Alledaagse stof van toen

Bornbazijn in elk winkeltje
te koop
De sto ffen die in het begin van de 1ge
eeuw in T w ente te koop w aren zij n
vele. Bombazijn is daar van de
bekendste. Het w as oo rspro nkelij k
een zog ena amde dubbelkep er.
Kato en en inslag, linn en ketting.
In 1728 krijgen Enschedese
ga renha ndelaars machtiging tot het
vervaardigen van bombazijn . In 1795
kan de o mvan g van de
bombazijnproduktie in En sch ede
enigszins gekend worden: .uit het
sterke debiet dat daarvan in ollze 7
provinciën is. Daar er bijna geen
winkeltjen is, of men vindt er Enscheder
bombaz ijn in' (Ter W eele).
Andere nam en vo or bombazijn
waren barchent o f katoenfustein
(Vlaa ms) . Het heette ook wel Engels
leer , m oleskin (m ollevel) of pil o. H et
gin g dan om een geh eel kat oen en sto f
w aar van de linker zijd e ge ruwd was .
D e sto f w as heel sterk o m dat door de
satijn bind ing veel ga rens ve rwerkt
konden worden (5-schachts of 8scha chts). Van deze stoffen w erd
voornam elijk werkmanskiedin g
ge ma ak t.
Geh eel kat oenen stof we rd tot in de
ze helft van de 18e eeuw in Europa
niet gem aakt. Katoen w as een lux e
artikel dat geïmporteerd werd uit
Voor- en Midden-Azië.
Pas na de uitvinding van de
spin mac hine door Arkwright (1771)
werd het m ogelijk de katoenen dr aad
ste rk genoeg te m aken om ook als
ketting te kunnen dien en .
Andere sto ffen uit het begin van de
vo rige eeu w w aren bij voorbeeld:
kep er , marseille, vijfsch acht, pil o ,
diem et , oogj esdiemet , dobbelsteen,
dambord, broek stre ep, gan zenoog,
Amersfoorter , kalmink, baai (w ol,
gev old en geruwd), feitel s
(luier goed), pellen (servetten e.d.) .
D e ben amingen van dez e sto ffen
slaan voorna m elij k op de
we eftechniek. De gro ndsto ffen wa ren
wol, linn en of linnen /katoen .

Er wa ren ook vele zog en aamde
.bonr'geweven goederen . Ik noem
hier enkele, de nam en zijn zo aardig :
Poolbont (blauw w it gestreept voor
scho rten), Limb urgs bon t, Vr iesbon t.
Hernhutter , Siarnosen , R oanes,
Blau wb ont . Haarl em m er , nat uur lij k
het Br ab ants bont, etc. Deze
goede ren wa ren voorna me lijk
bestemd voor de vele
.stree kdrach ten ' .

Voor de streekdrachten dienden vaak
gestreepte stoffen.

Een prij sop gave va n de Fa.
Blijdenstein in 1833 ver mel dt ge hee l
katoen en bombazijn en bo m bazijn
uit linnen en katoen. Het versc hil
werd aan gegeven door er .katoen'
voo r te zette n.
D us: kat oen en m arseille was helem aal
van katoen , m arseille zonde r meer,
van linnen en katoen.
Vaak is nu niet m eer te ach terhalen
w aar al die sto ffen toe dien den . Bij
to eval k om j e no g w el eens een
sto fnaam tegen in een archiefstuk.
M aar om da t in ve rschillende plaatsen
dezelfde sto f nogal eens een ande re
naam had , blijft het flink ve rwa rrend.
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