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De zijdeproductie aan het Comomeer
De geschiedenis van de zijdecultuur
Hoewel er Chinese schrijvers zijn die het ontstaan van de zijdecultuur dateren rond 3400 vC,
neemt men meestal aan dat het keizer Haung-Ti is geweest die in 2640 vC. de grote impuls
heeft gegeven. Hij gaf zijn gemalin, Si-Hing-Chi, opdracht de zijdecultuur op grote schaal op
te zetten als inkomstenbron voor de bevolking. Ze slaagde hierin en door strenge straffen uit
te vaardigen op het verspreiden van de kennis, kwam Japan pas rond de 2e eeuw nC. achter
het geheim. Al snel kwam toen de befaamde zijderoute als handelsweg tussen China en het
Middellandse Zeegebied tot stand. De kostbare zijde stoffen waren zeer geliefd bij de
aristocratie. Julius Caesar stond bekend om zijn kostbare zijde gewaden. Toch was het in die
tijd in Rome nog steeds onbekend hoe de zijde werd geproduceerd. Plinius de Oudere (23-79)
meende dat de zijdewormen geboren werden uit het vocht dat door afgevallen bladeren werd
voortgebracht. De latere keizers Tiberius (14-37) en Titus (79-81) verboden het gebruik van
zijde voor kleding van mannen en tijdens de regering van Marcus Aurelius (161-180) kwam
er ook een verbod voor vrouwen op het dragen van zijde kleding omdat deze te doorzichtig
was. Keizerin Theodora wilde een zijdeproductie in Constantinopel beginnen en haar man,
keizer Justianus, stuurde daarop enkele monniken naar het Chinese Catai welke terugkwamen
met in een bamboestok verborgen de eieren van de zijderups. Via Griekenland en Magna
Crecia kwam de kennis in Calabrië. In Sicilië introduceerde de Noormannenkoning Ruggero
II (1095-1154) in de 12e eeuw de zijdeproductie, gebruikmakend van de kennis van slaven die
in de Peloponesos gevangen genomen waren. Van daar uit verspreidde de kennis zich door
Italië en Frankrijk. In die tijd was alles huisarbeid van boeren die de moerbeibomen
cultiveerden en zijdewormen kweekten. In 1372 bracht “Ser Borghesino da Lucca” de eerste
spinmachines naar Bologna, waar ze in de boerenhuizen werden geïnstalleerd. Echter in
Lucca, gevolgd door Florence en Venetië beleefde de zijdeproductie zijn hoogtepunt. In 1442
verleende Filippo Maria Visconti een Florentijn het privilege de zijdeproductie op te zetten in
Milaan, vanwaar het spoedig in heel Lombardije kwam. Ook de Sforza’s beschermden de
productie. Ludovico II (1452-1508) kreeg zijn bijnaam “Il Moro” vanwege zijn toewijding
aan de cultuur van de zijderupsen, de “bombix mori”. Onder zijn regering was er een massale
toename van de zijdewormenkweek en veranderden de velden rond Como en Milaan in
moerbeibossen. Eind 1500, onder de Spaanse overheersing, was het de mode vrijwel alles te
versieren met zijde: kleding, paarden, huisinterieurs, schilderijen, tassen enz. In 1600 werd de
zijde die in de dorpen langs het Comomeer werd vervaardigd, naar Como gebracht waar de
adellijke familie Gallio gespecialiseerd was in de productie van zijdefluweel. In 1630 echter
begon het verval van de Spaanse overheersing en slecht bestuur, de doortocht van legers,
plunderaars en de pest ruïneerden de industrie, waaronder de zijde-industrie. De rijke
handelaars trokken weg uit Como en begonnen opnieuw in Venetië. Pas onder de
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Oostenrijkers in begin 1700, kwamen er maatregelen die de Comaschi stimuleerden opnieuw
te beginnen met de zijdeproductie. Keizerin Maria Theresia richtte de Società Patrottica op en
introduceerde een behandeling tegen ziekte van de moerbeibomen. Ook gingen
parochiepriesters de kweektechniek instrueren bij de boerenbevolking. Volgens de inwoners
van Pianello Lario brachten de vrouwen de zondagmiddag door in een schoolklas waar ze
behalve huishoudelijk werk ook moderne methoden voor de zijdewormenkweek leerden.
De industriële revolutie leidde tot het ontstaan van een grote textielindustrie. Na de eerste
wereldoorlog kwam er een periode van grote bloei, maar die eindigde met een diepe depressie
in de jaren dertig, o.a. door de opkomst van de kunstzijde. In vele dorpen langs het Comomeer
kunt u nog een oude textielfabriek terugvinden. Na de tweede wereldoorlog leefde de
textielindustrie weer op, gestimuleerd door lage arbeidskosten en geringe Japanse
concurrentie. In 1952 begon de neergang, versterkt door de opkomst van polyester, acryl en
nylon en protectionisme. Na 1972 is het primaat van de zijde-industrie definitief verschoven
van Italië naar China en Japan. Wel is Lombardije nog steeds een belangrijke
stoffenproducent in Europa. Ongeveer 80% van de zijdeproductie in Italië vindt plaats in de
provincie Como en ca 20% daarvan betreft de productie van zijde stoffen. De twee grote
producenten zijn op dit moment Mantero en Rattii. Op de boulevard in Menaggio kunt u het
beeld van de zijdeweefsters zien dat hier in opdracht van de familie Mantero werd geplaatst.

