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Flehite 80 CERARD BROUWER Wandtapijt Vleugels (1957), 244 x 797 cm, ontwerpHenk de Vos, bevond zich in collectie KLMvestiging New York, huidige verblijfplaats echteronbekend (foto Ben Schnall) koetshuis en een grote tuin. 'Middelwijk' wasgebouwd in het midden van de 18= eeuw als pas-torie. Edmond huurde het van een zekere Swa-ger.12 Enkele medewerksters gingen vanuit Rot-terdam mee naar Soest. In 1938 organiseerde de Cneudt een tentoon-stelling van zijn werk in het gebouw van hetAmersfoortsche Kunstenaars Gilde aan de Muur-huizen. Te zien waren met de hand vervaardigdegeweven stoffen, zoals vloer- divan- en tafelkledenen sierkussens, naar zijn ontwerp en gemaaktdoor veelal jonge meisjes. Er waren er ongeveerveertien van hen in 'Middelwijk'werkzaam.13 Ook al was, na jaren lang slepende voorberei-ding, de nieuwbouw van het stadhuis van Leidenin december 1940 nog niet geheel voltooid, Bur-gemeester en Wethouders van de stad namen op17 december hun intrek in het gebouw, eenschepping van

architect CJ. Blaauw. In dat jaarwas Christiaan de Moor reeds bezig met het ont-werpen van een serie wandtapijten voor deraadszaal. Edmond en De Moor hielden beidenvan wandtapijten uit de Vlaamse school. 12 Mededeling van Ric de Cneudt op 5 februari 2002. 13 De Soesterberger van 25 juni 1938.























Flehite WEEFKUNST IN SOEST EN BAARN gl na de verhuizing in de jaren tachtig te groot voorhet kantoor en hangt op dit moment in de alge-mene waterzuiveringsinstallatie in Capelle aande IJssel. Van Henk de Vos is het wandtapijt'Lucht, aarde, vuur en water', dat in 1969 eenopdracht was van de Landelijke Specialisten Ver-enigingaan Edmond. Het hangt in het gebouwvan het Koninklijk Nederlands Medisch Genoot-schap in Utrecht. Het tapijt werd een jaar na'Water' geweven. De Vos trachtte in het tapijtaan te geven hoe plezierig het leven op aarde kanzijn, mogelijk gemaakt door de genoemde vierelementen. Het tapijt is een feest van kleurgeworden, veel blauw, groen, geel en rood, invele tinten. Er wordt goed gezorgd voor hetkunstwerk; in 1987 is het tapijt op een stevigeondergrond vastgemaakt, waardoor de plooienin het textiel verdwenen. Het gobelin bevindtzich thans in het bedrijfsrestaurant. 'Hij heeft het in zijn vingers' Het vloertapijt in de Oranjegalerij van het Bos-sche stadhuis is bij elke rondleiding voorde stad-huisgidsen

van de 'Kring Vrienden van 's-Herto-genbosch'een goede bron om nadere uitleg teverschaffen over de tapijtwever en over de uitge-beelde ve-eeuwse plattegrond van de stad. Ditkleed is bij Edmond in de jaren zeventig geknoopt.Het laat de plattegrond zien van de stad in 1649,getekend door de vermaarde cartograaf JoanBlaeu. Op het tapijt ziet men de stratenpatronen,de loop van de Dieze en de functie van de vesting-stad. In het oorspronkelijke ontwerp van het tapijtzouden op de vier hoeken van het kleed dewapens komen van de zustersteden Leuven, Brus-sel en Antwerpen en van 's-Hertogenbosch zelf.De Cneudt had er erg veel moeite mee dezegedachte uitte voeren. In zijn redeneringwas hetgebruik van wapens van steden en vlaggen eenvoorrecht voorbehouden aan wereldlijke en kerke-lijke gezagsdragers, niet aan het volk. Daaromontbreken op het vloertapijt de wapens van de vier steden. Het groen van de moerassige bodemrond de stad werd toen maar uitgebreid.31 In 1972 werden de machinale weefgetouwenvan weverij 't

Wielke in Laren overgenomen.Deze weverij was in 1939 of 1940 begonnen doorH. Verstegen. Er werden tafelkleden, divankle-den, tafel- en schoorsteenlopers gemaakt, diedan weer in Blaricum (de woonplaats van Verste-gen) werden afgewerkt. In de weverij werkten vijfa zes mensen. Als de zaken minder goed gingenwerden er een paar mensen ontslagen, zoals in1954 gebeurde wegens gebrek aan orders en in1966 door een te grote voorraad. Zij werden laterwel weer aangenomen, als zij nog geen werkhadden. De naam van de weverij veranderdenogal eens, in 1949 'Wivo', in 1954 handspinnerij,weverij en breierij 't Wielke. Bij de overnamekwam Verstegen in dienst bij De Cneudt.32 Op 1 januari 1971 was Ric de Cneudt in hetbedrijf gekomen en de handweverij een vennoot-schap onder firma geworden, met vader en zoonals vennoten en directeuren. De naam luidde nuWeverij en Handknoperij Edmond de Cneudt.Twee jaar later legde Edmond het directeurschapneer. Ric nam de leiding over, terwijl zijn vaderverbonden bleef aan de

firma als adviseur, ont-werper en -als hobby-gobelinwever. 'Nu ik nietmeer officieel in de zaak zit, heb ik daar [hetweven] weer wat meer tijd voor. M'n zoon heeftde zaak overgenomen, maar ik kan het werk nogniet laten.' Edmond vervolgt: 'De vraag naar stof-feringen is de laatste tijd zo erg toegenomen, datwe het met de hand niet meer konden bolwer-ken. We hebben daarom maar een paar weefma-chines aangeschaft.' Op dat moment was Ric vierjaar in de zaak. 'Hij heeft het in zijn vingers', zeizijn vader.33 Terwijl Ric er eerst helemaal niet 31  'Het karpet van de Oranjegalerij', door H. Brugge-man, 's-Hertogenbosch, Monumentendag 1990. 32 Brief van 10 april 2002 van Bep de Boer, archivarisvan de Stichting Historische Kring Laren.










