Witte tafellakens en tulpenbollenvelden
Nederland is beroemd om z’n bollenvelden. Toeristen komen vanuit de hele wereld om deze te
bewonderen. Er kwamen deze lente zelfs zoveel mensen dat de wegen in het dorpje Lisse
moesten worden afgesloten. Hoe zijn die bollenvelden in Nederland gekomen? Dat ga je hier
uitzoeken. We kijken daarbij naar oorzaken en gevolgen van gebeurtenissen.
Oorzaak = hoe iets komt of ontstaat. Gevolg = wat er daardoor gebeurt of ontstaat.
Iets heeft altijd een oorzaak en een gevolg.
We moeten daarvoor terug naar het einde van de 16e eeuw, zo rond het jaar 1585….
Er zijn nu niet zoveel mensen meer die bij het eten een tafellaken op tafel leggen, maar
misschien doen je opa of oma dat nog wel. In de tijd dat jullie ouders klein waren, lag bij elke
maaltijd een tafelkleed op tafel en werden na het eten de kruimels van het kleed buiten
uitgeklopt. Nog langer geleden was een tafellaken echt een teken van rijkdom. Dit waren
mooie linnen tafellakens die geweven werden in kunstige patronen. Dit heet damast.
Wereldberoemd was het damast uit
Haarlem. Bij bijna alle Europese
koningshuizen sierde het de tafels. Dat
het damast zó wit, zó fijngeweven en
zulke bijzondere patronen had, is te
danken aan de vluchtelingen uit
Vlaanderen. Veel damastwevers
kwamen als vluchteling naar ons gebied.
De Vlaamse damastwever Passchier
Lammertijn ontwikkelde een speciale
techniek om prachtige patronen te
weven.

Willem Claesz Heda, Stilleven met pastei en zilveren
kan, 1685. Frans Hals Museum

In 1611 bestelt de Staten-Generaal
tafellakens en servetten ter waarde van
tienduizend gulden, omgerekend zo’n
90.000 euro. Het was een cadeau voor
drie prinsessen.

Ga naar https://www.geschiedenislokaal023.nl/bronnen/weverswerkplaats/ en bekijk het
schilderij van een weverswerkplaats.
Welke vraag zou je aan de wever willen stellen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
De vrouw zit achter het spinnenwiel. Wat spint zij, denk je, en waarvoor wordt dat gebruikt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Het weefgetouw staat meestal op de eerste verdieping bij het raam, omdat daar het meeste
zonlicht binnenvalt. Het weversgilde heeft wegens brandgevaar het werken bij kaarslicht
verboden.
Alhoewel de kooplieden goed geld verdienen met het Haarlemse damast, werken de wevers
tegen hongerlonen. Ze kunnen er amper van rondkomen, ook al werkt het hele gezin mee. Een
wever verdient 4 gulden per week, omgerekend 100 euro nu. Als hij ziek wordt, krijgt hij niks.
Ga naar https://www.geschiedenislokaal023.nl/bronnen/blekerij-aan-de-duinrand/
Schrijf drie dingen op die je op dit schilderij ziet:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
Linnen – van nature grijsbruin – wordt wit door een behandeling met loog en zure karnemelk.
Daarna worden de lappen op de bleekvelden gelegd. In de tekst bij het schilderij wordt
beschreven hoe het linnen nog witter werd.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vergelijk het schilderij eens met deze foto van ongeveer 100 jaar geleden. Je ziet vrouwen aan
het werk op De Bleek.
Noem een overeenkomst. ………………………………………………………………………………………………….
Zie je ook een verschil? ……………………………………………………………………………………………………….
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In 1774 wordt chloor ontdekt, waarmee je eenvoudig stof kunt bleken. Dit betekent het einde
van de blekerijen. De bleekvelden komen braak te liggen.
Er waren al meer dan 100 jaar tulpen in Nederland en mensen waren er nog steeds gek op. Na
de tulpengekte waren nu vooral hyacinten in de mode. Allebei bleken ze heel goed te groeien
op de zandgrond waar eerst de blekerijen waren. Zandgrond, koude nachten en koude winters:
in de duingebieden rondom Haarlem zijn de voorwaarden voor de bollenteelt goed. Sindsdien is
het gebied dat eerst beroemd was om het damast , beroemd geworden door bloembollen.

Claude Monet,
Bloembollenvelden bij
Sassenheim, 1886

Je hebt in deze opdracht geleerd over wat damast en tulpenbollenvelden met elkaar te maken
hebben. Probeer de volgende vragen te beantwoorden door gebruik te maken van de bronnen
(de schilderijen en de teksten). Leg je antwoord uit.
1. Wat was de oorzaak dat Haarlem zo beroemd werd om het damast?
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat was de oorzaak van dat de blekerijen niet meer gebruikt werden?
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wat was het gevolg van dat de blekerijen in het gebied rondom Haarlem niet meer
gebruikt werden?
………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor extra opdracht: zie volgende bladzijde
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De zwarte kant van wit damast

Frans Hals, Familie in een landschap, 1645-1648

Beschrijf 4 dingen die je opvallen in dit schilderij:
1. …
2. …
3. …
4. …
Waarom staat de Afrikaanse jongen er bij, volgens jou?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handelaren vertrekken uit Europa met schepen vol ijzer, wapens en Haarlems damast. Dit zijn
dé ruilmiddelen in de slavenhandel. Vanuit West-Afrika varen slavenhandelaren met tot slaaf
gemaakte mensen als koopwaar over naar Amerika, waar zij worden verkocht aan
plantagehouders. Vervolgens keren de schepen terug naar Europa, met een lading van tabak,
suiker of koffie. Omdat de schepen een soort driehoek varen, heet dit de driehoekshandel.
Bekijk het document op http://www.amsterdam-slavernij.nl/item/het-witte-goud-vanhaarlem/
Hoeveel damast moest in de 18e eeuw voor een slaaf betaald worden? ……………………….
Een el is ongeveer 70 cm. Hoeveel meter stof was dat? ………………………………………………..
Noppies is laken, een geweven wollen stof. Hoeveel noppies moest je voor een slaaf betalen?

Waarom is een document zoals je net bekeken hebt, belangrijk voor historici?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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