Fig. 1 Moerbeibladeren met zijderupsen

De kweek van zijdewormen thuis
Eind 19e, begin 20e eeuw was er een grote huisnijverheid rond het Comomeer. De boeren
besteedden veel aandacht aan de kweek van de zijdewormen. Kwam er onweer? Dan rende
iedereen naar de kamer met de wormen om ze gezelschap te houden omdat ze bang zouden
zijn van de donder. Hadden twee mensen ruzie: de omstanders probeerden ze onmiddellijk tot
bedaren te brengen.
Giuseppe Fontana vertelt: “In mijn herinnering waren de winters heel koud en bleef de
sneeuw maar liggen; in deze periode repareerden de boeren hun gereedschap en zorgden ze
voor de dieren. Als het voorjaar eindelijk begon, maakte ons hele gezin, ook wij kinderen,
zich klaar voor de komst van de wormen. Eerst werd er geteld hoeveel bomen konden worden
gebruikt, zodat er een schatting kon worden gemaakt van de hoeveelheid beschikbaar blad.
Ook werd de kweekruimte klaar gemaakt. Rond die tijd kwam er dan iemand langs alle
buurtschappen om te vragen hoeveel eieren men wilde bestellen2. Sommige families
kweekten de eieren zelf, maar dat lukte niet altijd. Hiertoe hielden ze een dozijn cocons van
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het vorig jaar apart, half vrouwtjes, half mannetjes. De vrouwelijke cocons hadden een wat
langgerekte vorm met een insnoering in het midden, de mannelijke waren ronder. Aan het
begin van de lente werden de paren op een stuk karton gelegd en na een tijdje kwamen hier de
vlinders uit, de vrouwtjes slank, de mannetjes forser”.
De zijdevlinder is zeer onopvallend. Ze is ongeveer 5 cm groot en gedrongen en witachtig,
bijna doorzichtig. Na eeuwenlang in gevangenschap te zijn gekweekt kan ze vrijwel niet
vliegen. Maar dat is niet belangrijk omdat de meeste vlinders toch het licht niet zullen zien:
waar het om gaat is de cocon of liever de draad waaruit ze is gemaakt, de zijde. Ze overleven
slechts enkele dagen (ze hebben geen monddelen en kunnen zich niet voeden) omdat hun enig
doel is te broeden en eieren te leggen.
Na de paring legt het vrouwtje iedere dag een hoeveelheid, circa 500 in totaal, welke door een
kleverige stof bij elkaar wordt gehouden. De eitjes zijn eerst geel van kleur en worden in de
loop van enkele dagen donkergrijs.

Fig. 2 Een primitieve broedmachine

Fontana vertelt: “De eitjes werden op een warme plaats bewaard,
vaak onder dekens om de geboorte, die circa 15 dagen later plaats
vond, te bespoedigen (er werd wel verteld dat de vrouwen vaak
kleine zakjes met eieren in direct contact op de huid droegen, soms
tussen de borsten)3. De nieuwgeborenen hadden veel zorg nodig:
ze werden op malse moerbeibladeren geplaatst en de temperatuur
moest zo constant mogelijk op 18-20 ˚C worden gehouden in een
droge ruimte4. Als ze groot genoeg waren, werden ze overgebracht
op houten planken, bedekt met een laag heide takken. De planten
moesten voortdurend schoongemaakt worden van de uitwerpselen,
zodat er geen schadelijke parasieten konden ontstaan. Dat was een
werkje voor ons kinderen. De kamer moest regelmatig worden
gelucht en het bed planten regelmatig vernieuwd om gisting te
voorkomen. Ook moest er op worden gelet dat de wormen niet
werden opgegeten door ratten of mieren. Om aanvallen van mieren
te voorkomen namen wij en de buurkinderen een stok die we op
Pasen in het gewijde vuur hielden, waarna we van huis tot huis gingen en een zwart kruis op
de vloer van de kweekkamer tekenden”.
Fig. 3 Zijderupsen die zich
inspinnen

