
DE ECONOMISCHE EN SOCIALE STRUCTUUR 
VAN HET T APITSIERSBEDRIJF TE GOUDA 1 J 

Toen op 21 Juni 1572 Goud;;t haar poorten voor den Prins van 
Oranje goopend had, veranderde in korten tijd het geheele karakter 
van de stad. Sinds het midden van de 15e . eeuw, dus een goede 
honderd jaar lang, had Gouda een groot aantal kloosters hinnen 
haar muren · opgenomen. Eenmaal "geus" geworden, vervielen er, 
als overal, ,de kerkelijke bezittingen aan de Overheid. Binnen en 
buiten de stadsmuren kwamen er nu terreinen en groote gebouwen 
met bijbehoorend.e kerken e~ kapellen vrij, die werkelijk alle be
stemming misten: Behalve sommige behuiz~ngen als die der Celle
broeders, die gemakkelijk in woonhuisjes veranderd konden worden 
en een paar gebouwen, waarin men het tuchthuis, de Latijnsche 
school e.d. onderbracht, waren deze ruimten alleen geschikt voor 
de vestiging van industrieën. 

Het waren de tapijtwevers van Oudenaarde en omstreken, die 
na den val van Antwerpen Gouda binnenstroomden. Daar vonden 
zij de noodige ruimten voor hun meer dan vier meter breede ge
touwen. Zij kwamen als immigranten, verdreven van huis en grond. 
Al is het moeilijk zich een duidelijk beeld te vormen van de aanwas 
der Goudsche bevolking na hun komst, - daarvoor ~ntbreken de 
noodige registers - toch kan men aan de hand van de zoo goed 
als volledige trouwboeken wel aannemen, dat de bevolking om-

,.. streeks het jaar 1600 i~ts meer dan yerdubbeld · was. De nieuw-
. gekomenen waren zeker niet allemaal tapijtwerkers, maar wanneer 
men de lijst van namen bekijkt van de tapitsiers, over wie in het 
Goudsche archief gegevens te vinden zijn, dan moet hun aantal 
zeker niet gering geweest zijn. 

Van een vierde dezer ongeveer 450 tapijtwerkers is ons de woon
plaats 'te Gouda bekend. Zet men hun namen uit op den platte
grond, dan valt het dadelijk op hoe sterk hun behuizing zich om 
de kloosters groepeerde, hetgeen ongetwijfeld verband hield met 
,den langen arbeidsdag. Zij waren arbeiders, werkbazen en mis-

1) De archivalia, waaruit dit artikel is geput, zijn door mij gepubliceerd in het 
1e deel van de Geschiedenis der T apijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. 
·L eiden 1936. 
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schien tusschenhandelaars. Onder hen waren geen groote onder
nemers als de Spierings te Delft, die aan de Staten en aan de 
vorsten leverden zonder tusschenkomst van derden. De Goudsche 
tapitsiers ' leverden slechts een enkele maal aan voorname parti
culieren, meestal, en de meesten van hen uitsluitend aan den groot
handelaar. 

Deze groothandelaars stonden van ouds min of meer apart van 
het bedrijf. Tapisserie behoorde - en behoort trouwens nog -
tot het allerduurste, dat de luxehandel kan opleveren. Een product, 
waarmede zulke geweldige sommen gemoeid waren, eischte naast 
goede vaklieden en bedrijfsleiders, goede handelslieden, vertrouwd 
met het product en het geld- en bankwezen van hun tijd. In de 16e 
eeuw, toen het tapitsiersbedrijf zijn grootste ontwikkeling bereikte, 
kunnen wij duidelijk twee typen onderscheiden: het luxe-bedrijf 
van Brussel en het grootbedrijf van Oudenaarde en omgeving. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de diëntèle van het luxe-bedrijf. 
de vorsten en groote heeren, direct met de vertegenwoordigers van 
de ateliers onderhandelden. Deze mannen waren zeker veel nauwer 
bij het eigenlijke bedrijf betrokken dan de gl'oothandelaars voor wie 
de meester-werkman van Oudenaarde en later van Gouda werkte. 
Zoowel de Brusselsche als de Oudenaardsche nijverheid vonden 
echter hun natuurlijk afzetgebied in het Tapitsierspand te Ant
werpen, de algemeene verkoopcentrale, onderdeel van de Beurs en 
sinds 1555 in een apart gebouw er naast gevestigd. Ook in de 17e 
eeuw bleef het Pand een rol spelen bij den handel in tapisserieën, 
al had dan ook een belangrijk deel der groothandelaars Antwerpen 

