
DE GOUDSE WANDTAPIJTEN · 

M-A. V.H. J. HEUKENSFELDT JANSEN 

Het stadhuis van Gouda zonder wandtapijten is nauwelijks 
denkbaar 1). Reeds in het eind der 15de eeuw waren er wand
tapijten in het Stadhuis aam:vezig. In het midden der 16de ·eeuw 
werden er voor de vroedschapskamer tapijten besteld bij Willem 
Andriesz. de Raedt 2), die te Leiden het oudste in de Noordelijke 
Nederlanden bekende geregelde tapijhverkersbedrijf bezat. De 
patronen voor deze tapijten werden gemaakt door Dirk Crabeth3

), 

één van de twee gebroeders aan wie Gouda zijn wereldberoemde 
ramen in de St J anskerk te danken heeft. Deze tapijten, waarvan 
de voorstellingen niet bekend zijn, werden in 164 2 bij de ver
bouwing van het Stadhuis door die van David Ruffelaer ver
vangen 4). 

Gouda, dat zo lang aan zijn leenheer was trouw gebleven en 
tot het laatste foe Jacoba van Beyeren steunde, was er na de 
Zoen van Delft (1428) economisch slecht aan toe. Het was de 
stad dus zeer welkom dat zich, te beginnen met de Franciscanen 
in 1439, vele kloosterorden te Gouda vestigden en op de open 
terreinen binnen haar muren kerken, kloosters en gasthuizen 
bouwden. Op 21 Juni 1572 opende Gouda haar poorten voor de 
Prins van Oranje. Onder Lumey werden de kloosters geplunderd. 
De kerkelijke bezittingen, terreinen in en buiten de stad, kloosters, 
kerken en kapellen kwamen aan de Overheid. De gebouwen 
misten grotendeels elke best emming; zij leenden zich slechts v oor 
de vestiging van grote ruimtebehoevende industrieën. Zo kon 
Gouda vanaf het einde der 16de eeuw (na de val van Antwerpen) 
vele uitgeweken tapijhverkers uit de Zuidelijke Nederlanden, 
vooral uit Ouden.aarde en omgeving tot zich trekken zonder 
de tegemoetkomingen behoeven · t e geven die andere steden 
zich moesten getroosten. De tapijtwerkers vonden in de ge
confiskeerde kloosters ruime accomodatie voor hun bedrijven. 
De eerste die zich hier vestigde, was Joris de Pottere; hij wordt 
in 1585 in het Poorterboek van Gouda vermeld. In 1584 had 
hij reeds vier kussenbladen aan het Bestuur der stad geleverd 5

). 

Zij waren geweven naar het ontwerp van Wouter Crabeth 6), 
de andere van de twee bovengenoemde broeders. Verscheidene 
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der geëmigreerde tapijtwerkers werden door enÏge generaties van 
hun geslaèht, die hetzelfde beroep uitoefenden, gevolgd. Ge
noemd inogen worden de geslachten de Lepelaer, Van Ho landt, 
Schaep en Ruffelaer. Zij brachten hun bedrijven tot grote bloei 
en leverden producten over geheel Europa. 

Reeds vóór 1600 was een zekere Jan Ruffelaer als leverancier 
van tapijten in het Catharijne~klooster gevestigd. Hij genoot de 
gunst van de Magistraat, die hem tussen 1694 en 1600 niet 
minder dan vijf opdrachten gaf. De hoogste prijs per vierkante 
el (van 69,4 cm) is J 9,~ geweest. De Raad bestelde bij hem 
behangsels voor de Raad- of Schepenkamer 7), . tapijten voor de 
Burgemeesterskamer 8), en kussens en tafelkleden, waarbij een 
tafelkleed voor de kamer van de Vroedschap 8). 