De rupsen verpoppen
zich vier maal, waarbij
ze tijdens het verpoppen
gaan slapen en iets
uitdrogen terwijl ze de
oude huid afleggen. De
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eerste twee slaapperioden duren ca 20 uur, de derde 27 uur en de vierde, de langste, die de
“diepe slaap” wordt genoemd, ca 48 uur. In de tussenperiodes werden de jonge rupsjes dag en
nacht gevoed met fijngehakte bladeren, welke ze verzwelgen zonder kauwen. In de eerste
periode kregen ze acht maaltijden in 24 uur, in de derde periode zes maaltijden met grovere
bladeren en tenslotte aten ze vijf maaltijden van hele bladeren in 24 uur. In een periode van
30-32 dagen is het gewicht ca 10000 maal groter geworden en is de rups gegroeid van 1 mm
naar 8-9 cm! Na de laatste periode stopten ze met eten en zochten een plaats op een tak of
stam waar de laatste gedaanteverwisseling plaats kan vinden. Daartoe werden droge
heidetakjes neergezet op speciale stellages. Als hij de juiste plaats heeft gevonden, hangt de
rups daaraan met zijn achterpoten en begint uit een spinklier bij zijn mond, een dunne draad
uit te scheiden, die onmiddellijk verhardt wanneer ze in contact komt met de lucht. Ze worden
vrijwel doorzichtig en in een tijd van drie dagen spinnen ze een cocon om zich heen bestaande
uit een zijdedraad van ongeveer 1200 m lengte. Na een week waren de cocons rijp voor de
oogst en vulde het huis zich met ouders en vrienden die hulp kwamen bieden. Terwijl de
mannen de takken en bladeren van de tafels opruimden, scheidden de vrouwen de goede
cocons van de slechte, d.w.z. minder uitgegroeide cocons. Van de slechte konden de vrouwen
na koken nog wel eens een draad halen waarvan dikke sokken konden worden gebreid. Om de
zijde te verkrijgen, moest de draad van de cocon afgewonden worden. Dit was een moeilijk en
vermoeiend werk. Het moest snel en onder moeilijke omstandigheden gebeuren, waarbij de
arbeiders met hun handen in zeer heet water kwamen. Dit werd niet langer thuis gedaan maar
in de zijdespinnerijen, gebouwen die in begin van de 18e eeuw kleine fabriekjes waren. In de
volgende eeuw kregen ze industriële afmetingen. Het meeste werk werd hier verricht door
vrouwen, vaak jonge meisjes.

De bewerking in de spinnerij
Als de cocons in de spinnerij kwamen werden ze eerst in een oven gedroogd op 70 ºC om de
worm te doden en daarna werd er in een aantal stappen de zijdedraad uit gemaakt. Voor 1 kg
zijde waren ongeveer 5500 cocons nodig. Het hele proces bestond uit een aantal stappen:
1) sortering van de cocons op kwaliteit, 2) verwijdering van het haar dat de cocons bedekte, 3)
het begin van de draad zoeken door de cocon in water van 90-100 ˚C te gooien, waardoor de
zijdelijm (sericine) waarmee de draden verkleefd waren, oploste; daarna werd met een borstel
het begin van de draad gevonden, 4) het winden van de draad op een klos, 5) de behandeling
met een olieachtige substantie, 6) verdubbeling, d.w.z. het twijnen van de draden om een
sterkere daad te krijgen, het ontgommen, d.w.z. wassen van de draad. Door koken in een
zeepoplossing worden alle kleurstoffen uit de zijdelijm verwijderd en ontstaat er een helder
witte draad.
In de loop van de 19e eeuw werd een eenvoudige machine ontwikkeld waarmee de eerste vier
handelingen werden uitgevoerd, vooral de Battaglia machine werd hiervoor op grote schaal
gebruikt. Hiermee kon men ongeveer 500 gram zijde in 8 uur produceren.