verlaten. 
De oudste van ·deze handelaars, die zich in het Noorden neder

zetten, was Goossaert Simay. Hij was geboortig uit Oudenaarde 
en had te Antwerpen -gewoond vlak bij het Pand, waar hij een 
winkel had. Vóor 1589 had hij zich te Middelburg gevestigd; kort 
na 1599 verhuisde hij naar Amsterdam. Te Middelburg werd hij 
opgevolgd ·door Vincent Segers , die in nauwe zakenrelatie stond 
tot de tapitsiers van Gouda, maar behalve zeer fragmentarische 
onderhandelingen met Laurens van V reckum en Pieter N achtegael. 
weten wij niets naders van hem, evenmin als van den "facteur" 
Isaac Emery, die bij François van der Planken, .,afzetter", d.i. 
degene, die bij de tapijten, indien noodig, de contouren met verf 
aanzette en het behangerswerk verrichtte, te Gouda tapijten liet 
restaureeren. Deze tapijten waren geschet.Jrd, bemorst met kaarsvet 
en doortrokken van rook. Het bedrag, dat de restaurateur eischte. 
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was waarlijk niet gering: 10 pond, 4 schellingen, . 2 groeten 
Vlaamsch, hetgeen ons, gezien de zooveel langere arbeidstijden 
der 17e eeuw, kan troosten over de sommen, die tegenwoordig ons 
restaureeren verslindt. 

