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Het boekdrukkers- en boekverkopersgilde was één van de nieuwe gil

den die in Utrecht rond 1600 werden opgericht. Tevens was het voor 

dit vak het op één na oudste gilde in de Noordelijke Nederlanden. 

Bovendien was het niet zo maar een ambachtsgilde. Het was een gilde 

van ambachtslieden én kooplieden, en wilde het belang van zowel het 

ambacht als de handel behartigen. Bij het zoeken naar de juiste weg 

MMff:."' • '•'•jWTr"-,-> ' " ^ K " ~'"tLfiy-• ;--*MB£': koos Utrecht voor de veilige midden-

, _ , . , . ^ H weg: het handhaafde hardnekkig de 
Letterkunde en Geschiedenis van het boek, drukkerij ° ö 

uitgeverij in Leiden en Amsterdam. Zij werkt nu meesterproef, maar ging zich op den 

duur meer en meer op de handel 
aan een proefschrift over François Haima (1653-1722), 

boekverkoper te Utrecht, Amsterdam en laatstelijk te 

Leeuwarden. Dit artikel berust op in dat kader verricht richten. Het stadsbestuur bekrach-

onderzoek in Het Utrechts Archief. 
; f t s • vO.:. > i \ ' $:!,:• /*:&• tigde een drietal ordonnanties op dit 

gilde. Daarin staat het proces van de ontwikkeling van het Utrechtse 

boekdrukkers- en boekverkopersgilde in de loop der zeventiende eeuw 

te boek. In geen andere stad liet het boekdrukkers- en boekverkopers

gilde drie ordonnanties op rij vaststellen. Een kostbare bron voor dit 

Utrechtse gilde die het verlies van het gildenarchief misschien een beet

je kan compenseren. 
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Inleiding1 

Over het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde is maar weinig bekend. Dat is 

niet zo vreemd. Het archief ervan is verloren gegaan, en de laatste keer dat er een 

onderzoek werd gedaan naar het gilde is al een halve eeuw geleden. 

G.A. Evers publiceerde in 1940 een kort artikel: 'Het Utrechtse boekdrukkersgilde'. 

Daarbij maakte hij gebruik van de twee ordonnanties op het gilde uit 1599 en 1663 die 

hem bekend waren. Evers, aan wie we velerlei geschriften over de Utrechtse boekdruk

kers en boekverkopers te danken hebben, probeerde daarmee een beeld van een gilde 

te schetsen dat 'door haar arbeid van meer dan gewone invloed op de volksontwikke

ling is geweest'.2 Hiermee werd een eerste aanzet tot onderzoek naar het Utrechtse 

boekdrukkers- en boekverkopersgilde gegeven. In 1957 kwam ook A. Hallema met een 

kort artikel: 'Twee ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers, -binders- en hande-

laarsgilde. De ordonnanties van 1599 en 1663 onderling vergeleken'. 

Voor beide onderzoekers was een vergelijking van de ordonnanties echter een lastige 

opgave. Deze twee ordonnanties zijn namelijk onderling zo verschillend, dat ze nauwe

lijks aanknopingspunten voor vergelijking boden. De onderzoekers volstonden dan ook 

met de opmerking dat in de ordonnantie van 1663 het belang van de handel veel groter 

was geworden. 

Voor de geschiedenis van het boekdrukkers- en boekverkopersgilde is de bijdrage van 

Evers verreweg de belangrijkste. De waarde van het artikel van Hallema, aan wie het 

artikel van Evers kennelijk was ontgaan, ligt in de transcriptie van de teksten van beide 

ordonnanties. ' Zo werd Hallema de meest geciteerde bron op het gebied van het 

Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde, terwijl de aanzet van Evers min of 

meer in de vergetelheid raakte. 

Met de twee ordonnanties op het gilde leken de bronnen tot het onderzoek naar het 

boekdrukkers- en boekverkopersgilde van Utrecht uitgeput, en leek men erover uitge

praat. Maar onlangs bleken de zaken toch anders te liggen. In het archief van het stads

bestuur berust namelijk een verzameling reglementen op het boekdrukkers- en boek

verkopersgilde uit de periode 1599-1688.4 Bij nader onderzoek is mij gebleken dat deze 

verzameling, naast de twee bekende ordonnanties van 1599 en 1663, ook onbekend 

materiaal bevat. Zo is het ontwerp voor de eerste ordonnantie van 1599, inclusief de 

correcties en opmerkingen van de kant van het stadsbestuur, tot dusver niet opge

merkt. Nog belangrijker is dat men ook een derde ordonnantie, uit 1653, geheel over het 

hoofd heeft gezien. 

Door deze herontdekte ordonnantie uit 1653 zijn we voor het eerst in staat om de gehe

le ontwikkeling van het gilde te volgen, van het eerste begin in 1599 tot de volwassen

heid in 1663. Dit is van wezenlijk belang omdat, zoals gezegd, het gildenarchief van 

boekdrukkers, boekbinders, boekverkopers en anderen die zich met het produceren en 

distribueren van het boek bezighielden, in Utrecht volledig verloren is gegaan. Daar-
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door wisten we tot nu toe nauwelijks iets over dit gilde, terwijl het toch het op één na 

oudste boekdrukkers- en boekverkopersgilde in de Noordelijke Nederlanden is.5 Alleen 

dat van Middelburg (1590) is ouder. In Amsterdam, verreweg het belangrijkste boekpro-

ductie- en distributiecentrum in de Republiek, werd het boekdrukkers- en boekverko

persgilde pas in 1662 opgericht. De eerste Amsterdamse ordonnantie werd op 9 novem

ber 1663 bekrachtigd, dus in hetzelfde jaar dat dit de Utrechtse vakbroeders al voor de 

derde en laatste keer overkwam. 

Het bestuderen en vergelijken van de reeks ordonnanties moet het mogelijk maken 

inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverko

persgilde gedurende de zeventiende eeuw. 

Het toenemende belang van de handel waarop zowel Hallema als Evers uitkwamen, is 

inderdaad af te lezen aan de drie opeenvolgende ordonnanties op het Utrechtse boek

drukkers- en boekverkopersgilde. De issue die eigen was aan het Utrechtse gilde was 

namelijk: de handel of het ambacht? Elders werden gilden opgericht die al van de aan

vang af vooral op de handel gericht waren, terwijl in Utrecht willens of onwillens het 

ambacht centraal stond. Ook hier was men natuurlijk al lang overtuigd van het belang 

van de handel, maar worstelde men met de vraag hoe zo'n gilde van ambachtslieden 

én kooplieden gestalte moest krijgen.6 Anders gezegd: hoe de allengs belangrijkere 

positie van de 'boekverkopers' in de boekhandel met de ordonnantie op het ambachts

gilde te rijmen? Een typisch probleem voor een tamelijk bejaard gilde waarvan de jonge 

generatie gilden geen last had. 

Het begrip 'boekverkoper' had in die tijd een ruimere betekenis dan tegenwoordig. 

Enige toelichting is hier dan ook op zijn plaats. Boekhandel in de Noordelijke Nederlan

den was ruilhandel. Een boek of een titel moest, zodra het gedrukt was, honderden en 

vaak zelfs meer dan duizend kopers vinden. Die markt was echter zodanig groot dat 

een ambachtsman deze in zijn eentje onmogelijk kon bereiken. Hij moest zijn boeken 

daarom via zijn collega's binnen en buiten de stad zien te distribueren. In ruil daarvoor 

ontving hij op zijn beurt weer boeken die zijn collega's hadden vervaardigd. Op deze 

manier kon hij dankzij hun aanbod ook het assortiment in zijn eigen winkel vergroten. 

Zo werd zijn winkel echt interessant voor kopers. Iedereen, of hij nu boekdrukker of 

boekbinder was, was dus potentieel ook 'boekverkoper' in de letterlijke zin. Het waren 

vooral de boekbinders die zich steeds meer ontplooiden als boekverkoper." 

Maar het woord 'boekverkoper' betekende in die tijd nog meer dan dat. Het werd ook 

gebruikt in de betekenis van 'uitgever' - een term die destijds nog nauwelijks gangbaar 

was. Een boekverkoper was ook een handelaar in boeken die hij zelf liet verschijnen. 

Hoewel hij daarom, wanneer hij noch een drukkerij noch een binderij draaiend hield, 

strikt gezien niet in een ambachtsgilde thuishoorde, was de boekverkoper voor de 

boekhandel onmisbaar. Hij gaf immers opdrachten aan een of meerdere boekdrukkers 

en boekbinders. Wanneer hij eenmaal was toegelaten tot het gilde stond een boekver

koper ook niets in de weg om zelf boeken te drukken ofte binden. En zo bestond in de 
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boekhandel in de Republiek geen strikte scheiding tussen de activiteiten van 'boek

drukker', 'boekbinder' en 'boekverkoper'. Op welke activiteit de nadruk lag, verschilde 

per geval. 

Het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde was traditiegetrouw een am

bachtsgilde, met als typisch kenmerk de meesterproef. Deze nadruk op het ambachte

lijke aspect kwam voort uit de vroege oprichting en omstandigheden die verderop uit

voerig zullen worden toegelicht. Aspirant-boekverkopers waren dan ook niet van de 

meesterproef vrijgesteld. 

In dit opzicht waren later opgerichte gilden in de Hollandse steden, zoals die van Leiden 

en Amsterdam (in respectievelijk 1651 en 1663) veel vrijblijvender. Deze gilden kenden 

geen meesterproef. Aan de hand van welke meesterproef zou je immers de bekwaam

heid van een boekverkoper kunnen meten? Die meet je af aan de winst. Aspirant-boek

verkopers die handel in boeken wilden drijven, werden tot het gilde toegelaten mits zij 

elders een verplichte leertijd doorlopen hadden. Daarmee stelden de gilden van zowel 

Leiden als Amsterdam het belang in de handel al bij hun oprichting voorop. 

Voor de gildenbroeders in Utrecht was dit echter allerminst vanzelfsprekend. Uit nota

riële en andere akten blijkt dat hier boekverkopers hun waar alleen konden verkopen 

als zij van oorsprong boekbinder of boekdrukker waren en met succes de meesterproef 

hadden afgelegd. 

Aan de hand van de drie ordonnanties, aangevuld met andere informatie uit de resolu

ties van de vroedschap, zal ik een schets geven van de ontwikkeling van het boekdruk-

kersgilde in de zeventiende eeuw.8 De centrale vragen zijn hierbij: wat was de precieze 

toedracht bij de totstandkoming van een telkens vernieuwde ordonnantie? Waren die 

veranderingen het gevolg van autonome ontwikkelingen binnen de stad of was er spra

ke van invloed van buitenaf? 

Vervolgens zal ik de inhoud van de ordonnanties behandelen met de nadruk op de vol

gende thema's: 

de verwerving van het lidmaatschap (burgerrecht, intreegeld en meesterproef); 

de leerjongens en knechten; 

de bescherming van de patroon; 

de nering; 

de veiling. 