Het werk in de spinnerij
In de spinnerijen vonden zeer veel mensen werk, niet alleen in de spinnerij zelf maar ook bij
het onderhoud van de machines. Het werk in de spinnerij werd vrijwel uitsluitend door
vrouwen gedaan. De dagen waren lang, 12-13 uur en er was veel kinderarbeid. Kinderen
werkten al vanaf hun 8e -9e jaar. Mevrouw Agnese Bruni vertelde: “Ik herinner me hoe moe ik
was van het zoeken naar het begin van de draad, die heel dun en glad was. De cocons lagen in
water van 90 ˚C. Je kunt je niet voorstellen hoe mijn handen er uit zagen, vaak hadden we
blaren, infectie, koorts, de zo genaamde ‘mal della cadajuola’”. Pas in 1870 kwamen de eerste
machines die met zachte, heen en weer bewegende borstels het begin van de draad vonden.
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De wekende cocons gaven een vieze geur af, zo erg zelfs dat de omwonenden van een
spinnerij voortdurend klaagden, zoals blijkt uit de gemeentelijke archieven.

Fig. 4 Werk in de
spinnerij – rechts: het
zoeken van het begin van
de draad en afwikkelen
van de cocon

Het twijnen van de draden
De meeste van de zijdedraden moeten voor het verven en weven verder behandeld worden.
Twijnen is een essentiële techniek om draden te versterken en betere samenhang te geven.
Bovendien kan men afhankelijk van het aantal slagen en door hertwijnen draden krijgen die
meer of minder zacht of glanzend zijn. Voorafgaand aan deze behandeling zijn nog enkele
voorstappen nodig.
Aan de zijkant plakken de draden nog al eens aan elkaar. Om ze makkelijker los te krijgen
wordt een mengsel van zeep, koolwaterstoffen, glycerine, neutrale vetten en andere
substanties gebruikt. Hiermee wordt het verlies van draden tot een minimum beperkt. Het
apprèt wordt in een volgende zuivering verwijderd.
De zijde moet op grote klossen worden gewonden. Dit deed men in het verleden in een
vochtige kamer op speciale winders met een snelheid van 60-100 m/min. De vaardigheid van
de arbeider was essentieel bij het aan elkaar zetten van gebroken draden gedurende het
opspinnen. Daarna kwam een schoonmaakstap om onzuiverheden zoals vuil, grotere stukjes
en gebroken eindjes te verwijderen. Hiertoe werd de draad eerst weer afgewonden en na
schoonmaken opnieuw opgewonden. Bij dit opwinden brak de draad nog wel eens op plaatsen
waar ze onregelmatig was. De arbeiders moesten de losse stukken verwijderen en draden aan
elkaar knopen.
Daarna volgde het verdubbelen van ruwe zijdedraden of van al getwiste draden. Hierbij
moesten de draden die van verschillende spoelen kwamen perfect parallel en onder dezelfde
spanning worden gehouden. Met de meeste machines konden zo vier parallel draden worden
gecombineerd. In Bologna waren er al in de 14e eeuw machines die, aangedreven door
waterkracht, dit verdubbelen konden uitvoeren. Met deze geheimgehouden machine wist
Bologna tot de 17e eeuw een voorsprong te behouden. Later werden steeds geavanceerde
machines ontworpen. In het zijdemuseum in Abbadia Lariana staat een zogenaamde verticale
machine die draad van wel 972 spoelen, verdeeld over drie verdiepingen, kon verwerken. Het
is een indrukwekkende machine met een hoogte van 9,5 m en een diameter van 5 m, die werd
aangedreven door een waterrad. In het zijdemuseum in Como staat een wat kleinere,
horizontale machine met 288 spoelen, verdeeld over drie niveaus. Het aantal draaiingen per
meter kon variëren tussen 80 en 3000 en ook de draairichting kon worden gevarieerd. Ook
deze machine werd aangedreven door waterkracht.
Na het twijnen werd de draad gestoomd om de draaiingen vast te zetten. Dit omdat er een
natuurlijke neiging was van de draad om naar de oorspronkelijke positie terug te draaien.
Door het stomen worden de sericineresten weer zachter en kleven de draden aan elkaar.
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Fig. 5 De verticale twijnmachine uit 1818
in het zijdemuseum in Abbadia Lariana