In 1611 stierf Goossaert Simay te Amsterdam en werd in zaken 
opgevolgd door zijn zoon Dirck. Hij en zijn vader waren waar
schijnlijk het type van den Oudenaardschen handelaar en groot;.. 
industrieel. Dirck liet zelfs Karel van Mander de jonge, h~ el 
deze toen nog in dienst van Spiering te Delft was, onderhands 
pàtronen voor zich teekenen. Dirck Simay had belangen te Delft, 
te Schoonhoven, maar vooral te Gouda. Hij bezat er een huis aan 
de Spieringstraat, waarin hij Carel de Tavernier het tapitsiersbedrijf 
voor zich liet uitoefenen. Toen deze in 1613 van hem scheidde, 
bewees Simay, dat hij een zakenman was, die op de kleintjes 
paste. De reden, waarom zij uiteengingen wordt ons niet recht 
duidelijk. De verklaringen, die op de kwestie betrekking hebben 
en die loepen van 30 Augustus 1613 tot 29 December 1625, op 
welken datum het proces nog steeds in vollen gang was, handelen 
zonder uitzondering over de voorwaarden, waarop de scheiding 
moest plaats hebben, niet over de. onderlinge verhouding. Het 
proces liep over de "tarra". De tarra was het overschot aan mate
riaal, kleine stukjes tapisserie, patroontjes e.d., die bij een over~ 
dracht "tusschen ka en schip" bleven hangen en waar men elkaar 
geen moeite om maakte. Simay echter had alles opgeëischt, · wat 
hem maar eenigszins toebehoorde. Het werd een flinke twist, waarbij 
Carel de Tavernier van zijn kant meende de sleutel van het huis 
te moeten verstoppen en de straat te moeten opbreken! De ver
klaring van den tapijtwerker Matthijs van den Acker, knecht in 
dienst van Tavernier, doet ons evenwel vermoeden, da't Simay 
nog niet zoo heelemaal ongelijk had. Deze verklaring hield in, dat 
Tavernier indertijd al het aan Simay toebehoorende materiaal 
uit Van den Acker's huis had doen weghalen, met uitzondering 
van een kist, die op slot was. Van den Acker's zoon Abraham 
had den patroon aangeboden de kist open te breken, maar deze 
had dat toen niet noodig geoordeeld. Later bleken er 6 pond 
gev~rfde tapijtwol in te zitten, benevens 2 à 3 spleetsels stroozijde, 
een randje tapijt van 3½ el en het bijbehoorende patroontje. 
Van den Acker had vervolgens bij het maken van 12 el "loofwerk", 
waarin figuurtjes moesten worden gewerkt, uit dien voorraad ge
bruikt en nog eens bij het maken van twee preeks'toelkussentjes. 
Toen hij het Tavernier, voor wiens eigen rekening hij nu werkte, 
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gevraagd · had, had die geantwoord: .,Och dat is goed, het .is 
nu al te laat om hem die weder te geven, daer is zoo veel in de 
loop gebleven, dattet daer niet op en steeckt, wercktet . daerinne 
ende swijcht al stille." He't laatste, dat ons van deze zaak bekend 
is, is een als getuigenverklaring opgeteekend gesprek tusschen 
Carel de Tavernier en degeen, die hem als meestersknecht bij 
Simay was opgevolgd, Joris Nauwincx uit Schoonhoven. Zij zaten 
achter een pot bier in Carel's huis. Nauwincx moest toegeven, 
da't Simay .van hem ook nooit de tarra, of zooals het hier zoo 
aardig genoemd wordt, de "lekkage", -- W'at .do.orlekt -- had 
opgeeischt. Care!, die na de scheiding van Simay voor zichzelf 
was begonnen, had het eigen bedrijf eerst niet kunnen financieren, 
maar was toen geholpen door Pieter Nachtegaal, die had ver
klaard, dat zijn "ka~se van stoff" voor Carel opens'tond omdat 
deze immers "hem en sijn voorsaten ·getrouwelijck gediend hadde". 

Carel de Tavernier was niet alleen maar tapitsier en sedert 
1613 hoofd van een bedrijfje, hij was ook de herbergier van 
,.In Troyen" in de Hoefstraa't, hij verfde tapitsiersgarens en han
_del-de in grondstoffen; ook in series tapisserie, o.a. op Middelburg. 
Een combinatie van emplooien kwam meer voor: -de Goudsche 

_.,. tapitsier David Rufelaer handelde in . pijpaarde voor het vollers
bedrijf, de deftige Spierings te Delft zelfs in boter. 

Het is niet zoo heel gemakkelijk ons een beeld te vormen van 
de verhoudingen in de.ze afgesloten 'tapitsierswereld, waar men 
nauw aan elkaar verwant was, al zijn de familiebetrekkingen vaak 
niet direct aanwijsbaar. Bazen en knechts droegen dezelfd~ namen 
en hoorden blijkbaar tot dezelfde sociale categorie, n.l. tot den 
geuten handwerksstand. De Goudsche 'tapitsier Tobias Schaep, 
de eenige van wien wij een serie voluit gesigneerde tapisserieën 
kennen in Zweedsch particulier bezit, getuigde in zijn testament, 
dat hij "sijne tydelicke goederen met groo'te langduyrighen arbeyt 
.ende naerstigheyt met .den ghenadigen se.gen des Hee.ren ge
wonnen" had. Arent Arentsz. de Lepelaar te Gouda was stads
bode, een ambt, dat zeker mieer decoratief dan voornaam was. De 
Spierings te Delft vormden ook op dezen regel een uitzondering. 
François Spiering was getrouwd met een vrouw uit een bekend 
Delftsch geslacht, waarvan leden en bloedverwanten tot den 
regentenstand behoorden; zijn zoons waren aanzienlijke lieden, 
vooral Pieter, die sedert 1643 resident van de kroon van Zweden 
in Den Haag was en la'ter door koning'in Christina naar Stock
holm werd geroepen als haar Raad van Financiën. Het bedrijf 
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was hun eigendom en, voor zoover wij weten, waren zij volkomen 
onafhankelijk. 