Jan Ruffelaer werd in 1 626 opgevolgd door zijn zoon David, 
die reeds bij het leven van zijn vader zelfstandig zaken had ge
daan. Ook hij legde zich hoofdzakelijk toe op het genre dat te 
Oudenaarde gebruikelijk was: de zg. verd.ures (groen werk). 
Behalve tapijtwerker en koopman in tapisserieën was hij ook 
ha ndelaar in pijp- en vollersaarde. Hij ·was lid van de Goudse 
Kerl~eraad en regent van het A almoezeniershuis. Hij overleed 
in ·1646, waarna zijn vrouw Susanna van Diest tot haar dood 
in 1675 een gedeelte · van de zaken heeft voortgezet. 

De wandtapijten in de Trouwzaal door bovengenoemde David 
Ruffelaer vervaardigd, zijn, met uitzondering van de serie van 
Tobias Schaep in het kasteel Skokloster in Zweden, de enige 
bewaard gebleven tapijten waarvan het zeker is dat zij te Gouda 
in de glorietijd van de Goudse tapijtindustrie zijn vervaardigd. 
Werkstukken uit het atelier van David Ruffelaer zijn verder 
slechts uit de archieven bekend: een levering van kussens en een· 
tafelkleed aan de stad Amsterdam in 1630 9), zijn grootst . be
kende werk: een serie van zeven tapisserieën aan Frederik 
Hendrik in 1641 10) en een val). twaalf wapentapijtjes a·an 
Den Haag in 1645 11). 

De wandtapijten van David Ruffelaer welke thans weder in 
volle luister in de Trouwzaal prijken zijn dus een waardevol 
bezit van de stad Gouda, zowel door haar grote kunstwaarde 
als door haar plaatselijk · historische betekenis. Zij verkeerden 
vóór de tweede wereldoorlog :in een deplorabele toestand en 
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eisten dringend vakkundig herstel. Gelukkig voor de gemeente 
Gouda en voor ons land dat dit door burgemeester James en het 
gemeentebestuur van Gouda werd ingezien. De wandtapijten 
werden in 1948 aan het restauratie-atelier van het Rijks:m,useum 
toevertrouwd en daar ·tot in de zomer van 1962 onder de tech
nische leiding van de heer H. S . Bloedhouwer met grote zorg 
gerestaureerd. Vanaf Juni 194 9 ·werd het werk verricht door 
drie hiervoor door de gemeente Gouda in dienst gestelde dames. 
De benodigde wol ·werd uit ons land, de zijde uit Frankrijk 
betrokken. Deze · materialen werden met plantaardige verf
stoffen in de vereiste kleurnuances geverfd in het atelier van 
mej. E. van der Goot te Koog aan de Zaan 12). De op vele 
plaatsen verteerde kettingdraden werden door nieuwe ver
vangen. Stukken tapisserie en fragmenten beschilderd linnen, 
bij vroegere reparaties ingezet, werden verwijderd. Dientengevolge 
moesten enkele gedeelten worden vernieuwd. Wol en zijde 
werden in deze gevallen nieuw ingeweven. Alle dungeworden 
plekken ·werden doorgestopt. D~ restauratie werd in hoge mate 
vergemakkelijkt door de zorgvuldige schoonmaak die er aan 
voorafging. De hardheid, door het stof en vuil van eeuwen ont
staan, maakte plaats voor een . grote souplesse. Bovendien 
kwamen de kleuren veel helderder voor de dag - zij het niet 
zo sprekend als op een in het donker bewaard gebleven oud en 
niet verschoten fragment dat in het Stadhuis te Gouda werd · aan
getroffen. 

