
Het offi ciële wapen dat 
hofl everanciers mogen voeren. 

Het damast voor de 
koninklijke tafels, of 
hoe Vorsten Royale een 
hofl everancier introduceerde

In Nederland zijn op dit 
moment zo’n 380 bedrijven 

die het predikaat Hof-
leverancier voeren. Maar 

het wapenschild boven hun 
deur wil beslist niet zeggen 

dat zij ook daadwerkelijk 
leveren aan koningin 

Beatrix. De échte 
ho� everanciers zijn 

eigenlijk alleen te 
herkennen aan de kwaliteit 

van hun producten. 
En aan het feit dat ze zeer 

discreet zijn over hun 
contact met het hof.

en staatsbanket bij de koningin moet een onvergetelijke be-
levenis zijn. De tafels zijn gedekt met fraaie stukken uit de zil-
verkamer, het historische porselein heeft een vorstelijke glans. 
De bloemdecoraties zijn volumineus, maar niet overdadig. 
En dat alles staat op damasten tafelkleden, afkomstig uit de 

linnenkamer. De linnenkamer valt onder het Departement van de Hof-
maarschalk, een van de afdelingen van de Dienst van het Koninklijk Huis. 
Hoewel linnendamast zeer sterk is en bij goede behandeling tientallen en 
soms wel honderden jaren mee kan, is het historische damast niet altijd 
geschikt om tijdens diners en ontvangsten ten paleize te gebruiken. De 
linnenkamer van Noordeinde moet daarom geregeld nieuwe tafellakens, 
vingerdoekjes en servetten laten maken.

Maar door wie worden die dan gemaakt? Nederland was tot de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw een toonaangevend damastproducent. 
Maar het werd ook voor het hof steeds moeilijker een Nederlandse weve-
rij te vinden die damast kon maken dat aan de hoge eisen van het Konink-
lijk Huis kon voldoen. Op een gegeven moment was er alleen in Tilburg 
nog een operationeel weefgetouw, ondergebracht bij de sociale werk-
plaats en later bij het Textielmuseum. Het antieke getouw, was nauwelijks 
in staat een vierkante meter damast per week te produceren, en een 
beetje tafellaken voor de koninklijke tafel is al snel minstens acht meter 
lang. De Tapisserie- en Damastweverij mocht dan het predikaat Hofl eve-
rancier voeren, voor leveranties moest het Hof wel uitwijken naar elders. 

Tegenwoordig siert vaak een ander logo het damast ten paleize. Wie 
tijdens het diner zijn servet aan een inspectie onderwerpt, heeft grote 
kans in een hoekje een gestileerde letter aan te treff en, het is een S omge-
ven door een Z. Het is het logo van de grootste damastspecialist van Ne-
derland, Sanny de Zoete. Haar passie voor textiel werd ruim twintig jaar 
geleden gewekt toen zij in een afvalbak van een bedrijf waar oud textiel 
gesorteerd werd, een damasten handdoek met Jugendstilmotieven vond. 
Het was een vondst met verstrekkende gevolgen. Uit deze lap met gesti-
leerde rozen groeide een indrukwekkende verzameling. 

Om haar kennis van damast en historisch textiel te vergroten, ging 

ze kunstgeschiedenis studeren in Leiden. In  studeerde Sanny af op 
het linnengoed uit de collectie van Kasteel Twickel in Delden. Al drie jaar 
voor haar afstuderen was ze haar eigen bedrijf begonnen onder de naam 
‘Sanny de Zoete, Antiek & Design Linnengoed’. Op kleine schaal begon 
ze zelf nieuw damast te produceren, uit onvrede over het feit dat er geen 
mooi nieuw damast meer te koop was. Dat gebeurde deels in historische 
stijl, omdat ze de exclusieve rechten had verworven van de ontwerpen 
van de art-nouveaukunstenaar Chris Lebeau (-), maar ze nodigde 
ook moderne kunstenaars als Peter Struycken en Karijn Otjes uit om ont-
werpen voor haar te maken.