Ook werken met vreemd geld kwam voor. Karel van Mander 
de jonge nam, toen hij van Spiering scheidde en een zelfstandige 
onderneming te Delft begon, groote bedragen op bij den land
genoot van zijn vader, Jonkheer Nicolaes Snouckaert, heer tot 
Schrapplau, een lid van een Westvlaamsch geslacht. Het totaal 
beliep meer dan 85 000 Caroli guldens. 

Jammer genoeg zijn ons geen ondernemerscontracten over
geleverd, behalve dat van de Weduwe van Alexander Baert met 
haar zoons, maar u staat niets in, dat ons belang kan inboezemen; 
het is niet meer dan een gewone overeenkomst. 

Van de verhouding 'tot de wereld om de tapitsiers heen is al 
heel weinig tot · ons doorgedrongen. Aanvankelijk hadden de 
tapijtwevers van Vlaanderen en Brabé;tnt deel uitgemaakt van het 
Groot-Ambacht der w.evers; in 1447 verlitjten zij het om als 
afzonderlijk gilde in de nijverheidswereld op te 'treden. Mede 
ten gevolge van het verval van .de lakenindustrie was hun aantal 
geweldig toegenomen. De ledenlijst van he't gilde te Brussel 
van dat jaár omvat reeds een kleine- 700 namen. Hun positie werd 
verder geregeld bij de Generale Ordonnantie van Karel V van 
15 Mei 1644. De ordonnan'tie ging geheel uit van een zeer streng 
gereglementeerd gildewezen, wiaarbij de verhoudingen van meesters 
tot gezellen en leerkinderen en van die allen tot het Ambacht 
n~uwkeurig w'as geregeld. De ordonnantie keerde zich voorts 
tegen ·bedrog en tracht'te door strenge bepalingen kwaliteit en 
prijs te beschermen. 

François Spiering te Delft en de gebroeders Nauwinx te 
Schoonhoven hebben, zooals de stukken ons doen weten, al was het 
dan maar in theorie, aan de Generale Ordonnantie vastgehouden. 
Maar van niemand van de anderen blijk't zulks. François Spiering, 
Matthijs de Schepper en nog eenige meeste1s, van wie wij niets 
weten, hoorden te Delft tot het St. Lucasgilde, maar omstreeks 
1636 komt Maximiliaen van der Guch't, de opvolger der Spierings, 
al niet nieer als zoodanig in de registers voor. Het Goudsche 
St. Lucasgilde rep't zelfs niet van het bestaan der tapitsiers. 

Een belangrijk punt voor het bedrijf was - en is nog - het 
verven der benoodigde garens. Gouda was ten minste twee ver
verijen rijk: de ·blauwververij van Gideon van Heumen in het 
Nonnenklooster aan de Gouwe en de zwartververij van Jan Blomme 
in het Agnietenconvent. In 1614 had Gideon van Heumen aan de 
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stad om een soort mol}opolie gevraagd voor het verven van 
tapitsiersgaren. In elk geval kon hij ook andere kleuren dan blauw 
verven. In de stukken 'wordt geel genoemd. Men krijgt uit de 
verklaringen den indruk, da't de tapitsiers . ook wel zelf verfden. 
Over het materiaal, waarmede geverfd werd, heerscht een vol
maakt stilzwijgen. Men kan echter veilig aannemin, dat de daar
voor benoodigde plantaardige grondstoffen in de buurt werden 
verbouwd. 

