar het is niet echt goed met hem gegaan, en we weten nog steeds niet hoe hij  zijn 
trekgetouw heeft omgebouwd om die  spiegeleffecten te vermijden.    
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Een zekere Herman Kaptijn ( die niets met weven te maken heeft en er ook niets vanaf weet,  
heeft daar een hoop onzin over uitgekraamd in een serieuze universitaire  studie. Misschien 
dat zijn naam nog op Internet slingert? Zoekmachine trefwoord: trekgetouw Herman Kaptijn.  
 
Voetnoot: 2 ‘ gefigureerde greintjes ook wel spiegeldamast genaamd .’ Leidse keuren anno... 
aangehaald door Thijssen  in door Juliette van Seegers in  doctoraalsciptie: Smalle damast - 
damast spiegeldamast. bladzijde 9 ; Leidse Keur van 29 october1759. Bladzijde 10 “Grjintjes 
gefigureerd, genaamd spiegeldamast” 
 
 
 