Zo nodig en mogelijk zullen ook vergelijkingen worden gemaakt met het boekdrukkers

en boekverkopersgilde in andere steden van de Republiek en met het smedengilde in 

Utrecht, waarover een zeer recente studie voor handen is.9 
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Het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde 

De oprichting 

In 1599 scheidden zij wier ambacht het was boeken te maken en te verkopen zich af van 

het zadelaarsgilde, een zeer bonte vereniging waarbij verschillende ambachtslieden, zoals 

zadelmakers, beeldhouwers, schilders, decorateurs, ververs, schedemakers, tripmakers, 

klompenmakers en goudslagers zich hadden aangesloten. ,0Ze richtten een nieuw gilde op 

dat 'Boeckprinters, Boeckbijnders ende Verlichters' heette. De afscheiding verliep, voor 

zover we weten, zonder problemen. Er is geen indicatie dat het zadelaarsgilde het uittre

den van een deel van haar gildenbroeders moeilijk maakte. " Deze stap was alleszins 

begrijpelijk. Het zadelaarsgilde was immers een 'vergadert gilt' van diverse ambachten dat 

er vooral voor moest zorgen dat die ambachten, ook binnen het gilde, tegen elkaar werden 

beschermd. De strikte scheiding van het ene ambacht en van het andere binnen het gilde 

was daarbij het uitgangspunt. Zo was artikel 20 van haar ordonnantie erop gericht te ver

bieden het ambacht van anderen uit te oefenen, of in goederen te handelen die men zelf 

niet maakte. 12Zo'n strikte scheiding was echter, zoals in de inleiding is vermeld, vreemd 

voor de aangesloten boekdrukkers en boekbinders. 

In 1599 was het zo ver. Het eigen boekdrukkers-, boekbinders en verlichtersgilde was een 

feit. De naam die aan het nieuwe gilde werd gegeven is echter zeer merkwaardig. Daarin 

komen de 'boekverkopers' helemaal niet voor, terwijl die in het nieuwe gilde alom aanwe

zig moeten zijn geweest. Opmerkelijk is ook het feit dat de 'verlichters' wel werden 

genoemd. De verlichters - later vaker 'afzetters' genoemd - waren ambachtslieden die 
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plaar in het HUA is het rechter segment een fotografische reproductie. 
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gedrukte vellen, met name kaarten, met pen en inkt inkleurden. Misschien was het 

ambacht van verlichter in Utrecht, waar men de traditie van het rubriceren en illumineren 

bij het handschrift lang levend hield, rond 1600 nog van grote betekenis voor boeken. 

Waarschijnlijker lijkt echter dat de boekdrukkers en boekbinders in 1599 de deelname van 

deze ambachtslieden nodig hadden om hun behoefte aan een eigen gilde, niet alleen op 

grond van redelijkheid, maar ook op grond van het aantal leden, duidelijk te maken en het 

gilde zo tot een overtuigende belangengroep te maken. Hoe het ook moge zijn, het opne

men van verlichters als volwaardige leden van het nieuwe gilde is frappant, temeer daar 

een voorganger in Middelburg het 'Boeck-drukkers, Boeck-verkopers en Boeck-binders' 

gilde heette. " Het eerste bestuur, een tweetal dekens, zal bij de oprichting een grote rol 

hebben gespeeld. Zij waren de Utrechtenaar Salomon Aerntsz. de Roy en Dirck Dircksz. 

Geduldigh uit Aken. De Roy was vanaf 1592 tot zijn overlijden in 1636 statendrukker van 

Utrecht, en in de jaren 1590-1595 stadsdrukker, een functie die vanaf 1595 werd overgeno

men door zijn collega Geduldigh, die in maart van dat jaar het burgerrecht verwierf.u 

,yP ' 

De samenstelling van het gilde 

Het Utrechtse boekdrukkers-, boekbinders- en verlichtersgilde bestond uit boekdruk

kers, boekbinders en afzetters die meester waren. Knechten konden, net als bij andere 

gilden, geen lid worden. '5 Het gilde kende verder sinds 1643 'aanwerpelingen' of 

'afwerpers'. Dit waren gildenbroeders die tegen het halve intreegeld het recht verkre

gen om het gilde te winnen. Zij waren echter niet gerechtigd om boeken te (laten) druk

ken, binden en verkopen. "' 
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Het bestuur van de gildenorganisatie bestond uit twee dekens. Jaarlijks nomineerden 

de gildenbroeders hen uit hun midden, waarna de vroedschap in januari de voordracht 

bekrachtigde. Sinds 1652 echter, werden de dekens van de gilden in Utrecht door het 

stadsbestuur aangesteld. " Anders dan in het reglement van het Amsterdamse gilde, 

kende Utrecht geen bepaling dat één van de bestuurders boekdrukker moest zijn. '8 Uit 

de dekenlijst (zie bijlage 2) blijkt dat, om in aanmerking te komen voor het decanaat, 

men in Utrecht een vooraanstaand boekverkoper moest zijn. Ook blijkt daaruit dat het 

decanaat van het boekdrukkersgilde in de zeventiende eeuw door enkele tientallen 

kapitaalkrachtige boekverkopers van de stad werd bezet. De lijst wekt daardoor de 

indruk van een hiërarchisch opgebouwde organisatie. Van een systeem zoals men dat 

in Haarlem of Rotterdam kende, waarde drie of vier bestuurders elk voor twee jaar deel 

uitmaakten van het bestuur, was in het Utrechts boekdrukkersgilde geen sprake. " 

Onder de gewone gildenbroeders van Utrecht konden de dekens dan nog enkele andere 

functies verdelen: een busmeester, twee proefmeesters en een bode, die elders in de 

Republiek, bijvoorbeeld in Amsterdam, 'gildenknecht' werd genoemd.:" 

Het aantal gildenbroeders 

Bij de oprichting bestond het gilde uit ongeveer vijftien gildenbroeders, onder wie drie 

boekdrukkers, zo schatte Evers, die zijn bron hiervoor onvermeld liet. -' In 1663, toen de 

laatste ordonnantie van kracht werd, bestond het gilde, opnieuw volgens Evers, uit 

circa 25 boekverkopers: een derde daarvan was tevens boekdrukker en de rest boekbin

der. 22 Ook hier laat hij ons naar zijn bronnen gissen, maar de schatting van Evers, die de 

Utrechtse boekhandel als geen ander kende, moet wel ergens op gebaseerd zijn. Het 

aantal van 25 leden voor het Utrechtse gilde is ook niet onaannemelijk, zeker wanneer 

men het aantal leden in acht neemt dat een decennium eerder in teiden, dat een grote

re boekproductie dan Utrecht kende, was geregistreerd. In januari 1651 telde teiden 34 

boekdrukkers en boekverkopers. De samenstelling daarvan geeft ook aan dat de schat

tingvan Evers aannemelijk is: negen boekdrukkers met eigen pers(en)en 23 boekverko

pers zonder pers.23 Een ander middel om het aantal van 25 te toetsen, is de website van 

de Short Title Catalogue Netherlands (STCN).24 In dit bestand zijn 22 boekverkopers (met 

of zonder pers) geregistreerd die werkelijk in het jaar 1663 in Utrecht werkzaam waren.25 

Een nadere onderverdeling van deze 22 boekverkopers kunnen we in dit stadium niet 

geven. 

De drie ordonnanties van het boekdrukkers- en boekverkopersgilde in Utrecht 

De Ordonnantie van ï^gg: privilege op een ambachtsgilde 

Op 3 december 1599 bekrachtigde de raad, de latere vroedschap, van Utrecht de eerste 

ordonnantie op het 'Boeckprinters, Boeckbijnders ende Verlichters' gilde.26 Zij bestaat 
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uit 25 artikelen. De eerste acht artikelen betreffen het verwerven van het lidmaatschap, 

waaronder zaken als het burgerschap, intreegeld en de meesterproef aan de orde wor

den gesteld. De artikelen 9,10 en 12 gaan over de bescherming van de patroon, dat wil 

zeggen de bepalingen ten gunste van de weduwe en zoon van een overleden lid. De 

artikelen 11,14-19 en 22-23 handelen over de leerjongens en de knechten. De artikelen 13, 

20, 21 en 24 betreffen de nering en zijn vooral bedoeld om buitenstaanders te weren en 

de belangen van de gildenbroeders te beschermen. In deze ordonnantie zijn geen bepa

lingen over veilingen opgenomen. In het laatste artikel 25, behoudt de raad zich het 

recht voor tot wijzigingen of aanvullingen van de ordonnantie. 

Bij het ontwerp van deze ordonnantie nam men die van het zadelaarsgilde als voor

beeld. Het was vermoedelijk het belang van het stadsbestuur om de oude en daardoor 

beproefde ordonnantie, met de nodige aanpassingen, zo letterlijk mogelijk te handha

ven. De ordonnantie van het zadelaarsgilde stamde echter uit 1540. Deze kwam tot 

stand onder heel andere omstandigheden, toen het stadsbestuur nog de behoefte had 

om strikt op zijn gilden toe te zien. Dit had te maken met de geschiedenis van de stad 

Utrecht waar de gilden, als enige in de Noordelijke Nederlanden, tot 1528 ook politieke 

bevoegdheden bezaten. De sporen hiervan zijn in de ordonnantie van het zadelaarsgil

de, die eveneens uit 25 artikelen bestaat, nog zichtbaar, vooral in de artikelen 5-8, 22 en 

24. Anno 1599 waren deze bepalingen blijkbaar niet langer relevant en kregen geen 

plaats in de ordonnantie van het nieuwe gilde. Tevens vervielen de specifieke bepalin

gen over de beeldsnijders (artikelen 12-13). 

Het is dan de vraag hoe de dekens van het nieuwe gilde met de resterende zeventien 

artikelen van het zadelaarsgilde omgingen, en welke nieuwe bepalingen op hun speci

fieke belangen waren toegesneden. Van die zeventien artikelen vervielen er twee die 

de burgerzonen betroffen. Bij het zadelaarsgilde hoefden zij slechts de helft van het 

intreegeld te betalen om het gilde te winnen. Het nieuwe gilde voelde daar echter ken

nelijk niets voor. Zo komt het erfgoed van het zadelaarsgilde voor dat van boekdruk

kers, boekbinders en afzetters per saldo neer op een corpus van vijftien artikelen. En 

deze werden, op één artikel na, vrijwel letterlijk overgenomen in de ordonnantie van 

1599. Dat ene artikel, het al genoemde artikel 20 van het zadelaarsgilde dat de gilden

broeders verbood om ook het ambacht van anderen uit te oefenen, moest zodanig 

gewijzigd worden dat het de leden juist de flexibiliteit garandeerde voor een specifieke 

ambachtsuitoefening in combinatie met een nering die velen van hen ongetwijfeld 

hadden. Kortom een garantie van flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Het gewijzigde arti

kel 20 stelde voortaan dat elke gildenbroeder zijn ambacht en nering naar eigen goed

dunken en op verschillende wijzen mocht uitoefenen. 

De tien nieuwe bepalingen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld. De eer

ste categorie betreft de meesterproef (artikelen 2-6), de tweede de knechten (artikelen 

16, 18-19, 22-23). Op de inhoud van deze bepalingen zal later teruggekomen worden. 

Hier is alleen van belang te benadrukken dat het gilde de meesterproef noodzakelijk 
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achtte en dat zij het eveneens van belang vond om bepaalde eisen te stellen aan het 

aannemen van knechten. 

Deze eerste ordonnantie van het boekdrukkersgilde van Utrecht richtte zich in feite tra

ditiegetrouw op de ambachtsuitoefening. In die sfeer was de handel in boeken nog 

altijd bijzaak, althans op papier. Al spoedig werd het de gildenbroeders echter pijnlijk 

duidelijk dat zij niet de enigen waren die handel in boeken mochten drijven. 