Zou men in h_et algemeen kunnen zeggen, dat de tapi'tsiers
bedrijven tijdens de goede honderd jaar van hun bestaan in de 
Republiek slechte zaken hebben gemaakt? Uit den aard der zaak 
waren het niet de goede zaken, maar de slechte, die maatregelen 
eischten en waarvan men dus den weerklank in de archieven 
vind't. De onderlinge concurrentie moet niet zoo heel scherp ge-

. weest zijn, want het te zamen uitvoeren van opdrachten kwam 
in he't midden van de l 7e eeuw vrij geregeld v oor, o.a. bij de 
leveranties aan het Zweedsche hof. Overigens voerden de kleine 
bazen natuurlijk een barderen strijd om het bestaan dan de groote. 
Het waren vooral de kleine Goudsche ondernemers onder wie 
faillissementen regelmatig voorkwamen. Hypotheken op huizen en 
geldleeningen kwamen bij allen voor. De geleende bedragen waren 
e-chter niet hoog, de 1000 gulden wordt nergens overschreden, 
uitgezonderd wanneer er een onderneming moest worden gesticht. 
De tapijten zelf konden .gemakkelijk worden beleend en zelfs als 
betalingsmiddel worden gebruikt. Maximiliaen van der Gucht 
kocht er het Agnietenklooster mee van de stad Delft, de Gouwenaar 
Elias Maartensz. van Holandt voldeed er eveneens de koopsom 
van zijn huis mede en zijn veel jongere collega Steven de Lange 
zijn bakker! 

De steden hebben er steeds ,toe bijgedragen de vestiging der 
tapitsiers in haar midden te vergemokkelijken. Berg~n-op-Zoom 
deed dat al omstreeks 1500; Schoonhoven, Middelburg, Delft 
verschaften werkplaatsen, steun bij huisvcs'ting, vrijdom van wacht 
en accijns en vaak subsidies. Alleen Gouda deed . . . niets. De 
ruimte was blijkbaar zoo overvloedig en het aantal vreemdelingen 
zoo groot, dat de stad er zich niet mede behoefde in te la ten. 
Eers't toen aan het eind van de 17 e eeuw -de nood aan den man 
was , bood ook Gouda subsidies. Alexander. Baert kreeg eerst 
f 85.-, later f 80.- per jaar voor huishuur, bovendien vergoeding 
voor zijn reis- en transpor'tkosten en een: subsidie van f 5.- per 
werkman per jaar tot een maximum van 40 man. Ams_terdam was 
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hierin voorgegaan en had hem woon- en werkplaats verstrekt 
tegen een geringe huur, gra'tis burgerschap en vrijdom van wacht 
en accijns; Den Haag had geweigerd. 

Verder traden -de steden in het algemeen weinig regelend op. 
Gouda liet er zich, voor zoover wij weten, in het geheel niet mee 
in, behalve in 1661 toen het bedrijf met gebrek aan arbeidskrachten 
te kampen kreeg. Di't hield niet alleen verband met het opnieuw 
tot bloei komen van het oude -bedrijf te Antwerpen en Brussel, 
maar ook · met de stichting van den minister Colbert in Frankrijk, 
die drie bedrijven opkocht om ze te Parijs 'te vereenigen in de 
gebouwen der Gobelins, waarin reeds eerder een tapitsiersbedrijf 
gevestigd was geweest, en: waarin hij nu vestigde de "Manufacture 
royale de la Couronne",~werkplaatsen, waar voor staatsrekening 
alles kon worden gemaakt, wat noodig was om de koninklijke 
paleizen 'te stoffeeren, meubels, behangsels, bronzen uurwerken, 
en wat niet al. Het tapitsiersbedrijf kwam er tot grooten bloei, 
zóó, dat het exporteerde en zich een naam vestigde, die den zijne 
gaf aan het product. Nu tracht'te de stad Gouda door bepalingen. 
de werkgevers te, helpen. Het bezit van een bloeiende industrie 
in haar midden w.erd een levens.kwestie. Trouwens het heele 
tapitsiersbedrijf werd beheerscht door vraag en aanbod van een 
voldoend aantal goede vaklieden. Voor hen, die arbeiders in 
directen diens't hadden, was 40 man een zeker standaardaantal. 
Men vindt dat telkens terug, het laatste bij Alexander Baert. In 
werkelijkheid was het aantal van diens knechts echter aanmerkelijk 
kleiner: in 1705 bedroeg he't 32, waarvan 20 te Gouda en 12 te 
Amsterdam; in 1714 waren er nog 20 te Gouda, Amsterdam werd 
niet meer genoemd; in 1724 nog maar 12. 