De ververij
Zijde wordt vrijwel nooit in zijn natuurlijke kleur gebruikt (wit tot geelachtig), maar wordt
voor of na het weven geverfd. In de ververij wordt eerst de sericine verwijderd om de zijde
zachter en glanzender te maken. Dit gebeurt door onderdompeling in grote tanks met een
olijfolie zeep. Daarna wordt ze een aantal malen gewassen en gedroogd in een centrifuge.
Vervolgens krijgt de zijde een behandeling waardoor het volume en gewicht van de draad
toeneemt. In het verleden werd dit gedaan met plantaardige stoffen, later met het zgn. “pink
procedé”. Daartoe werden de strengen opgehangen aan houten stokken en een aantal uren in
een oplossing van het ammoniumzout van tinchloride gehouden. Na wassen en uitlekken werd
er weer gecentrifugeerd. Deze behandeling wordt ook wel afgewisseld door een fosfaat proces
gevolgd door een silicaatbad. Voor draden van zeer hoge kwaliteit worden nog altijd
tinzouten gebruikt, maar in de meeste gevallen gebruikt men tegenwoordig organische
stoffen. Soms wordt voor het verven ook nog gebleekt.
Pas na al deze handelingen volgt het echte verven. Vanaf begin 1900 werden hiervoor
uitsluitend kunstmatige verfstoffen gebruikt. De bossen zijdedraad werden op stokken in een
koperen kuip gehangen en regelmatig rondgedraaid. Voor het verven van een lap stof naaide
men de uiteinden aan elkaar en draaide deze eindloze lap dan rond. Het zal duidelijk zijn dat
het werken met de vele chemicaliën in open ruimtes geen al te gezonde bezigheid was.
Tegenwoordig gebruikt men een stoombad waarbij de draad niet meer beweegt, maar het
verfbad in constante beweging is. Lappen stof worden op rollen door een verfbad getrokken.
Aan het eind van het verfproces wordt de zijde door aangezuurd water gespoeld om de glans
te herstellen.

Fig. 6 De ververij

Fig. 7 Een eenvoudig weefgetouw
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Fig. 8 Monument voor de zijdeweefsters in Menaggio

Het weven
De kunst van het weven stamt al uit de prehistorie en is
geboren uit de behoefte van de mens zich te bedekken. Zo
groeide uit het eerste gebruik van dierenvellen langzaam het
gebruik van wol. Het christendom stimuleerde het gebruik
van stoffen en borduurwerk ten behoeve van de liturgie. In
de late Middeleeuwen kwam de textielindustrie eerst op in
het zuiden, vooral in Palermo en Catanzaro, beïnvloed door
de contacten met het oosten. De Noormannen koning
Ruggero II organiseerde in de eerste helft van de 12e eeuw
een echte textielindustrie. In de loop van die eeuw ontstond
ook in Lucca in Toscane een textielindustrie en vandaar uit verspreidde ze zich naar Genua en
Milaan. De rudimentaire weefgetouwen bestonden uit verticaal opgehangen scheringdraden,
waardoor met een naald de inslagdraad werd geweven. Daarna kwamen de horizontale
handweefgetouwen in gebruik, waarbij de scheringdraden via een voetpedaal op en neer
werden bewogen en de inslag in een schietspoel met een touw daar tussen door werd
getrokken. Begin 19e eeuw kwam het jacquard systeem in gebruik, waarbij met behulp van
geperforeerde kaarten ingewikkelde patronen geweven konden worden. In de provincie Como
werd dit systeem de hele 19e eeuw gebruikt voor het maken van damast weefsels. Eind 19e
eeuw kwamen de mechanische weefgetouwen in gebruik.

Musea
Om een indruk te krijgen van het hele proces loont het de moeite een bezoek te brengen aan
het Zijdemuseum5 in Como. Hier krijgt u een goede indruk van de zijde-industrie in Como.
11 km ten zuiden van Como ligt het dorp Cassina Rizzardi. Hier werden in 1980 36000
moerbeibomen geplaatst van verschillende variëteiten en in het Centro di Gelsibacchicoltura6
kunt u in het voorjaar de zijderupsenteelt van nabij volgen.
Aan de oostkant van het meer vindt u in Abbadia Lariana het Civico Museo Setificio Monti,
in de vroegere zijdefabriek van Monti, waar nu een enorme twijnmachine uit 1818 staat van
11 m hoog en 5 m breed, en een uit 1869.7 Op YouTube staat een bijzonder aardig filmpje van
de werkende machine: http://www.youtube.com/watch?v=eKx0xI0ZpFw

Dankwoord
Ringrazio il Museo didattico della Seta a Como per l’uso delle foto e la Signora Bonvini per
le storie sulla lavorazione di seta a Pianello del Lario.
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Op www.mantero.com en www.ratti.it kunt u stalen van de prachtige weefsels van deze producenten zien
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