Amper een halfjaar later moest de raad reeds als arbiter optreden en de schoolmees

ters duidelijk maken dat zij niet het privilege bezaten om boeken te verkopen. Blijkbaar 

waren er toch nog boekverkopers die de zogenoemde 'boecken Scholasticael' aan 

schoolmeesters verkochten, die deze op hun beurt weer aan de leerlingen van de St. 

Hieronymusschool doorverkochten. In 1607 werd ook deze praktijk verboden. Voorts 

gaven de boekveilingen aanleiding tot een reeks onenigheden tussen het gilde en de 

'erfhuismeesters' van de stad. In Utrecht mochten de boekverkopers zelf geen boeken 

veilen. Deze taak was aan de erfhuismeesters voorbehouden die met goedkeuring van 

de vroedschap het ambt mochten uitoefenen om roerende en onroerende goederen 

openbaar te verkopen. Dat de boekverkopers in Utrecht-anders dan hun collega's in de 

Hollandse steden - zelf de veilingen niet mochten afslaan, werd lang, op z'n zachtst 

gezegd, als 'inconvenient' ervaren.27 Bovendien hielden de erfhuismeesters niet alleen 

zogenaamde 'geraapte' veilingen, waar willekeurige boeken op tafel werden gebracht 

bij die van een te veilen bibliotheek, maar ook een grote hoeveelheid boeken die van 

buiten Utrecht afkomstig waren. Vooral dat laatste was de boekverkopers van Utrecht 

lang een doorn in het oog. Op dit punt greep de vroedschap in 1631 in: de erfhuismees

ters mochten zulke boekveilingen voortaan niet publiekelijk, maar uitsluitend besloten 

onder boekverkopers houden. 

Het kwaad van buitenaf was gemakkelijker aan te pakken dan dat van binnenuit: het 

probleem van de afzetters. Zoals al eerder vermeld, was het bij de oprichting nog de 

vraag hoe zo'n gilde van boekdrukkers, boekbinders en afzetters eruit ging zien. De pro

blemen waren misschien toen al enigszins te voorzien, maar werden vermoedelijk pas 

in het begin van de jaren veertig bespreekbaar. In 1640 overleed hun vakgenoot, 

Hendrick Jansz. Verstralen, landmeter en kaartenmaker, tevens boekverkoper.28 

Verstralen was, tussen 1604 en 1637, maar liefst 22 jaar deken van het gilde geweest. In 

deze periode zal hij zijn collega-afzetters/boekverkopers stellig een comfortabele posi

tie binnen het gilde hebben bezorgd. Hij begreep zelfwaarschijnlijk best dat hij en zijn 

vakgenoten in het verkeerde gilde terecht waren gekomen. In 1614 bereikte hij dat ook 

het Sint-Lucasgilde zijn producten ging beschermen. -' Het overlijden van Verstralen in 

1640 zal een aanzienlijke verzwakking van de positievan de afzetters betekend hebben. 

Het wachten was alleen op een duidelijke aanleiding om hen buiten spel te zetten, een 

gelegenheid die al snel kwam. 

In september, of mogelijk nog vroeger, van het jaar 1641 probeerde Johannes van Waes-

berge, een telg van de Rotterdamse drukkersfamilie Van Waesberghe, in Utrecht zaken 
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Jean Louis D'Arsy, Le grand dictionaire François-Flamen, UBA, 0 61-6165 (links) en KB, 653 F 16 (rechts). 

Johannes van Waesberge gaf dit werk in 1643 uit samen met zijn oom te Rotterdam, Pieter van Waesberge. 

Het werd gedrukt door de Utrechtse drukkers Herman van Borculo (II), Esdras Willemsz. Snellaert, en Hendrick 

van Borculo (II). 

te doen.30 Dit was op grond van de ordonnantie een probleem. Op 20 september 1641 

arbitreerde de vroedschap de zaak als volgt. Het gilde moest Van Waesberge als lid 

accepteren, mits deze het burgerschap verwierf en de 'verlichtersproef aflegde. Wat 

Johannes van Waesberge - die kort daarna in 1642 met een dochter van de Amsterdamse 

boekdrukker Jan Janssonius zou trouwen - in Utrecht te zoeken had, valt buiten het 

bestek van dit onderzoek. Het zal echter duidelijk zijn, zoals hij al spoedig in Utrecht liet 

blijken, dat zijn ambities vooral op de handel in boeken gericht waren, en niet zozeer op 

het inkleuren van kaarten en boeken. Johannes van Waesberge kwam als afzetter het 

gilde binnen en stellig was hij niet de enige die van die weggebruik maakte. 

De verklaring hiervoor moet in artikel 6 van de ordonnantie gezocht worden. Immers, 

het kostte een aspirant-meester veel geld om een meesterproef af te leggen. De proef 

voor het afzetten was dan, als hij tenminste over de nodige behendigheid beschikte, de 

meest economische en daardoor de meest aantrekkelijke ingang. En zodra men in het 

gilde was toegelaten, kon men verder, op grond van het bovengenoemde artikel 20, 

doen wat men wilde. In 1643 kwam echter een eind aan deze praktijk: afzetters moch

ten vanaf dan niet langer boeken drukken, binden of verkopen. 

In Utrecht had men zich in de jaren na de afkondiging van de eerste ordonnantie hoofd

zakelijk toegelegd op de afbakening van het terrein van de boekhandel binnen de stad. 

Dit verliep vooral moeizaam, zoals gezien, in het geval van de erfhuismeesters aan

gaande de boekverkopingen. Na veel getrek en geduw kreeg het gilde in 1652 een vijftal 

nieuwe bepalingen op dit terrein, dat als 'Extract van de resoluties van de Vroedschap' 

werd afgekondigd. " Hieruit mag worden afgeleid dat het privilege van de boekveiling 

onder de boekverkopers toen, of zelfs nog eerder, aan de erfhuismeesters werd ontno-

KUN1KO FORRER DRIE O R D O N N A N T I E S VAN HET U T R E C H T S E BOEKDRUKKERS 



Oud-Utrecht 

Joannes de Beka en Wilhelmus Heda, De Episcopis Ultrajectinis, 

[Utrecht, 1643]. UBA, 193 A 18. 

Arnold Buchel bezorgde opnieuw dit standaardwerk, over de 

geschiedenis van Utrecht, doorgaans bekend als 'Historia 

Ultrajectina'. Het boek bestaat eigenlijk uit drie geschriften van 

respectievelijk De Beka, Heda en Lambertus Hortensius. Het 

werd in 1643 uitgegeven door Jan van Doorn en het derde 

geschrift werd voor hem gedrukt door Gillis Roman, de toenma

lige drukker van de Academie. 

men. Hen was voortaan uitsluitend toegestaan om 

bibliotheken te veilen die waren nagelaten door 

personen die binnen de stad of de provincie 

Utrecht overleden. Om 'geraapte' aucties te weren, 

werd het maken van een catalogus voor elke boek-

veiling verplicht gesteld. Uit het 'Extract' mogen 

we tevens afleiden dat de kwestie van de erfhuis-

meesters niet de enige was die bijdroeg aan de tot

standkoming ervan. Er moet wel degelijk sprake 

zijn geweest van misbruik van de 'regelloosheid' 

voor boekenveilingen in Utrecht. Zo is bijvoorbeeld 

bekend dat Jan Evertsz. van Doorn, tot ergernis van het gilde, in 1647 voornemens was 

een boekveilingte houden. In 1644 liquideerde deze zijn zaak, na een verkoping van zijn 

assortiment in zijn eigen huis op de Ganzenmarkt die liefst-naar zeggen van het gilde 

- zes weken lang had geduurd.32 Uit zijn gedrukte catalogus wasvoor iedereen duide

lijk dat de boeken die daar op tafel zouden komen niet van hem waren, maar hij bleef 

volhouden dat deze het restant van een vorige auctie waren. In deze kwestie kwam de 

vroedschap echter niet verder dan de afspraak met hem dat de eerstvolgende veiling 

echt de allerlaatste zou zijn.3' 

De Ordonnantie van 1653: privilege op de handel in boeken 

Nadat het afbakenen van het terrein binnen Utrecht langzamerhand was geregeld, werd 

het tijd om duidelijk aan te kondigen wie in deze stad het privilegie had om boeken te 

verhandelen. De nieuwe ordonnantie, de 'Ordonnantie van het boeck-verkoopers, druc-

kers ende binders gi ldt ' - met het woord 'boekverkopers' voorop-werd op 5 september 

in 1653 door het stadsbestuur bekrachtigd, en vervolgens door Johannes van Waesberge 

gedrukt. Deze was in dat jaar tevens, samen met Lukas Simonsz. de Vries, deken van het 

gilde. Zij waren ongetwijfeld ook degenen die de koppen bij elkaar staken bij de tot

standkoming van deze ordonnantie. De nieuwe ordonnantie telde 24 artikelen: de arti

kelen 1-6 gingen over de verwerving van het lidmaatschap, de artikelen 7-8 en 14 over de 

bescherming van de patroon, de artikelen 9-13 over de leerlingen en knechten en de arti

kelen 16 en 18-21 over de nering. Artikel 22 handelde over de veiling, en verwees verder 

naar het meegedrukte 'Extract uit de resoluties van de Vroedschap' uit 1652. 
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©ftonnantie 
Van het 

B O E C K - V E R K O O P E R S , 

De Ordonnantie van het boekverkopersgilde te Utrecht, 1653. 

HUA, Stadsbestuur, 461 

D R U C K E R S ende BI N 
D E R S G1LDT. 

T O T U T R E C H T , 

By Johannes van Waef berge, 
t'Jaar M. DC. LUI. 

De wijzigingen en aanvullingen op de ordonnantie 

van 1599 werden uiteraard in deze ordonnantie 

verwerkt. Er werd apart melding gemaakt van de 

positie van de schoolmeesters (artikel 15) en van de 

afzetters binnen het gilde (artikel 17). Deze laatsten 

zouden voortaan als aanwerpers kunnen worden 

opgenomen. Dat wil zeggen dat zij, conform de 

ampliatie van 1643, geen boeken mochten (laten) 

drukken, binden of verhandelen. Velen, en zeker de 

deken Johannes van Waesberge, kwam dit kenne

lijk niet goed uit. Daarom voorzag deze nieuwe 

ordonnantie toch in een oplossing voor de afzet

ters: de regel bleef voor de afzetters van kracht, 

'ten ware de Vroetschap om merkelijke redenen 

anders goedt vindt'. 

De ordonnantie van 1653 kan aldus worden gezien 

als de regelrechte opvolger van de eerdere ordon

nantie uit 1599. Maar zij is zeker ook meer dan dat. In deze ordonnantie rekenden de 

dekens definitief af met het erfgoed van het zadelaarsgilde. Die bepalingen die sterk 

aan een vereniging van ambachtslieden deden denken, waren voorgoed uit de ordon

nantie verwijderd (artikelen 8,14 en 20). 

