
TIDINGE VAN DIE GOUDE

In de 16de,  17de en 18de eeuw is Gouda
het gastvrij toevluchtsoord geweest van veel
Vlaamse tapijtwevers, die vanwege politieke
en godsdienstige troebelen de voorkeur
gaven aan een verbliifnlaats boven de rrrote

aan landvoogdes Maria van Hongarije, bleek ”
dat toentertijd 14.000 mensen aldaar hun kost
in de tapijtweverij verdienden.

Het verval van de Oudenaardse tapijt-
niiverheid begon met de godsdiensttroebelen

rivieren. in-de 16de el
Ook oppurtunisme was aan sommige hervorming

eÜw.  Velen van de patroons waren

ordeeltjes toegestopt.
Nadat in 1572 de stad Gouda door jonk-

heer Adriaan van Swieten voor de prins van
Oranje was ingenomen, en het protestantse
geloof de roomskatholieke godsdienst ver-
drong, kwamen er allengs veel grote roomse
gebouwen leeg te staan.
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Dat waren in hoofdzaak kerken en kloos-
ters - complexen dus, die veel ruimte boden.
En juist grote (bedrijfs)ruimten  hadden die
Vlaamse tapijtwevers nodig, als onderkomen
voor hun omvangrijke (staande en liggende)
weefgetouwen.
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Geen wonder dus, dat Gouda een ware Na de val van Antwerpenvertrok vandaar-
intocht van tapissiers - of in goed Hollands: uit opnieuw een groot aantal, onder wie veel
tapitsiers - te verwerken kregen. De straat- voormalige Oudenaars, naar het noorden.
naam Vlamingstraat is overigens van ouder Vooral van de stad Gouda zijn hierover
datum. Hij wordt voor het eerst in de Goudse gedetailleerde gegevens bekend. Dat blijkt
archiefstukken in het jaar 1375 vermeld als uit het volgende staatje van nieuwe Gouwe-
Vlaminczstraat, en verwijst naar het feit dat naars, die afkomstig waren uit:
Vlaamse wolwevers zich omstreeks 1300 in 15x1-9n iwi-ihnn  Ihni-in Iìíll-39

Gouda vestigden. \ ’
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Antwerpen 2 5 3 8 4 2 7
Brussel 5 2

OUDENAARDE Gent :7 2: 2 8 1
Brugge 6 1 0 8

Vanaf de veertiende eeuw,had de gemeente ‘s-Hertogenbosch ;
Oudenaarde in Vlaanderen Oudenaar  e.o.e e n omvangrijke 199 IR: 7: 4 8

wol- en tapiitniiverheid. die tot dien in de
;82 en 166.0 zouden niet minder18de  eeuwa  bleef bestaan.
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ers  u i t  Oudenaar  n a a r  G o u d s  7 i i ndan 450 wev__-  _.__  - -.- ._____  -_ ____ -_ - - __--  --~--
geëmigreerd, waar een zestal kloosters hen
onderdak bood.

Daar werden vervolgens voornamelijk
wapentapijten, kussens en verdures (stukken

Vanaf het einde van de 14de eeuw kwam de
wolindustrie in Vlaanderen geleidelijk ,in een
crisissituatie. Om hieraan het hoofd te bieden,
specialiseerde men zich in tapijtweverij -
waarmee men zich geleidelijk een wereldfaam
zou verwerven.

In 1441 werd het tapijtweversambacht in
Oudenaarde gelegaliseerd door de oprich-
tingskeure van 1441. Uit een brief uit 1539 van
Philippe de Lalaing, baljuw van Oudenaarde,
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groengeverfd weefsel, veelal met een bospartij
als voorstelling) geweven,  Afnemers waren
diverse steden en stadhouders in de Repu-
bliek, en het buitenland - waaronder vooral
Zweden.
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De uit Oudenaarden, Gent en Antwerpen
naar Gouda verhuisde tapijtwevers bleven
in hun nieuwe stad hun oude werkwiizen en
gebruiken trouw.