De overeenkomst met het tapijt-type van Oudenaarde blijkt 
zowel uit de VOOI'stelling als uit de kleuren. De voorstelling op 
de zuidelijke lange wand b.v. (10.30 m X 4. 15 m), (blz. 65), is 
een enigszins fantastisch landschap aan de zoom van een woud. 
Enkele . zware bomen, een vijver en rozenstruiken beheersen de 
compositie. Op de voorgrond tussen lage, grote bladerengroepen 
taltijk_e bloemen waaronder lelietjes van dal~n, narcissen en 
papavers vallen te onderscheiden. Zij roepen nog een verre her
innering op aan de middeleeuwse "Mille-fleurs" -tapijten. Het 
landschap wordt verder verlevendigd door twee kraanvogels, 
een kalkoen en een roerdomp, bokken, konijnen, eèn vos en 
velerlei inheemse en exotische vogels op de takken der bomen 
en in de lucht. Tussen de bomen - over de vijver heen - perspec
tieven met torens en kastelen tegen een heuvelachtige achter
grond. De kleuren zijn rijk en harmonisch: de kantige, blamv
_groen met gele bladeren in vele nuances, . de rode rozen, de 
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bonte vere:q. der vogels --:-' het gehele palet draagt belangrijk bij 
om deze wandtapijten volkomen aan haar doel van decoratieve 
wandversiering te doen beantwoorden 13). 

Mogen allen die hebben medegewerkt om_ deze restauratie te 
bewerkstelligen ~ het zij mij vergund in deze nogmaals de onver
moeibare burgemeester James met name te noemen ~ de vol
doening smaken dat vele Gouwenaren, landgenoten en vreem
delingen genieten van de schoonheid en van de aantrekkelijke 
sfeer, die deze tapijten thans weder scheppen. 

1) De gegevens voor dit artikel zijn hoofdzakelijk o:ntleend aan 
het standaardwerk. van Dr. G. T. van IJssehteyn: Geschie
denis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden, 
2 delen, met 202 afbn. en 140 afbn. van merken; Leiden, 
N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1936. 

2) Gemeente-Archief Gouda. Thesauriersrekening 1550, 
Hoofdst. ,,Particulen", 5e blad van 1e posL 
Item gegeven Willem Andriesz. opten XXVIII en Juny van 
tapisserye . VIIf XIsc. VIgr . . 
Ibidem 1551, Hoofdst. ,,Particulen", fol. 1v., 2e post. 
Betaelt den XI September Willem Andriesz. de Raet, 
tapessier. op rekeninge van 't tapijt, dat hy maeckt om te 
hangen in die vroedschapscaemer, nair uytvissen zijn hant-

. scrijft, comt VIIIf VIIsc. VIIId. 
Ibidem, fol. 2, 4e post. · 
Betaelt Willem Andriesz. die Raet, tapessier, den 1en 
January van zeecker tapesserie , die hy gelevert heeft, 
hangende in die middelcaemer als die vroetschap vergaert, 
achtervolgende zijn obligatie dairvan zyende, compt. XIIf. 
Ibidem 1553, Hoofdst. ,,Particulen", 1e blad v. 3e post. 
Betaelt den Xen September Willem Andriesz. in volder 
betalinge van de tapesseriën. IIf VIsc. IIIgr. XVIIIm. 
Dr. G. T. van Ysselsteyn, Deel II, nrs. 37, 38, 39, 42. 

3) Gemeente-Archief Gouda, Thesauriersrekening 1548, 
Hoofdst. ,,Particulen", fol. 89, 1e post. 
B etaelt Dirck Pieterszoon, glaesmaicker, van patronen om 
tapicherie na te maecken. VIsc. VIIId. 
Ibidem 1551, fol. 13, 4e post. 
Betaelt Darrick Pietersz. Crepel, 
ordonantie van de beurgemeesters, 
maicken van de tapyten, compt 
Ibidem 1551, fol. 14v., 1e post. 

den XXIen July, by 
van die patronen te 

IIf XVIsc. VIIId. 

Betaelt, by ordonantie van de beurgemeesteren, Darrick, 
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die glaesscryver, ter cause van de patronen van de tapyten 
te maick~n, compt XVIsc. VIIld. 
Alsvoren, Deel II, nrs. 34, 40, 41. 