Behalve zulke sporen van een lokale ontwikkeling zien we in deze nieuwe ordonnantie 

ook invloed van buitenaf, met name van de teidse ordonnantie uit de jaren 1651-1652.,4 

Die is vooral duidelijk herkenbaar in de nieuwe bepalingen op de leerjongens (artikelen 

10-12), die hieronder besproken zullen worden. Ook de verscherping van het toezicht op 

de gildenbroeders, die kenmerkend is voor deze ordonnantie, is zeer waarschijnlijk 

eveneens aan het Leidse voorbeeld ontleend: de morgenspraak (artikel 20), het bijwo

nen van de begrafenis van gildenbroeders (artikel 21), de strikte eisen aan de dekens 

voorde boete-inning (artikel 23), en de procedure daarvan (artikel 24).35 

Hoewel deze laatste groep bepalingen in de Utrechtse gilden deels bekend was, is de 

onmiskenbare gelijkenis met de Leidse ordonnantie niet verwonderlijk. De informatie-uit

wisselingwas immers in een branche als de boekhandel onontbeerlijk. Men wisselde mon

deling en schriftelijk informatie uit. Het was in het eigen belang om te weten hoe zaken, 

als het aannemen van knechten en de veilingen, in andere steden geregeld waren.36 

Leiden was bovendien voor de deken Van Waesberge de actualiteit. Zijn belangrijkste 

auteur, de hoogleraar en stadspredikant Johannes Hoornbeek, stond sinds mei 1652 in 

de belangstelling van de Leidse universiteit, waarheen hij uiteindelijk in 1654, alle ver

zet van Utrecht ten spijt, vertrok. r 
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S O C I N I A N I S M E 

C O N F U T A T ï 
Tomus Primus. 

JOHANN] HOORNBEECK. 
S.Tkotyœ'Doa.To/lore.&'fmfi ht -

ck/î:}, &• nslcaA'iiiü 'Vltrajcilim. 

Johannes Hoornbeek, Socinianismi confutati tomus primus, 

[Utrecht, 1650]. UBL 511E 3. Johannes van Waesberge was dé uit

gever van de hoogleraar en stadspredikant van Utrecht, Johan

nes Hoornbeek. Het eerste deel van dit driedelige werk. Deel II en 

lil verschenen in Amsterdam (bij Van Waesberge) in samenwer

king met de Leidse drukker Daniel Willemsz. van der Boxe. 

U I . T R A J E C T I, 

Hoewel de dekens met deze ordonnantie wel een 

strikt toezicht op de leden verkregen, was hun reik

wijdte nog altijd beperkt. Om vooraanstaande 

boekverkopers die de gildenordonnantie vrijelijk 

bleven interpreteren aan te pakken, waren ze toch 

aangewezen op de tussenkomst van de vroed

schap. In 1659 betreurde de vroedschap het om te 

vernemen dat ene Aert van Duynen, die het bur

gerschap noch het gilde had verworven, winkel 

na fanAN-Nis à VF,HST. i:xc,\ hie\ó ten huize van Lucas Simonsz. de Vries 'onder 

de Snippevlucht'. '* Het gaat hier hoogstwaar

schijnlijk om Arnoldus van Duijnen, een neef van 

De Vries, die in april van datzelfde jaar in Utrecht trouwde." Op 29 augustus verzocht 

de vroedschap De Vries en Van Duijnen samen onder ede te verklaren dat de winkel in 

kwestie Van Duijnen niet aanging. Zo niet, dan werd hen een boete van 50 gulden 

opgelegd. Wel stond de vroedschap Van Duijnen nog toe om de winkel in de toekomst 

te houden als hij zich kwalificeerde als gildenlid. 

Van zo'n milde aanpak was geen sprake in de zaak van Johannes van Waesberge, die 

inmiddels, waarschijnlijk in 1660, naar Amsterdam was verhuisd. In juni 1660 bleek dat 

Van Waesberge zijn drukkerij en winkel in Utrecht nog aan had gehouden.4" Hij ver

huurde zijn voormalige huis annex winkel op de Plaats tegenover het Stadhuis aan 

Jurriaen van Poolsum, die het geheel in 1679 van hem zou kopen.4| Maar Van Poolsum 

was niet de verdachte in deze kwestie. Dat was Johannes van Sambix, een volle neef 

van Van Waesberge die zich in 1658 vanuit Leiden in Utrecht vestigde. 'a Op 18 juni 1660 

gelastte de vroedschap Van Waesberge onmiddellijk van zijn drukkerij in Utrecht 

afstand te doen. Drie dagen later verkocht Van Waesberge zijn drukkerij aan Van 

Sambix.13 Het gilde bleef echter achterdochtig, hetgeen opnieuw tot interventie van de 

vroedschap leidde: Sambix moest onder ede verklaren dat hij de drukkerij daadwerke

lijk van Van Waesberge had gekocht en dat deze verder geen aandeel in zijn drukkerij 

had. Indien anders zou blijken, werd een boete van 50 gulden opgelegd.44 

De Ordonnantie van 1663: bescherming van de 'Utrechtse boekhandel' 

Nauwelijks tien jaar later kwam er een nieuwe ordonnantie. De noodzaak hiertoe zal 

voor zowel het gilde als het stadsbestuur duidelijk zijn geweest. De ordonnantie uit 

1663 die in de zeventiende eeuw tweemaal in druk verscheen, is onder verschillende 
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namen bekend, maar bij de eerste afkondiging op 2 februari 1663 heette deze: 

'Ordonnantie voor den Gilde vande Boeck-druckers, Binders ende Vercopers tot conser

vatie van hare neeringe'. K Dit zegt al veel. Voor het eerst sprak het Utrechtse boekdruk

kers- en boekverkopersgilde duidelijke taal. Deze ordonnantie moest het belang van de 

eigen, 'Utrechtse boekhandel' beschermen. 

De ordonnantie bestaat uit 21 artikelen: de artikelen 1-3 en 5 gaan over de nering, de 

artikelen 4 en 6-11 over veilingen, de artikelen 12-16 over de verwerving van het lidmaat

schap, de artikelen 17 en 19 over de bescherming van de patroon, en de artikelen 19-20 

tenslotte over de leerjongens en knechten. Wat de dekens Dirck van Ackersdijck en 

Hendrick Versteeg bovenal nodig achtten, waren duidelijke afspraken op het vlak van 

de boekhandel. Deze besloegen in deze ordonnantie dan ook de eerste elf artikelen. 

Het incident met Lukas Simonsz. de Vries werd mogelijk ondervangen in artikel 5: een 

gildenbroeder zal niet meer dan één winkel houden. En het akkefietje met Johannes 

van Waesberge leidde ongetwijfeld tot artikel 3: een giidenbroeder zal zich niet laten 

verhuren door vreemden. Voortaan zouden veilingen zoals de eerder genoemde Jan 

Evertsz. van Doorn, maar stellig ook anderen, wisten te organiseren, op grond van de 

artikelen 6 en 10 niet meer worden getolereerd. Artikel 21 van de ordonnantie uit 1653, 

inclusief het vijftal artikelen in het 'Extract van de resoluties van de Vroedschap', waren 

in deze hernieuwde ordonnantie in heldere taal opnieuw geformuleerd en volledig 

geïntegreerd. De bepalingen die het toezicht van de dekens verscherpten, vindt men 

hier daarentegen niet terug. Voor alle duidelijkheid zij hier vermeld dat invloed van de 

eerste Amsterdamse gildenordonnantie uit 1663 in deze ordonnantie officieel niet aan

toonbaar is, aangezien die pas op 9 november 1663 zou worden vastgesteld.46 

De ordonnantie uit 1663 zou in feite, met de nodige aanpassingen, tot de opheffing van 

het gilde in 1798, van kracht zijn. Wel zijn uit de zeventiende eeuw nog twee bepalingen 

bekend die de vroedschap ten gunste van de Academie aan het gilde oplegde. In 1685 

werd bepaald dat catalogi van veilingen eerst aan de Rector Magnificus voorgelegd 

moesten worden. In 1688 bepaalde de vroedschap dat van alle in Utrecht gedrukte wer

ken een exemplaar bij de stadsbibliotheek, dus de bibliotheek van de Academie, moest 

worden gedeponeerd. Deze bepalingen mogen echter niet opgevat worden als een ver

scherping van het toezicht op de veilingen of de boekproductie, maar waren bedoeld 

om de betrokkenheid van de Academie bij de veiling naar het voorbeeld van Leiden te 

benadrukken. Daar werd vanouds bij de boekveiling met de professoren en de universi

teit rekening gehouden. r Het deponeren van een exemplaar bij de stadsbibliotheek zal 

eerder bedoeld zijn geweest om de collectie van de noodlijdende bibliotheek te verrij

ken dan als boekcensuur, al mag het een opmerkelijk verschijnsel in de Republiek wor

den genoemd waar het gebruik van het wettelijke depot ontbrak.4* 
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De inhoud van de ordonnanties 

De verwerving van het lidmaatschap 

Het burgerschap 

Het burgerschap was de eerste vereiste voor het lidmaatschap (1599 artikel 7,1653 arti

kel 6,1663 artikel 12). Voor een aspirant-meester was de bekostiging hiervan een hoge 

drempel, tenzij hij dit bij geboorte of huwelijk bezat. f' Jan Amelisz. van Paddenburgh, 

later staten- en stadsdrukker van Utrecht, had hier blijkbaar problemen mee. Hij was al 

in 1602 in de stad werkzaam als boekdrukker zonder het gilde voldaan te hebben. Het 

gilde verzocht de raad hier iets aan te doen. De raad waarschuwde hem en droeg hem 

op conform de ordonnantie aan de eisen te voldoen en het gilde te winnen: eerst het 

burgerschap verwerven en dan de meesterproef doen. Een boete kreeg Van 

Paddenburgh echter niet. Wel kreeg hij voor twee jaar gratie om aan de eerste stap te 

voldoen (het burgerschap verwerven), zonder dat daar enige consequenties aan wer

den verbonden.50 

Sinds de resolutie van de vroedschap van 1648 werd het toezicht op het behalen van 

het burgerschap van stadswege verscherpt. Voortaan moesten de dekens twaalf gul

den betalen wanneer zij personen zonder het vereiste burgerschap binnen het gilde 

toelieten. In 1654 werd deze boete zelfs verhoogd tot tien gulden voor elk van de twee 

dekens.51 

Het int reegeld 

Bij het ontwerp van de eerste ordonnantie had het gilde een gildengeld, oftewel intree-

geld, van zes gulden in gedachte, maar dat vond de raad te hoog in verhouding tot de 

som die was vereist bij het zadelaarsgilde, namelijk drie gulden.52 Als concessie werd 

het bedrag vastgesteld op vijf gulden (1599 artikel 1,1653 artikel 1). In het concept van 

de ordonnantie stond aanvankelijk nog een zinsnede uit de ordonnanties van het zade

laarsgilde, namelijk dat het intreegeld verminderd kon worden naar discretie van de 

dekens.53 In 1663 werd het intreegeld tot zes gulden verhoogd (artikel 13). 5/' Van de 

afzetters, die in 1643 hun plaats binnen het gilde verloren, was een aangepast intree

geld van drie gulden vereist (1663 artikel 18). 