. l

Ze vervaardigden in hun Goudse ateliers
tapijten volgens het oude beproefde genre
van hun geboorteplaatsen. In het gemeente-
archief zijn talloze namen van oud-Ouden-
aardense tapijtwevers te vinden, die in Gouda
hun kunstzinnig ambacht uitoefenden.
Daartoe behoorden mensen als Matthijs
Thijsz. Van den Ecker,  Jan Thijsz, Van den
Acker,  Salomon van den Ameyden, Claude
Andries, Jan Ariensz, Engel van den Banck,

David was tapissier en koopman in tapi-David was tapissier en koopman in tapi-
seriën, Jan (de Jonge) leverde in 1641 eenseriën, Jan (de Jonge) leverde in 1641 een
serie van zeven tapijten aan prins Frederikserie van zeven tapijten aan prins Frederik
Hendrik. Na zijn dood in 1646 zette zijnHendrik. Na zijn dood in 1646 zette zijn
vrouw Suzanna van Diest, bijgestaan doorvrouw Suzanna van Diest, bijgestaan door
haar zwager Jan Jansz,  Severs, de zaak voort.haar zwager Jan Jansz,  Severs, de zaak voort.
Severs was gehuwd met Lydia Rufelaer.Severs was gehuwd met Lydia Rufelaer.

David opende in 1630 een filiaal in Amster-David opende in 1630 een filiaal in Amster-
dam. Rufelaer is vooral bekend in Gouda,dam. Rufelaer is vooral bekend in Gouda,
omdat die naam is verbonden aan het fraaieomdat die naam is verbonden aan het fraaie
wandtapijt, dat de wandbekleding vormt
van de trouwzaal van het Goudse stadhuis.
David Ruf(f)elaer  staat dan ook te boek
als vervaardiger van het stadhuistapijt, dat

l Het ‘Goud~~e’  wandtapijt van David Rufc’elaer  - een der vanuit Oudenaarde naar Gouda uitgeweken tapissiers  - wordt  op
dit moment gerestaureerd. Cfoto  Goudsche Courant/Martin  Droog).

Gyelis Van den Bogaert, Jasper  Janszoon bovendien in Gouda is gemaakt.
van den Broek, Adriaen de Brouwer, Pieter
Willemsz. van den Brugge, Anthonis Caen,

Dat geldt trouwens ook voor een serie

Michiel Jansz.  van Cauwenberg, Nicolaas
tapijten van Tobias Schaep, die in Gouda

de Lepelaer  en talloze anderen.
werden vervaardigd en nog te zien zijn in
kasteel Skokloster in Zweden.

STADHUIS

Een bekende naam in Gouda was ook
Jan Rufelaer, geboren in 1546, ~meester
tapissier van Oudenaarde, en zijn beide zoons
Jan en David,

Andere werkstukken uit het Goudse atelier
van David Ruffelaer: kussens en een tafel-
kleed aan de stad Amsterdam, de eerder
vermelde zeven tapijten voor prins Frederik
Hendrik (in 1641) en twaalf wapentapijtjes
voor het stadsbestuur van Den Haag (1645).
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EINDE

De “Oudenaardse’ tapijthistorie van
Gouda eindigt in het laatste kwart van de
18de eeuw.

Dat was nadat een der laatste markante
tapijtwevers, ene Alexander Baert (afkomstig
uit Oudenaarde), in 1718 stierf.

Tapijtweven ging als bedrijfstak in Gouda
toen snel achteruit. In Baert’s sterfjaar waren
er nog 22 personen werkzaam, in 1724 nog
slechts 12. Het bedrijf was intussen in handen
gekomen van de oudste zoon en dochter van
de stichter. In 1730 betaalde Gouda voor de
laatste maal subsidie. Tot 1760 bleef er nog
enige bedrijvigheid bestaan. Maar dat jaar
werd het tapijtweversgebouw verhuurd
als paardestal. In 1770 leverden de kinderen
Baert nog enkele kussens aan de stad.
Maar intussen kwam dan toch het defini-
tieve einde aan de tapijtweverij in Gouda.

Wie wil weten, hoe die Oudenaardense
tapijten eruit zagen, kan dat nog steeds zien
in het Goudse stadhuis, en in enkele openbare
gebouwen van die Belgische gemeente.
Zowel in het Oudenaardense stadhuis als in
de Sint Walburgiskerk worden de tapijten
blijvend getoond.

Onlangs waren echter uit diverse andere’
Nederlandse en Belgische gebouwen, afkom-
stige Oudenaardense tapijten te zien op een ’
overzichts-tentoonstelling, die werd ge-
houden in het gemeentemuseum ‘Het ‘_
Markiezenhof in Bergen op Zoom (zuster;,
stad ,van  het Belgische Oudenaarde).

Maar liefst 13 grote wandtapijten, waarvan’
sommige exemplaren een oppervlakte van
meer dan 30 vierkante meter hebben, hingen
in Bergen op Zoom te,  kijk.