De werklieden moesten door den patroon gehuisvest worden 
en waren meestal geheel of gedeeltelijk in de kost. Daarop wijst 
het groote bedrag, da1t Steven de Lange bij zijn bakker ten achter 
was. Dit verleenen van huisvesting verwerd hier en daar tot een 
soort hötel- en pensionbedrijf. Richard van Spiere verstrekt op 
die wijze logies in het Goudsche Magdalenaklooster. De arbeiders 
waren ver,der aan den patroon gebonden door een credie'tsysteem, 
dat de eeuwen trotseerde. De patroon verstrekte hun voorschotten, 
die zij met hun werk terugbetaalden, waarna zij dan natuurlijk 
opnieuw geld opnamen. Een arbeider kon zijn diens'tverband niet 
verbreken. Het kon echter ook gebeuren, dat een andere patroon 
zijn dienst wenschte. In dat geval moest hij den arbeider loskoopen, 
m.a.w. het door den eersten patroon verstrekte voorscho't aan-
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zuiveren. De Generale Ordonnantie had bepa;ald, dat bij een 
leerjongen of ·werkgezel de ouders voor deze schulden aansprake
lijk waren, terwijl het verboden was . aan anderen zulk één in 
dienst te nemen zonder certificatiepapieren, hem door he't Am
bacht verstrekt, waarbij verklaard werd, , dat zijn schulden waren 
voldaan. Maar in de praktijk kwam het er op neer, dat de patroon 
blij was de hand te kunnen leggen op een kundig vakman, voor 

. wien hij dan dé aanzuivering van zoo'n schuld gaarne over had. 
De kundigen zullen dus onder dit systeem: niet erg geleden hebben 
zoolang er voldoende werk Wias, wiant d~ patroon moest zich een 
opoffering getroosten om hen in zijn dienst te krijgen of te houden. 
Zij trokke_n er dus een zeker voordeel uit, maar het systeem w,as 
een bron van voortdurenden s'trijd tusschen de patroons. 

Bij het t~kort aan arbeidskrachten, da.t er na 1660 intrad, 
speelde dit schuldvraagstuk wederom een belangrijke rol. De Keur 
van -den Goudschen magistraat, waar de tapijtwerkers zich nadien 
op ,beriepen, hield echter niet veel anders in dan dat het den . 
arbeider verboden was zijn dienstverband te verbreken zonder 
goedke.uring van den patroon. De patroon, die hem vervolgens in 
dienst zou nemen, zou een boete oploopen. Sommige patroons 
als Maximiliaen van der Gucht en Cornelis Coppens te Delft 
kwamen daarop tot een soortgelijk onderling con'tract. Na de 
vestiging van het bedrijf van Alexander Baert te Gouda kwam 
daar dezelfde strijd met v.ernieu-wlde woede op. Het "kamerboek 
van politiemeesters" vermeldt 'tusschen 1703 en 1705 telkens w'eer 
eenzelfde vonnis: Alexander Baert of zijn m·eesterknecht Jan 
Plaecke veroordeeld tot het aanzuiveren van schulden, die de 
knecht in kwestie bij zijn vorigen baas, Zacharias van Àrck ge
maakt had. Het eind van den strijd was de verplichting bij de 
Magistraat knechtslijsten in te leveren. Men kan ook zeggen, dat 
de strijd doodbloedde "faute de combattants", want reeds in 1717 
verdween Baert' s concurrent voorgoed van het tooneel, nadat het 
aantal van zijn knech'ts tot twee was geslonken. 