Naast intreegeld moest een nieuwe meester 'rantsoen' of drinkgeld betalen. 55 Dit 

kwam neer op een bedrag van 20 stuivers in 1599, dat in 1653 zou worden verdubbeld 

tot twee gulden. Het steeg nog forser in 1663, tot drie gulden. In totaal was een nieuw 

lid bij zijn intrede in het gilde kwijt: zes gulden (1599), zeven gulden (1653) en uiteinde

lijk negen gulden (1663). Ter vergelijking: het smedengilde te Utrecht vroeg al in 1620 

acht gulden van een nieuwe meester, mede ten behoeve van de arme smeden en hun 

gezinnen.56 

KUNIKO FORRER DRIE O R D O N N A N T I E S VAN HET UTRECHTSE BOEKDRUKKERS 



Meesterproef 

Van elke aspirant-meester werd een proefwerk vereist, onafhankelijk van het feit of hij 

binnenkwam als boekdrukker, boekbinder of afzetter. Nadat de afzetters hun volwaar

dige plaats binnen het gilde verloren hadden, bleven de twee overige meesterproeven -

voor boekdrukker en boekbinder - van kracht. Hierin verschilt de ordonnantie van 

Utrecht duidelijk van haar voorganger in Middelburg, en ook van de navolgers in 

Hollandse steden als Rotterdam (1699) en Den Haag (1702). Daar was van het begin af 

aan slechts sprake van één meesterproef voor iedereen: een proefwerk van het boek-

binden. In Haarlem werd in navolging van Utrecht in 1616 de meesterproef voor boek

drukker en voor boekbinder verplicht gesteld. 'r De ordonnanties van steden als Leiden 

en Amsterdam kenden geen meesterproef. 

Ook een aspirant-meester die van meet af aan uitsluitend de intentie had handel in 

boeken te drijven, ontkwam derhalve in de regel niet aan de meesterproef. De enige 

uitzondering die mij bekend is, betreft het geval van Pieter Elsevier in 1668. Deze in 

Rotterdam geboren kleinzoon van de Utrechtse boekverkoper Joost Elsevier (deken van 

het gilde in 1604), en later advocaat bij het Hof van Utrecht, had eigenlijk geen ambitie 

zich te vestigen in de boekhandel. Hij wilde echter zijn 'koopmanschap' verkopen, 

hoofdzakelijk bestaande uit ongebonden boeken, waarschijnlijk op verzoek van zijn 

familie Les Elsezeviers in Amsterdam en Leiden. Het kostte de vroedschap anderhalfjaar 

om in deze zaak tussen het gilde en Elsevier te bemiddelen, hetgeen wel aangeeft hoe

zeer de toelatingseisen van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde vast

stonden."8 Maar Pieter Elsevier was voor de vroedschap blijkbaar niet zo maareen nieu

we burger. Hem werd uiteindelijk toegestaan om in ongebonden boeken te handelen, 

onder de conditie dat hij 50 gulden compensatie aan het gilde betaalde en zich strikt 

aan de afspraak zou houden om uitsluitend ongebonden boeken te verkopen. Hij 

mocht zeker niet drukken en zelfs geen gereedschap voor het binden in huis hebben.59 

Proefwerk voor boekdrukker (het zetten)6o 

Van een boekdrukker in spe die het hele proces van kopij tot druk ging bewaken, werd 

bij de meesterproef volgens het voorschrift van 1599 verwacht dat hij zijn bekwaam

heid in het zetwerk toonde. Het proefwerk voor de boekdrukker bestond in het letter

zetten; het feitelijke drukken was geen onderdeel van deze proef. 

Een aspirant-drukker moest kunnen zetten in diverse lettergrootten, van 10 ('Dessen-

diaan'), 11 ('Mediaan') en 12 ('Augustijn') punten, naar geschreven of gedrukte kopij -

dat merkte men waarschijnlijk pas op de dag van de proef - zowel in romein als in goti

sche letters. Die tekst moest in octavo-formaat, per vorm of seriatim, worden gezet.6' 

Voor het zetten met kleinere drukletters, zoals de 'Bourgeois' (8 pt), 'Brevier' (7 1/2 pt) 

en 'Nonparel' (6 pt) werd uitsluitend het zetten per vorm vereist. 

De ordonnantie van 1653 schreef voor dat de toekomstige drukker moest kunnen zetten 

in het kleinere letters, de 'Brevier', naar geschreven kopij en per vorm. Voorts moest hij 
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in staat zijn om geschreven of gedrukte kopij, die hij van de dekens of proefmeesters 

voorgelegd kreeg, in alle formaten per vorm te kunnen zetten. Vervolgens moest hij die 

kunnen overslaan, dat wil zeggen dat hij alles keurig op dezelfde hoogte in een raam 

moest kunnen brengen, dat vervolgens op de pers kon worden geplaatst. Het voor

schrift van 1663 is in principe hetzelfde als dat van 1653. Een aspirant-drukker moest 

kunnen zetten in de 'Brevier' in duodecimo, naar geschreven kopij, per vorm. Hij moest 

verder correcties op de pers kunnen uitvoeren. 

Proefwerk voor boekdrukker (het drukken) 

Anders dan in de ordonnantie uit 1599 kwam in 1653 naast de proef voor het zetten, ook 

een proefwerk voor het drukken ter sprake. Een aspirant-boekdrukker hoefde echter 

niet beide proefwerken af te leggen. Hij kon er, blijkens het voorschrift, voor kiezen het

zij met zijn zetwerk, hetzij met zijn drukwerk, zijn bekwaamheid te tonen. 

Een aspirant-boekdrukker moest twee en een halve riem papier (1250 vellen) binnen de 

tijd van een werkdag van veertien uur goed en zuiver kunnen drukken. Met andere 

woorden: hij moest als beginnende meesterdrukker minstens 90 vellen per uur kunnen 

drukken. Dit is een interessant gegeven als men in acht neemt wat de Leidse boekdruk

ker David Wardenaar in 1801 zei. Volgens de berekening van Janssen drukte een drukker 

in de tijd van Wardenaar circa ïoo vel per uur/'2 De marge tussen de productie van een 

beginnende en de gemiddelde meesterdrukker komt zo neer op tien procent. Op de 

tweede dag moest de aspirant-meester vooral opletten dat de te drukken weerdruk 

precies op de schoondruk viel. Dit, het register trekken, moest hij ook laten zien in 24-

formaat, ten overstaan van de proefmeesters én de dekens die daartoe speciaal werden 

verzocht aanwezig te zijn. Deze beduidend zwaardere proef, die meerdere dagen in 

beslag nam, kwam echter niet meer terug in de ordonnantie van 1663. 

Proefwerk voor boekbinder 

De bindersproef is in de drie ordonnanties min of meer hetzelfde gebleven. Mogelijk 

stond hiervoor de ordonnantie van Middelburg (artikel 6) model. Een aspirant-meester 

moest een bijbel in folio in sloten en een kaartboek in mediaan kunnen binden. Vanaf 

1653 werd het ook verplicht gesteld om een boek in octavo te binden. Dit boek moest hij 

vervolgens voorzien van een vergulde snee en omslag (1599 artikel 4, 1653 artikel 4, 

1663 artikel 15). 

Proefwerk voor afzetter 

In hoeverre de proef voor het afzetten ten opzichte van de andere gildenproeven 

gemakkelijker was, valt moeilijk te zeggen. Wellicht was dit juist het geheim van deze 

proef, waar velen hun toevlucht toe zochten. Het voorschrift hier is allesbehalve con

creet en tenslotte moest 'alles tot discretie van meijsters' gebeuren. Aspirant-meesters 

die een andere proef aflegden, kregen een of meer concrete opdrachten. 
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Kosten van het proefwerk 

Was het verwerven van het burgerschap - althans voor buitenstaanders - de eerste 

drempel, het bekostigen van een proef was ongetwijfeld de tweede. Een aspirant

meester moest zijn proefwerk in een lopende week voltrekken, ten overstaan van twee 

proefmeesters, en op eigen kosten (1599, artikel 6, 1653 artikel 5,1663 artikel 16): een 

gulden voor elke proefmeester per dag (1653,1663) en daarenboven 30 stuivers voor de 

bode (1663). Op zaterdag, wanneer zijn proefwerk klaar was, moest het ten overstaan 

van de dekens goedgekeurd worden door de proefmeesters. Mocht zijn werk niet wor

den goedgekeurd, dan moest hij de proef op zijn kosten opnieuw afleggen. Ter vergelij

king: de kosten van het proefwerk in het smedengilde te Utrecht waren overzichtelij

ker, 86 stuivers in totaal omstreeks 1670." 

De leerjongens en de knechten 

De bepalingen op de leerjongens werden in 1599 letterlijk overgenomen uit de ordon

nantie van het zadelaarsgilde. De verplichte leertijd was twee jaar (1599 artikel 11,1653 

artikel 11). In 1663 werd deze eis nader gespecificeerd: men moest het vak driejaar lang 

in de stad hebben geleerd, waarvan twee jaar bij een meester (artikel 12). De belangrijk

ste aanvullingen kwamen in 1653, waarschijnlijk naar het Leidse voorbeeld. Deze bepa

lingen dienden niet zo zeer ter 

bescherming van de positie van de 

jongens, maar eerder ter bevorde

ring van de sociale gelijkheid 

onder de gildenbroeders: een 

meester mocht niet meer dan 

twee leerjongens tegelijkertijd in 

dienst hebben (artikel 10).64 Indien 

een meester kwam te overlijden 

terwijl de leerjongen - en dit geldt 

ook voor een knecht - zijn leertijd 

nog niet had uitgediend, mocht hij 

deze bij een andere meester vol

tooien (artikel 12).65 Al deze aan-

P. Allinga, Uitvaard van dr. Leonardus 

Ryssenius, verstikt in sijn ingebeelde Dood-

stuipen der Cartesianen en Coccejanen 

[Utrecht, i6j6]. KB pflt 11448. Cornells 

Jacobsz. Noenaert en Johannes Ribbius 

kwamen uit hetzelfde nest, van de boekbin

der en boekverkoper Hermannus Ribbius, 

vader van de laatste. Zij gaven samen dit 

polemische geschrift uit. 
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vullingen ziet men in artikel 19 van de ordonnantie uit 1663 terug. 

In Utrecht zijn - dankzij het werkmateriaal van G. van Klaveren die de uitbestedingen 

van de kinderen van het burgerweeshuis en het stadsambachtskinderhuis optekende -

talloze gevallen bekend van gildenbroeders die jongens uit het burgerweeshuis en 

later, vanaf 1675, ook uit het stadsambachtskinderhuis haalden."' 

Dat men daaronder nauwelijks namen van latere meesters terugziet, geeft al aan hoe 

moeilijk het was voor deze categorie om zelf meester te worden.6"Naast de genegen

heid van deze leerjongens voor het vak, waren de aanwezigheid van een aanzienlijke 

erfenis van hun overleden ouders en de patroon die hen moest begeleiden, de belang

rijkste succesfactoren voor hun loopbaan. 

De volle wees Cornelis Jacobsz. Noenaert is het als één van de weinigen gelukt om meester 

en zelfs deken in het gilde te worden. Hij kwam in 1621 terecht bij de boekbinder en boek

verkoper Abraham van Herwijck. Deze moet ook een goed didacticus zijn geweest. Later 

werd hij leraar aan de St.-Hieronymusschool. Van Herwijck haalde Noenaert uit het bur

gerweeshuis meteen driejarig contract tot Pasen 1624. Hij betaalde het weeshuis vijf gul

den. Ook het leergeld - in die tijd was dat 30 stuivers - zou hij geheel voor zijn rekening 

nemen (vergelijk 1599 artikel 11). 's Noenaert kreeg 30 stuivers voor zijn spaarpot.69 Sinds 

1624 werd dit contract zonder onderbreking telkens voor een jaar verlengd tot april 1633. 