Ter gelegenheid van die expositie verscheen
een fraaie van gekleurde illustraties voor- ’
ziene, goed gedocumenteerde catalogus -
waarin veel ruimte voor Gouda en het Goudse
‘tapijt-tijdperk’ was ingeruimd.

Aan die catalogus (auteurs: Florent van
Ommeslaeghe en Vera Vermeersch) zijn de
meeste gegevens voor dit ‘Tidinge’-artikel
ontleend, alsmede aan het boek ‘Het Stadhuis
van Gouda’ (in 1952 verschenen als bundel
van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’),
waarin M.A. V. H.J. Heukensfeldt Jansen
een diepgaand artikel aan de Goudse wand-
tapijten wijdde.

Theo de Jong
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Veiling van
prenten
van dr.

Het gerenommeerde Utrechtse veilinghuis
J. L, Beijerse hield onlangs een verkoping
van een omvangrijke en uiterst zeldzam
collectie Goudse prenten en boeken.,

e

Met de veiling kwam het tweede en la
deel onder de hamer van de omvangrijk
antiquarische collectie van Wijlen dr. E
Grendel, vele,jaren  woonachtig in Gom
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Haastrecht. Dr. Grendel werd op,26  decem-
ber, in Gouda geboren en volgde, als ver-

’ tegenwoordiger van de vijfde generatie
annthptkm-<  in 19Q 7;~ ~~~Jp~  op aan de

december 1986
-=“--‘- _ ---, _*̂ -,L, L’J” YcLUbI

Lange Tiendeweg nr. 9. Op 5 c
overleed hij te Haastrecht.

Tot ziin dood bleef Gin  helqJ-- - ~  - - - ~ vIuuL  Ll II  ,,,dngstelling
uitgaan naar de farma&. Toch had hij ook
zijn hart verpand aan de geschiedenis - zowel
die van zijn beroen als die van de stad. waar
hij was geboren en getogen. Samen met zijn
collega.  de  farmprr\-hictnrirrlc  Ar  17  A
-----c--,‘ -.- _- _____ -kb” IIILJLVII~ULJ  UI * Y.  1 I.

Wittop Koning uit Amsterdam. gaf hii (zie
stoot tot het inrichten van de hi%r&he
apotheek in stedelijk museum ‘Het Catharina
Gasthuis’.

In 1957 verwierf hij de doctorstitel. Zijn
proefschrift was gewijd aan de ontwikkeling
van  de ~rt~Pnii-hP~P;~~““TfP  in Gouda  tot,.  -__  --  --  -I-^-_  J -bIbIUI\UIIUb  111

’ 1865. Hij publiceerde voorts in llyr  1 I1ul
“1  ceutisch Weekblad en in Duitse en Belgi. . . ..^ -

I het  Ph-q-na,

sche
tildschritten.  Dr.  Grendel was mede-onrichter
van de Kring voor de geschiedenis van de
Pharmacie in de Benelux.

De stad Gouda heeft eveneenstijdens het
leven van dr. Elize Grendel veel mogen
profiteren van diens inzet voor historische
zaken.zaken.

Eigenhandig liet hij twee bijzondereEigenhandig liet hij twee bijzondere
panden restaureren:panden restaureren: ‘t Grendeltje aan de Lange‘t Grendeltje aan de Lange
Tiendeweg nr.21, en ‘In de Spieringen’ - eenTiendeweg nr.21, en ‘In de Spieringen’ - een
markant pandje aan de Spieringstraat nr. 6.markant pandje aan de Spieringstraat nr. 6.
In 1957 kreeg hij de erepenning van deIn 1957 kreeg hij de erepenning van de \
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, waarvanOudheidkundige Kring ‘Die Goude’, waarvan
hij een der oudste en verdienstelijke ledenhij een der oudste en verdienstelijke leden \ \
was. In 1974 werd hij geëerd met de zilverenwas. In 1974 werd hij geëerd met de zilveren
erepenning van de gemeente Gouda. De zoonerepenning van de gemeente Gouda. De zoon
van dr. Grendel heeft diens vader opgevolgdvan dr. Grendel heeft diens vader opgevolgd
als apotheker, als vertegenwoordiger van deals apotheker, als vertegenwoordiger van de
zesde generatie.zesde generatie.

Beijers te Utrecht veilde vorig jaar oktoberBeijers te Utrecht veilde vorig jaar oktober
de pharmacologische boeken van dr. Grendelde pharmacologische boeken van dr. Grendel
- een gebeurtenis waarvoor uit binnen- en- een gebeurtenis waarvoor uit binnen- en
buitenland velebuitenland vele liefhebbersliefhebbers over kwamen.over kwamen.