Ook Sanny de Zoete stuitte op het probleem dat er in Nederland 
geen weefgetouw te vinden was dat mooi honderd procent zuiver lin-
nendamast kon weven. Zij hield daarbij voor ogen dat een weverij het 
aan moest kunnen om drie meter breed te weven, de maat voor een ko-
ninklijk tafellaken. In Ierland vond zij een damastweverij die dat kon. Het 
bedrijf levert overigens aan diverse Europese Hoven.

Het Koninklijk Huis kwam in contact met Sanny de Zoete via een actie 
van het blad Vorsten Royale in samenwerking met Sanny. In  boden 
redactie en lezers van Vorsten Royale prins Willem-Alexander en prinses 
Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk twee sets tafellinnen aan. Prin-
ses Máxima koos zelf de dessins: het moderne en strakke ontwerp Grid 
van de kunstenaar Peter Struycken en het meer historische dessin Appel 
van Chris Lebeau. Sanny de Zoete en hoofdredacteur Cor de Horde waren 
er op  september  bij toen hofdame mevrouw O. A. Gaarlandt-van 
Voorst van Beest het geschenk namens de prins en prinses in ontvangst 
nam. 

Een betere introductie dan dit prachtige damasten geschenk kon 
Sanny de Zoete niet wensen. Wanneer het haar op de vrouw af gevraagd 
wordt of ze tegenwoordig aan het Hof levert, ontkent ze dat niet. Maar 
zoals het de ware hofl everancier betaamt, is ze uiterst discreet over haar 
koninklijke opdrachtgever. Maar ze drijft niet op haar koninklijke klan-
dizie. Ze merkt dat mensen het weer belangrijk vinden om een mooi ge-
dekte tafel te hebben en daar hoort mooi damast bij. 

E
   Ho� everanciers, 
     de echte

Nieuwe serie 
hofl everanciers mogen voeren. 

Het klassieke patroon ‘Druivenrank’ siert de tafels van 
Paleis Noordeinde bij diners en banketten. 

Een oud-Hollands rijmpje
Wanneer gij vrienden noot,
soo laat U tafel decken
Met al dat Uwen gast
tot vreugde kan verwecken,
Verciert met blom en groen
U schotels en bokalen
En laat U � jnst damast
uit Uwe kasten halen.
‘t Is niét alleen de maag,
die goet en dient gevoet
Maar acht wel, dat het oog 
en ook wat hebben moet.
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Wat is damast?
Damast is de naam van de 
weeftechniek, waarbij tekenin-
gen aangebracht worden op 
een achtergrond van dezelfde 
kleur. De tekening is daardoor 
slechts bij een goede lichtval 
te zien. Deftige tafelkleden en 
servetten zijn al eeuwenlang 
van linnen.

Sanny de Zoete Antiek & 
Design Linnengoed

Hippolytusbuurt 2
2611 HN Delft

tel.: 015 213 55 20
Openingstijden: woensdag, 

donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 11 tot 18 uur.

www.sannydezoete.nl

Het huwelijksdamast van de lezers van Vorsten Royale wordt in ontvangst genomen door de hofdame mevrouw O. A. Gaarlandt-van Voorst van Beest (links) 
en door de secretaris van prins Willem-Alexander, de heer Th. A. van der Werf (rechts). Zij fl ankeren Sanny de Zoete en hoofdredacteur Cor de Horde.

Een gedekte tafel in de Grote Balzaal van Paleis 
Noordeinde, ter gelegenheid van het offi  ciële 
bezoek van de president van Mozambique, 
Armando Emilio Guebuza, in februari van dit jaar.

Een koninklijke tafel bij een staatsbanket in het 
Paleis op de Dam, met een damasten tafelkleed 
met druivenranken, maar nog van vóór de tijd dat 
Sanny de Zoete aan het Hof leverde.

Sanny de Zoete in haar winkel.
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