Het weeshuis verdiende elk jaar meer, terwijl Noenaart steeds 30 stuivers kreeg." Na zijn 

benoeming tot leraar van de twee-
F R A N C 1 S C 1 B U R M A N N Î, 

' S. Theol. Douons & frofefoiis, 

S Y N O P S I S 

THEOLOGIE, 
& fpeciatsm Oeconomis 

F OE D E R U M D E I , 
ab • initio f#cuÈorum ufque ad coufummationem eorum 

T O M I T S P R I O R 

prcccipuè comflcHïtur Oeconomiam 

Veteris Teftamenci. 

• •"• 
T R A J t C T I AD R H E N U M , 

Apild CORNELIUM JACOBl NoENARDUM, Biblïopo), 
c l ] I 3 c L x x i . 

Cttra Privilege, 

de klas (septima) van de St.-

Hieronymusschool in 1631, liet Van 

Herwijck geleidelijk de zaak over 

aan zijn vroegere leerling, 

Hermannus Ribbius. 71 Noenaert 

zou daarom sinds 1631 in principe 

onder Ribbius hebben gewerkt. 

Ribbius was dan diegene die 

Noenaert bij het afleggen van zijn 

geloofsbelijdenis in 1637 vergezel

de. 7! Hieruit mag tevens afgeleid 

worden dat hij zeer jong was toen 

hij in 1621 bij zijn meester Van 

F. Burman, Synopsis theologis, & speciatim 

oeconomise foederum Dei, [Utrecht, 1577]. 

UBL 188 C 3. Het ex-weeshuiskind Cornelis 

Jacobsz. Noenaert was dé uitgever van de 

werken van de Coccejaanse hoogleraar aan 

de Utrechtse academie Francisais Burman. 

Het boek werd door Burman opgedragen 

aan de heren van de Staten van Utrecht en 

de burgemeester en de vroedschap van 

Utrecht 
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Herwijck kwam. In Utrecht is een bepaling op de leeftijd van de leerjongens nooit vastge

steld. 73 Wanneer Noenaert zelfstandig werd, is niet met zekerheid te zeggen, maar aan

genomen mag worden dat hij in 163g, toen hij trouwde, al meester-boekbinder was.7' In 

1656 werd hij voor het eerst benoemd tot deken van het gilde; zijn laatste benoeming was 

in 1696. Tweemaal getrouwd, maar kinderloos, overleed hij in 1707 in Utrecht.75 

Het stadsambachtskinderhuis eiste in 1681 een minimumloon van 25 stuivers per jaar 

voor kinderen boven de vier jaar/'' Extreem jong zullen de jongens die bij boekdrukkers 

en boekverkopers terecht kwamen echter niet zijn geweest, zo blijkt althans uit de lonen 

van de volgende gevallen. In 1678 nam Meinardus van Dreunen een jongen, Jan de 

Graeff genaamd, voor vijftien gulden voor een jaar in dienst (een kleine 6 stuivers per 

week). Daarenboven kreeg hij 25 stuivers per jaar als bonus. In 1680 nam François Halma 

ene Jan Valetijn voor twee jaren in dienst voor 20 gulden (een kleine 8 stuivers per 

week), met een bonus van een halve rijksdaalder per jaar. In 1681 nog eens Halma: Frans 

Henricks voor twee jaar voor 25 gulden (een kleine 10 stuivers per week), eveneens met 

een bonus van een halve rijksdaalder per jaar.77 

Zoals al eerder vermeld, vond het gilde het in 1599 nodig om in de nieuwe ordonnantie 

enkele bepalingen op de knechten toe te voegen (artikelen 16, 18-19, 22_23)- De oude 

ordonnantie van het zadelaarsgilde stelde slechts de leertijd van een meesterknecht 

vast op twee jaar (1599 artikel 11). Het gilde stelde in 1599 een verklaring van de oude 

meester bij de aanneming verplicht (artikel 16). En de knecht moest bij zijn meester uit

dienen (artikel 18-19,1653 artikel 13,1663 artikel 20). Voorts mocht de knecht geen boe

ken verkopen buiten het huis van zijn meester (artikel 22). En hij mocht voor niemand 

anders dan zijn eigen meester werken (artikel 23). Maar deze laatste bewoording was 

blijkbaar niet expliciet genoeg en werd in 1653 veranderd in 'een knecht mag geen boe

ken maken of binden' (artikel 19,1663 artikel 20). 

De bescherming van de patroon 

Ordonnanties zijn een verzameling van voorschriften en we weten natuurlijk niet hoe 

alles in de praktijk ging. Wel moet opgemerkt worden dat de positievan de weduwe en 

kinderen van een overleden patroon binnen het gilde in Utrecht in de regel lang niet zo 

gunstig was als elders in de Republiek. s De patroonszoon was in Utrecht nooit vrijge

steld van de meesterproef, noch kreeg hij verkorting van leertijd (1599 artikel 9, 1653 

artikel 7). Pas in 1663 werd bepaald dat hij voor de meesterproef slechts de helft van de 

onkosten hoefde te betalen (1663 artikel 17). 

Wel was een meester vrijgesteld van het leergeld wanneer hij zijn eigen kind in de leer 

nam (1599 artikel 12,1653 artikel 14,1663 artikel 19). Wanneer een zoon het gilde van zijn 

overleden vader wilde winnen, moest hij toch de helft van het intreegeld betalen, mits 

dat binnen één jaar na het overlijden van zijn vader gebeurde (1599 artikel 9,1653 arti

kel 7,1663 artikel 17). 
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De weduwe van een overleden meester mocht het bedrijf van haar man binnen één 

jaar en zes weken kosteloos voortzetten, daarna moest ze het gilde winnen met de 

helft van het intreegeld (1599 artikel 10). In 1653 kwam hierop nog als beperking 'soo 

lange sy ongetrouwt blijft' (artikel 8,1663 artikel 17). 

De nering 

Aan de bepalingen op de neringen is hierboven al ruim aandacht besteed. De uitgangs

positie, de ordonnantie uit 1599, was onvoldoende om het belang van de gildenbroe

ders op dit vlak te beschermen. Door telkens bepalingen hierover toe te voegen, heeft 

het Utrechtse boekdrukkersgilde zich van een vereniging van ambachtslieden ontwik

keld tot een van beroepsgenoten. 

De veiling 

De veiling was, evenals elders, sinds de eerste decennia van de zeventiende eeuw 

voortdurend het belangrijkste issue in het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopers-

gilde."' De boete op overtreding van de bepalingen op de veiling was fors, hetgeen laat 

zien hoe lucratief het veilen van boeken was. In de Utrechtse ordonnantie zijn twee 

soorten veilingen te onderscheiden: de openbare veiling en de veiling onder boekverko

pers. We hebben al gezien dat het recht van de beide veilingen aanvankelijk in handen 

van de erfhuismeesters was. Zoals gezegd, werd de erfhuismeesters het privilege van 

de veiling onder boekverkopers in 1652 ontnomen. In 1658 kreeg het gilde een gildenka

mer in de Abraham Dole kerk tot zijn beschikking.80 Deze ruimte was bedoeld voor ver

gaderingen, maar ook voor de veiling onder boekverkopers die hier sinds 1659 achter 

gesloten deuren werd gehouden.81 

Een Utrechtse gildenbroeder moest het gilde verlaten wanneer hij zijn assortiment 

openbaar liet veilen. Alleen een veiling vanwege boedelscheiding was hiervan uitge

zonderd (1663 artikel 6). Deze bepaling vond men in 1663 nodig om misbruik tegen te 

gaan, zoals we dat eerder zagen bij Jan Evertsz. van Doorn in 1647. Een notariële akte uit 

1687 illustreert hoe deze afspraak op strikte wijze werd nageleefd.5; Johannes Ribbius 

besloot zijn assortiment te laten veilen.81 Ten overstaan van de deken van het gilde, 

Cornells Jacobsz. Noenaert, de busmeester Balthaser Lobe, twee proefmeesters, te 

weten Johannes van Stuyvesant en Hendrick van Sweert en de overige leden van het 

gilde, Johannes vande Water, Jurriaen van Poolsum, Francois Halma, Rudolph van Zijll 

en Willem vande Water, verklaarde Ribbius op 18 augustus 1687 bij zijn broer, notaris en 

deken van het boekdrukkers- en boekverkopersgilde in dat jaar, Henricus Ribbius, dat 

hij zijn sorteringen zou verkopen in de volgorde van de gedrukte catalogus (artikel 9). 

De veiling zou plaatsvinden op 5 september 1687 en de volgende dagen, zonder inter

missie (artikel 10). De tweede auctie was gepland in april 1688 en de catalogus daarvoor 
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zou op tijd gereed zijn (artikel 8). Na deze twee veilingen zou hij nooit meer boeken in 

het openbaar veilen. Hij zou voorts geen boeken meer doen drukken en verkopen, 

direct of indirect, dat wil zeggen, zelfs niet via de tussenkomst van zijn knecht Anthony 

Schouten (artikel 6). 

Tot Besluit 

Het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde was in de eerste plaats een 

ambachtsgilde, met daarnaast een groot belang in de handel. Daarmee onderscheidt 

het zich van soortgelijke gilden die veel later in de Noordelijke Nederlanden werden 

opgericht. Daar stond de boekhandel centraal, in lijn met de algemene economische 

ontwikkeling in de Noordelijke Nederlanden. Het belang van de handel was de gilden

broeders in Utrecht bij de oprichting in 1599 zeker al duidelijk, maar men slaagde er 

toen niet in dit aspect goed tot uiting te laten komen, noch in de naam, noch in de arti

kelen van de eerste ordonnantie, die voor de ontwikkeling van het gilde van doorslag

gevend belang zou zijn. 

Gildenordonnanties van boekdrukkers en boekverkopers moeten in de eerste plaats 

gezien worden in hun lokale context. Het Utrechtse gilde maakte zich in zoverre gelei

delijk los van de traditie van 'een vereniging van ambachtsgenoten', dat in de ordon

nantie van 1663 het belang van de boekhandel breed wordt uitgemeten, ten einde de 

belangen van de eigen, 'Utrechtse boekhandel' te beschermen. Wel hield het, wellicht 

traditiegetrouw, vast aan de meesterproef. Zelfs de patroonszonen waren hiervan niet 

vrijgesteld. Dit zal een compromis zijn geweest tussen het gilde en het stadsbestuur, 

om enerzijds de kwaliteit van het ambacht te waarborgen en anderzijds de werkgele

genheid inde stad veilig te stellen.M 

'Al deze gilden zijn op dezelfde leest geschoeid, hun in ordonnantiën neergelegde 

reglementen zijn verwant', merkte F.A. Janssen op in zijn standaardwerk 'Zetten en druk

ken'."^ In zijn derde en definitieve ordonnantie laat het Utrechtse boekdrukkers- en boek

verkopersgilde zich enigszins met deze visie verenigen. Maar de weg die de Utrechtse 

boekdrukkers en boekverkopers aflegden om zover te komen was lang en onmiskenbaar 

een andere. De aanwezigheid van de drie ordonnanties getuigt daarvan. 