De Oudenaardsche tapijtnijverheid had van ouds gewerkt met 
pla'ttelandsateliers, dus met werklieden-bazen, bijgestaan door een 
aantal arbeiders. De patroons woonden elders. De gewone toe
stand W!as, da't zoo'n haas werkte met minstens één getouw en 
ten minste twee of drie knechts. Een knecht kon 525 Brabantsche 
vierkante ellen (van 0,70 m2) per jaar vervaardigen, d.-i. 1½ el 
per dag. Een meester als Jan van der Mate te_ Gouda, die aan 
zijn bedrijfschef Jacques Nauwincx 2000 tot 3000 ellen per jaar 
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leverde, moet dus me't vijf of zes knechts gewcerkt hebben. 
Tapitsiers wierkten altijd in stukloon, zoowel arbeiders als bazen 

en bedrijfsleiders. Men nam aan te vervaardigen binnen een be
paalden tijd, voor een bepaald bedrag. Het materiaal werd aan de 
bazen vers'trekt. Schilders werkten in dagloon, maar ook de 
specialisten voor sommige onderdeelen, ,.hoofdenmakers", .,land
schapwerkers", kregen daghuur. Soms werden deze partijen in het 
tapijt dubbel betaald, want zij vervielen aan den aannemer, die ze 
dan weer meerekende bij zijn eigen aantal afgeleverde ellen. 
Overuren werden extra uitbetaald, maar het is niet na 'te gaan, 
wat er voor gold. Bij een arbeidsdag van zonsopgang tot zons-, . 

ondergang werd een halve dag in de week extra uitgekeerd, ook 
bij Zondagsarbeid, maar verder zijn ons geen gegevens bekend. 1 

Ook de vrouw speelde een rol in het bedrijf. Het opmaken van 
kussens geschiedde door de vrouw.en. Verder sponnen zij, zoowel 
zijde als linnen en wol. Het eers'te werd hooger betaald. Maar 
ook als bedrijfsleidsters weerden zij zich. Te Gouda beheerde de 
"tapitsierster" Jannetje Laurensd. Wouters, weduwe van Jan 
Onclaer, na diens dood .in 1683 het "Tapijthuis" aan de Molen
werf. 

Bij het veranderen van de mode ging in den loop van de l 8e 
eeuw het tapitsiersbedrijf overal 'teniet. Het eerst natuurlijk daar, 
waar de bedrijven van het oude centrum verwijderd, geen voedings
bodem vonden in het land van vestiging en zoo goed als uitsluitend 
voor hun groote bestellingen en leverancies aangewezen waren 
op export. In de Republiek hadden de Sta'ten en steden wat 
besteld, ook enkele groote heeren, maar in het algemeen waren de 
zalen, zelfs de grootste, er te klein voor dit product, oorspronke
lijk bedoeld om de machtige r uimten der Bourgondische residenties 
een passend aanzien 1te geven. 

Alleen in Frankrijk bleef het bedrijf voortbestaan, al kwijnde 
het zeer gedurende de Revolutie. l\1en copfeerde er wat naar 
oude patronen om de arbeiders aan het w erk te houden. Na 1806 
bestelde echter Napoleon veel nieuwe meubelstoffen en behangsels 
en gebruikte deze als keizerlijke geschenken aan vorsten. Onder 
de Restauratie, de geheele 19e eeuw door, tot op onzen tijd is er 
het bedrijf als staatsbedrijf min of meer kunstmatig in stand ge
houden. Ook in België, het land van oorsprong, leeft deze nijver
heid ' nog voort, deels zelfs onder de oude vormen en tradities. 

G.T. VAN YSSELSTEYN. 
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