4) Gemeente-Archief Gouda, Vroedschapboek 1640- 1650, fol. 
75-1642 October 6. 
Is nae gedaene ommevraegh geresolveert ende verstaen de 
tapyten van de middelcamer van 't raethuys deser stede te 
vernieuwen met bequame nieuwe tapyten, daertoe burge
meesteren werden geauthoriseert, behoudenlijck dat deselve 
sonder eenige respecten aen yemant sullen werden uutgeleent. 
Ibidem. Kamerboek 1641-1645, fol. 57v.- 1642 October 7. 
De heeren Baillu, Swaenswijck ende de Lange, burge
meesteren, sijn gecommitteert om met Ruyfelaer, nopende 
het ophangen van de tapyten, finalicken aff te maecken ende 
aff te handelen. 
Alsvoren, Deel II, nrs. 544, 545. 

5) Gemeente-Archief Gouda, Thesauriersrekening 1584, Extra 
ordinaris uitgevene 3e blad, 4e post. 
Betaelt Jooris de Pottere, tapitsier, ter oorsaecke van vier 
tapytte blaederen, die hy gemaeckt heeft tot vier cusse:ris 
deser stede, blijckende als vooren: de somme van XIIII gld. 
Alsvoren. Deel II, nr. 69. · 

6) Gemeente-Archief Gouda, Thesauriersrekening 1585, Extra
ordinaris uitgeve, 1 e blad, 2e post. 
Jacob Clementsz. ten behouv van Wouter Pietersz., glaes
scryver, betaelt ses gulden uut sake, dat hij ter begeerte 
van de burgermeesters gemaeckt heeft sekere patroon, waer 
naer dat men stads cussens soude doen maken, mitsgaders 
noch twee patronen ofte chaerten van den Leytschen dam. 
Per ordonnantie ende quytantie VI gulden. 
Alsvoren Deel II, nr. 73. 

7) Gemeente-Archief Gouda, Thesauriersrekening 1597, fol. 
192. 
Jan Rufelaer, tapijtwercker, betaelt die somme van een 
hondert acht en tseventich gulden tien stuvers in volder 
betalinghe van drie hondert seven en vijftich gld., die hem 
quamen over 't maken van drie tappijtcleden ten behoeff 
deser stede, groot sijnde één en vijftich ellen, die ellen tot 
seven gld., daervan gelijcke somme by den tesaurier de anno 
'96 betaelt is. Dus per ordonnantie den 1 April anno '99. 

Ic LXXVIII gld. Xst. 
Ibidem. Gouda, Karnerboek 1590- 1611, fol. 72.-1598-Mei 15. 
Tapyten. · 
Den 2e Aprilis 1598 sijn de tresoriers de anno ' 96 ter camer 
gecomen, te kennen gevende, dat zy van Jan Rufelaer tot 
geene betalinge en eonen. comen van de custingen ende 
anderen in haire L-ijt vercregen van de huysinge by hem in 
't convent van de Catrynen gecocht, overmits sijn aiffaire tot 
groot verloop sijn gecomen, mair clair hy presenteert dair 



voiren tapyte cussenbladen ende tapyten te · maecken in 
minderinge van 't gene hy aen de stad schuldich es. Hierop 
gedeliberiirt zijnde is raetsaem ende prouffytelicxt voir der 
stad bevonden, eenige tapyte cleden te doen maecken om 
in de raetcamer te hangen in minderinge als voren. Des
volgende de voirs. Jan Rufelaer ontboden ende in communi
catie met hem getreden sijnde, heeft hy aengenomen drie 
stucken tapyten te maecken om te hangen van der schoir
steen tot aen de deur van schepencamer toe ende dat van de 
breedte van · . . . . ellen, zulcx dat di.e tusschen die · sit
bancken ende de lijsten dairtoe gemaeckt, zullen mogen 
hangen, welcke tapyten by van zoo goeden ende fyne stoffe 
gehouden wort te maecken als de tapyten zijn van de vroet
schapscamer ende voir 't conform, 't patroen by hem ver
toont. Ende tot wat penninghe dezelve comen te monteren, 
dat 't selve sal affslain strecken van 't gunt hy in 't comptoir 
van '96 ende navolgende comptoiren schuldich es. Belovende 
de voors. tapyten te leveren tusschen dat ende J ohanny 
toecomende, des sal hy van elcke elle hebben XXIIIsc. 
Vlaems. 
Alsvoren. Deel II, nrs. 131, 132. 