Het voorbeeld van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde leert dat we 

terughoudend moeten zijn met het trekken van voorbarige conclusies over de meester

proef. Het verdient aanbeveling de letterlijke beschrijving van die meesterproef in de 

ordonnanties meer op waarde te schatten. Zo is het de vraag of het juist is om de mees

terproef, zoals die tot uitdrukking komt in de ordonnanties van Middelburg, Rotterdam 

en Den Haag, opte vatten als een proef voor'boekbinder' die uitsluitend voortoekomsti-

ge meesterboekbinders was bestemd.86 Het boekbinden volgens de voorschriften gold in 

deze steden, wanneer men de desbetreffende artikelen van de ordonnanties letterlijk 

neemt, voor allen als voorwaarde om boeken te mogen drukken, binden en verkopen.87 
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Claudius Salmasius, Plinianse exercitationes in CajiJulii Solini Polyhistora, UBL 352 A 5. Het summum van een 

echte Utrechtse productie. Een postume uitgave van het magnum opus van Salmasius, de befaamde classicus 

en Leidse hoogleraar. Het is diens commentaar op het werk van Plinius en op de bewerking daarvan door de 

Romeinse historicus Solinus. De vier boekverkopers op de titelpagina financierden deze uitgave. Het drukwerk 

werd uitbesteed aan de Utrechtse drukker Ernest Voskuyl. Het boek werd opgedragen aan Paulus Voet van 

Winsen, ex-burgemeesteren het lid van de vroedschap van Utrecht, door de vier boekverkopers. 
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Het was de enige meesterproef en de minimale vereiste voor een ieder die in het gilde 

toegelaten wilde worden. De afwezigheid van de meesterproef voor boekdrukker daarbij 

in de ordonnanties van deze steden kan samenhangen met de enorme groei van de 

boekhandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, met de boekverkoper in een 

hoofdrol.hs De gilden van de Hollandse steden lieten vermoedelijk het marktmechanis

me werken.a<'De beoordeling van de kwaliteitvan het drukwerk was dan niet zozeer aan 

de proefmeesters, maar eerder aan de boekverkopers. De boekdrukkers die de kunst van 

het zetten en drukken niet voldoende beheersten, vielen immers vanzelf buiten de boot. 

Zo ging langzamerhand in de boekhandel in de Republiek het specialisme ontstaan. 

Boekverkopers hadden slechts bij uitzondering een eigen drukkerij. '" Het boekdrukkers

en boekverkopersgilde was niet langer een ambachtsgilde, maar eerder een handels- of 

exportgilde. '" Het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde was kennelijk conser

vatiever, door het handhaven van de meesterproef zowel voor boekbinder als voor boek

drukker. Anders gezegd: het stadsbestuur van Utrecht kende zo'n liberale aanpak niet.52 

In 1763 vierde het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde zijn eeuwfeest. Of dit 

feest uit onwetendheid of uit opportunisme voortkwam, is moeilijk te zeggen. In zijn 

gedicht 'Het eerste eeuwgetijde van het boekdrukkers en boekverkopers gilde binnen 

Utrecht, opgericht in den jaare 1663', verzekert de gelegenheidsdichter Joan Stouw -

die daarin uiteraard de Utrechtse boekhandel uitgebreid roemde - ons dat het gilde na 

de stichting van de Utrechtse universiteit (1636) en na de Tachtigjarige Oorlog (1648) 

werd opgericht. Hoe het ook moge zijn, in zoverre had men gelijk: het gilde ging in 

1663, met het bekrachtigen van zijn derde ordonnantie, voortaan echt de belangen van 

de 'Utrechtse boekhandel' behartigen. 

Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

NA Notar ië le Archieven 

RAL Regionaal Archief Leiden 

Stadsbestuur Stadsbestuur van Utrecht , 1577-1795 (702-1) 

STCN Short Tit le Cata logue Nether lands 

Gedrukte ordonnanties 

Ordonnantie Amsterdam 1663 • In: Ordonnantie van het boek- en konst-verkoopers, nevens boek- kaart- plaat-drukkers, en boekbinders 

gilde deserstede Amsteiredamme, A m s t e r d a m , [1750]. 

Ordonnant ie 's-Cravenhage 1702 • Ordonnantie voor bet boek- en konstverkoopers, nevens boeck- kaarten- en plaet-drukkers, mitsgaders 

boeck-binders, papieren penne-verkoopers gilde deser stede 'sGravenhage, 's-G raven h age, 1702. 

Ordonnant ie Haarlem 1616 • In: Keure ende ordonnantie van bet boeck-druckers ende boeck-binders gilde binnen Haerlem, [Haar lem], 1707. 

Ordonnant ie Leiden 1726 • Ordonnantie verleend by die van de geregten der stad Leyden, op het gilde der boekverkopers, boek- en plaat

drukkers, boekbinders, papier-penne-land- en speelkaart-verkoopers-. benevens een reglement wegens het houden der auctien, en 't geene 

verders tot de boekneeringe behoort, [Leiden], 1726. 

Ordonnant ie Middelburg 1590 • In: Privilegie van't gilde der boeck-druckers, boeck-verkoopers en boeck-binders, binnen Middeiburgh in 

Zeelant Middeiburgh, M idde lbu rg , z.pl. 
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Ordonnantie Rotterdam 1699 • Ordonnantie voor het gilde; van de boek-verkoopers, boek-druckers, boek-binders, papier en penneverkoop-

ers, binnen de stad Rotterdam, Rotterdam, 1669. 

Ordonnantie Utrecht 1653 • Ordonnantie van het boeck-verkoopers, drucken ende binders gildt, Utrecht, 1653. 
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Noten 

1. Met dank aan August den Hollanderen Piet Verkruijsse voor hun commentaar opeen eerdere versie van dit artikel. 

2. Evers, 1940,7. 

3. De ordonnantie uit 1599 verscheen, voor zover bekend, nooit in druk, terwijl die uit 1653 (waarover hierna) nog in hetzelfde jaar werd 

gedrukt, en die uit 1663 driemaal werd gedrukt, in 1667,1679 en 1729. De teksten van de ordonnanties uit 1599 en 1663 werden reeds 

door Hallema gepubliceerd (Hallema, 1957, 61-70. Hallema's transcriptie is echter op vele punten niet accuraat. Zo geeft hij als 

datum voor de afkondiging van de ordonnantie uit 1599 '11 december' in plaats van 'iii december'. In zijn verantwoording geeft hij 

aan de tekst van de ordonnantie uit 1559 ontleend te hebben aan de'Utrechtse vroedschapresoluties op het jaar 1599'. Ik kon echter 

noch een vermelding noch de tekst van de ordonnantie op het boekdrukkers- en boekverkopersgilde in de resoluties van de raad in 

december 1599 vinden. Gezien een aantal kenmerkende foutieve lezingen (o.a. 'Breemer' voor het lettercorpus 'Brevier' in artikel 3) 

lijkt het me zeer waarschijnlijk dat hij de tekst overnam van Dodt van Flensburg (Dodt van Flensburg, 1845,138-140). Waarop deze 

zijn transcriptie baseerde, is niet bekend. Voor de ordonnantie uit 1663 ontleende Hallema de tekst, zoals hij vermeldde, aan Van de 

Water (Van de Water, ed., 1729, III, 762-763, naar de druk van 1667). Bijlage 1 bij dit artikel bevat nieuwe transcripties van de teksten 

van de drie ordonnanties en van andere relevante bronnen. 

4. HUA, Stadsbestuur, 461 en 462. Cildenordonnanties kwamen altijd tot stand als een compromis tussen een of meer partijen en de 

overheid (Van Eeghen, 1978,17). Vgl. Rommes en Van der Spek, 2004,57. 

5. Uiteraard geldt dit voor de Utrechtse boekhandel in het algemeen. Ook Van Eeghen meende in haar magnum opus over de 

Amsterdamse boekhandel dat de gegevens over de Utrechtse boekhandel, indien bekend, haar mogelijk aanleiding zouden kunnen 

geven om haar conclusies te herzien. Van Eeghen, 1978,15. 

6. Het boekdrukkers- en boekverkopersgilde zou behoren tot de groep die Rommes de 'exportgilden' noemt, gilden waarin ambachts

lieden samen met, of in dienst van kapitalistische ondernemers werkten. Rommes, 1999, 450-451. Vgl ook: Lourens en Lucassen, 

1994,40-41; Rommes en Van der Spek, 2004, 61. 

7. Van Eeghen, 1965,102. 

8. Als wegwijzer heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de aantekeningen van G. van Klaveren (HUA, Historisch Werkmateriaal, 243-

247). De oud-archiefambtenaar Van Klaveren tekende de resoluties van de vroedschap op die de boekdrukkers en boekverkopers 

betreffen. Hoewel het, na enkele steekproeven, blijkt dat hij niet alle resoluties die in aanmerking komen optekende en de criteria 

voor zijn optekening niet duidelijk zijn, is zijn tijdrovende werk zonder meer een ideaal uitgangspunt voor het onderzoek naar de 

boekhandel in Utrecht. 

9. Deze thema's zijn eerder aan de orde gesteld door LH. van Eeghen (1965) en F.A. Janssen (1986). Rommes en Van der Spek (2004) 

over de smedengilden in Utrecht. 

10. Muller, 1880,4-6. Evers, 1940,8. 

11. Dit was wel het geval toen de schilders en beeldsnijders zich in i6n van het zadelaarsgilde afscheidden (Muller, 1880,10-n en 63-64). 

Ook in Amsterdam is bekend dat de afscheiding van de boekbinders en boekverkopers van het Sint-Lucasgilde moeizaam ging (Van 

Eeghen, 1965,100-107). Het verloop van de totstandkoming van deze gilden vindt men dan vaak in hun eerste ordonnanties terug, 

hetgeen niet het geval is bij het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. 

12. HUA, Stadsbestuur, 461, 'Ordonnante vande Sadelaer gilde' (14 april 1540). Muller, 1880, 6-7. 

13. Ordonnantie Middelburg 1590. 

14. Evers, 1935,3-6 en 36-39. 

15. Van de knechten weten we wel dat ze in 1741 pas een knechtenbus oprichtten. Evers, 1941,17-28. 

16. Muller, 1880, 6; Rommes en Van der Spek, 2004,20. 

17. Rommes, 1998,462-463. 

18. Ordonnantie Amsterdam 1663, art. 25. Dit gold in Amsterdam vanaf de oprichting van het gilde in 1662. Van Eeghen, 1965,104. 

19. Ordonnantie Haarlem 1616, art. 23-24. Van Mouriken Vercauteren, 1997,466-467. 

20. Of deze busmeester alleen maar de functie van penningmeester vervulde of dat hij ook het fonds voor uitkeringen aan zieke en 

oude gildenbroeders beheerde, is niet duidelijk. Het fonds of de bus komt nooit ter sprake in de Utrechtse ordonnantie. 

21. Evers, 1940, 8. Vgl. Van Eeghen, 1965, 102. In 1579 waren er niet meer dan twaalf tot veertien boekdrukkers en boekbinders in 

Amsterdam. 