8) Gemeente-Archief Gouda, Thesauriersrekening 1599, fol. 
209v. 
Betaelt Jan Rufelaer, tapitsier, hondert seven ende tseven
tich gulden in minderinge van twee hondert dertien gulden 
dertien stuvers, twaelff penningen, hem restende van drye 
hondert tnegentich gulden XIII stuyvers XII penningen, 
die hem quamen uyt saecke van vij ff en vijftich ellen ende 
dertyen sestiende deel tapijtwerck tot seven gulden elcke 
elle dye hy .... nae voorgaende anneminge gemaect ende 
tot 't vorder geheele behanghsel van der burgermeesterscamer 
met een tafelcleedt in de vroetschapscamer gelevert heeft, 
waerop hy by ordonnantie gelijcke somme van CLXXVII 
gulden van de tresoriers de anno XCVIII ontfangen heeft, 
dus hyer Ic LXXVII gulden. 
Alsvoren. Deel II, nr. 138. 

9) Gemeente-Archief Amsterdam, Thesauriersordonnantiën, • 
Rapiamus 1630, inv. no . 282, fol. 212. '-
Davidt Ruffelaer betaelt vierhondert vijff ende twintich 
guldens over de leverantie van verscheyden cussenblaederen 
ende een tapijt op de scheepenentaeffel . . . . j 425, 
Alsvoren. Deel II, nr. 466. 

10) Algemeen Rijks-Archief Den Haag, Archief van de Nas
sauschen Domeinraad, inv. no. 736, Ordonnantieboek 1641-
1647, fol. 85.-1641 November 18. Op de specificatie van 
David Ruyffelaer, tapitsier ter Goude, is gedepecheert or
donnantie . . . . de somme van twaelff hondert seven en 
tachtich guldens XI stuivers III penningen over een camer 
tapyten by hem ten dienste van Syne • Hoocheyt in dese 
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maendt November 1641 gelevert, sijnde groot seven stucken 
ende diep vijff ellen, bedragende t'samen in 't viercant 
2043/ 8 ellen, tegens 6 gulden 6 st. d' elle. Comt over de voorn. 
2043/ 8 ellen 't samen de voorn. somme van 1287 gulden 
11 st. 3 p . . . ; · 
Alsvoren. Deel II, nr. 537. 

11) Gemeente-Archief Den Haag, Thesauriersrekening 1645, 
fol. 441v. 
Davidt Ruffelaert de somme van een en vijftich ponden over 
het maecken van twaelff tapytwapentgens tot vyer ponden 
vijff schellingen 't stuck .... Dus hier Lif. 
Alsvoren. Deel II, nr. 588. 

1 2) Gouda bezat minstens twee ververijen: de ververIJ van 
Gideon van Heumen en de zwartververij van Jan Blomme. 

· De tapijtwerkers verfden ook wel zelf. 
13) Alexander Baert, die van 1698-1700 te Gouda een tapijt

bedrijf leidde, ontving van de stad onder meer een partij 
patronen, waarbij hoogstwaarschijnlijk de patronen waren 
van deze tapijten. De tapijten van Alexander Baert in het 
Rijksmuseum te Amsterdam en het Gemeentemuseum te 
's-Gravenhage vertonen zoveel overeenkomst daarmede dat 
aangenomen kan worden dat hier de oude patronen van 
Rufelaer aan ten grondslag liggen. 
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