22. Van Eeghen, 1965,12. 

23. Hoftijzer, 2004, 295-318. De registratie die in Leiden in januari 1651 op bevel van de Staten Generaal tegen het drukken en distribu

eren van libellen, paskwillen enz. plaatsvond, vond in Utrecht blijkbaar niet plaats, hetgeen niet vreemd is. Want Utrecht had al een 

gilde waar alle boekdrukkers en boekverkopers in principe geregistreerd stonden. Vreemd is wel dat deze kwestie heiemaal niet aan 

de orde werd gesteld in de vergaderingen van de vroedschap (HUA, Stadsbestuur, 121, 4 januari tot en met 1 april 1651). Dit is opval

lend omdat de vroedschap doorgaans wel het plakkaat van de Staten Generaal tegen het drukken en distribueren van paskwillen in 

haar vergadering besprak. 

24. Dit elektronische databestand omvat retrospectief alle drukwerken die in Nederland werden gedrukt vóór 1801, of ook elders, maar 

wel in het Nederlands. Het project is nog lopend. 

25. De STCN, naar de stand van oktober 2005. 

26. Er is echter in de vergadering van de Raad (later Vroedschap) op 2 december 1599 geen gewag gemaakt van deze ordonnantie. Zie 

ook, Hallema, 1957, 60. 

27. Nog in 1753 verzocht het gilde de vroedschap om de openbare veilingen zelf te mogen afslaan. HUA, Stadsbestuur, 516. 

28. HUA, NH Begraafregister (de datum van de aangifte is 14 september 1640). 
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29. Muller, 1880,100. Hij betaalde daar de helft van het intreegeld (drie gulden) omdat hij al een ander gilde had. 

30. HUA, Stadsbestuur, 121 (20 september 1641). Waar de in Rotterdam geboren boekdrukkerszoon Johannes van Waesberge zich toen 

ophield is niet bekend. Mogelijk in Amsterdam waar hij in 1641 trouwde met een dochter van Jan Janssonius. Tot november 1637 was 

hij echter in Delft woonachtig. Hij legde pas in december in 1641 belijdenis af in Utrecht, met attestatie uit Delft, daterend van 28 

november 1637. HUA, NH Lidmatenregister (21 december 1641). Evers, 1916a, 282. 

31. HUA, Stadsbestuur, 121 (3 mei 1652). 

32. Deze veiling vond plaats in 1644 op 6 mei en de volgende dagen. Lange, 1914,145. De catalogus van deze veiling telt meer dan 7,000 

titels. Zie: Grosheide e.a., 1986,72. 

33. HUA, Stadsbestuur, 121 (13 en 18 september 1647). Zijn veiling was gepland op 20 september 1647. 

34. Wat we hier gemakshalve de Leidse ordonnantie noemen, is eigenlijk een aanvulling op de ordonnantie van 1636 op de verkopingen. 

RAL, Archieven van de gilden, 61, 'Amplicatie vande keure opt stuck vant boekverkopen gemaekt' in 1651 (fol. 4V-5), en de Nadere 

ampiicatie daarop in 1652 (fol. 6-7). Hiermee kregen ook de Leidse vakbroeders voor het eerst reglementen waarnaar zij zich moes

ten gedragen, hoewel het woord 'gilde' in deze aanvullingen nog niet voorkomt. Het intreegeld werd daar dan ook niet genoemd. 

De ordonnantie op het Leidse boekdrukkers- en boekverkopersgilde werd in 1726 bekrachtigd. 

35. Zo roept de 'Morgenspraak' associaties op met iets uit vroegere tijden van Utrecht. Maar hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat de gil

denbroeders zich oproepbaar stellen indien de dekens dat wensten, en niet zozeer de ledenvergadering die in het gildewezen in het 

algemeen en in dat van Utrecht in het bijzonder politieke betekenis had. Wat betreft het bijwonen van de begrafenis, dit was 

bekend binnen het smedengilde van Utrecht (Muller, 1880, 2 en 21; Rommes en van der Spek, 2004,34) en een soortgelijke bepaling 

was al in 1590 te vinden in de ordonnantie van het Middelburgse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. 

36. Zo leek de Haarlemse keur van 1616 sprekend op die van Utrecht uit 1599. Ook is bekend dat het Amsterdamse bestuur in 1662 bij het 

opstellen van haar eerste ordonnantie vooral de Leidse ordonnantie als voorbeeld nam. Men treft bijvoorbeeld, in het missiveboek 

van Leiden (RAL, Archief van de gilden, 61) nog afschriften aan van de aanvulling op de Utrechtse ordonnantie (1738) en een exem

plaar van de Haagse ordonnantie uit 1717, met aantekeningen. 

37. Het eerste bericht dateert van 15 mei 1652 en is te vinden in de resoluties van de curatoren van de Leidse Universiteit. Molhuysen, 

ed., 1918, 68. Sindsdien is over de verplaatsing van Hoornbeek druk onderhandeld, zowel tussen de Leidse en Utrechtse curatoren. 

Zie ook Kernkamp, 1936, 287 en verder. 

38. Lukas Simonsz. de Vries was deken van het gilde in de jaren 1652-1655. Volgens A. Baggerman, de biograaf van Simon de Vries, had

den vader en zoon De Vries elk een eigen winkel in de 'Snippensvlucht', pal tegenover het Stadhuis aan de Oude Gracht [Een druk

kend gewicht Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries, Amsterdam, 1993, 63.) 

39. HUA, NH Trouwregister (12 april 1659). De getuigen waren de oom van de bruidegom, Lucas de Vries en de zuster van de bruid, 

Marieke Jans. 

40. HUA, Stadsbestuur, 121 (18 juni 1660). 

41. Evers, 1935, 50. 

42. HUA, NH Lidmatenregister (25 juni 1658). Volgens Evers was Johannes van Waesberge al in 1657 van plan naar Amsterdam te verhui

zen. 

43. Van Eeghen,i9Ô7,157-158. De overdracht van de drukkerij vond plaats op 21 juli 1660. 

44. HUA, Stadsbestuur, 121 (24 september 1660). 

45. HUA, Stadsbestuur, 461, 331-336. Ordonnantie Rakende het Boekverkopers, Boekdrukkers en Boekbinders-gild. Gearresteert den 2 

February 1663, [Utrecht, 1663]. Een exemplaar afgebeeld in Evers, 1940, n. Ordonnantie, op het Boeck-druckers, Boeck-binders, ende 

Boeck-verkopers-Gilde, binnen de Stadt Utrecht. Gearresteert den tweeden Februari) 1663, Utrecht, 1679. 

46. Ordonnantie Amsterdam 1663. 

47. RAL, Archieven van de gilden, 6i, 'Ordonnantie Bij die vande geregte der stat Leijden, aengaende het houden vande auctien der boe

ken, en verboth, van met boecken, printen, caerten, & buijten deser stede jaermerkten, om te loopen, of op de straeten voor te 

staen' (fol. i-3r). Zie ook Van Eeghen, 1978, 252. 

48. Vanwege de financiële problemen van de stad werd sinds 1678 geen bibliothecaris meer aangesteld. De taak werd sindsdien waar

genomen door de raadsleden. Grosheide e.a., 1986, 85 en 89. 

49. Van de Water, ed., 1729, dl. Ill, 269-270. De kosten waren 12,5 guiden in 1550-1608, 25 gulden in 1608-1610, 50 gulden 1611-1623 en 

sinds 1624 alweer 25 gulden. 

50. HUA, Stadsbestuur, 121 (23 februari 1602). 

51. Deze resolutie werd nog eens in 1674 afgekondigd. 

52. HUA, Stadsbestuur, 462. Vgl. Ordonnantie Middelburg 1590, art. 9: circa drie gulden. 

53. HUA, Stadsbestuur, 462. 

54. Zie ook Romme, 1999,452. Vgl. Ordonnantie Amsterdam, art. i i : vier gulden. 

55. Muller, 1880, 20. 

56. Rommes en Van der Spek, 2004, 59. 

57. Men nam vrijwel letterlijk de bepalingen van de ordonnantie van Utrecht over. Haarlem kende geen afzetters in het gilde. 

Ordonnantie Haarlem 1616. Zie: Janssen, 1986,47. 

58. Hij trouwde in 1666 te Utrecht met Aletta van Benthum, dochter uit een welgestelde familie van Utrecht. Evers, 1916b, 338-339. 

59. HUA, Stadsbestuur, 121 (3 juni, 22 juli 1667, 13 januari 1668). Evers, 1916b, 339-340. Evers behandelde de finale resolutie niet in zijn 

artikel. Dat komt omdat deze resolutie thans niet meer terug te vinden is in de Vroedschapsresoluties. Maar het afschrift van dit 

finale besluit is te vinden in het 'Gildeboek'. 

60. De meesterproef van Utrecht (1599 en 1663) is al door Janssen besproken (1986,46-47}. 
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Bijlagen 

Bijlage I. Transcriptie van de drie ordonnanties met de aanvullin

gen van het boekdrukkers- en boekverkopersgilde in de periode 

1599-1688 ' 

Articulen d'welcke de boeckprinters, boekbijnders, ende Verlich

ters geern belieft hadden tot haer/rder Ordonnantie,2 

i. Jndien eersten waert dat ijemandt het Boeckdrucker, Boeck-

bijnder, ende verlichters Gilde begeerde te hebben ende te 

gebruijcken sali gehouden wesen voir zijn Gilde geit te geuen 

[-Ses] '<Vijff>' <=<advijs So doude ordonnantie maer drije geit gul

den seijt> Carolus Guldens van xx stuuvers het stuck, [-ende nijet 

meer, dan well min, alles tot descretie vanden deeckens inder tijt,] 

Ende noch daerenbouen xx stuuvers rasoen gereet, daer van 

elcken deecken ses stuuers, die buschmeijster ende den boode 

elcx vier stuwers aff hebben sullen, 

ii. Welverstaende dat hij aluorens gehouden zall weesen zijn 

prouue te doen, in manieren als volcht, 

iij. Jtem jndient een boeckdrucker es dat hij inde vorme zall moet-

ten cunnen setten, eerst Descendiaen, jtem Mediaen, ofte 

Augustijn, Daechlicxe formaet, t'zij nae geschreuen ofte gedrukte 

Copijen soe in Duijts als Latijn, t'sij affgetelt, ofte nijet affgetelt, 

wttgesondert boirchoijs, breuier of Nomperel, Des sali hij oick alle 

formaten die daer sullen commen moetten cunnen aftellen, 

iiij. Ende js hij een boeckbijnder sali moetten cunnen maecken 

eenen bijbel in folio, in slooten, een Cosmographie Munsteri, ofte 

KIÏNIKO FORRER DRIE O R D O N N A N T I E S VAN HET UTRECHTSE BOEKDRUKKERS 



lOud-Utrecht 

andere diergelijcke Kaertboecken, noch een boeck in Octauo, opte 

Snee, ende leer verguit, 

v. Jtem een verlichter sali moetten [-cunnen] affsetten een Sphera 

terrestris, Ende die Coninckrijcken, linien, ende limieten vandien, 

cunnen onderscheijden, ende elcx zijn coluer naer behooren 

geuen, alles tot Discretie van Meijsters hun dies verstaende, die 

daertoe bijden Deeckens jnder tijt sullen worden gesteht, 

vj. Wellverstaende dat alsulck werck als voorscreuen, bijden 

genen die desen Gilde begeert te winnen, begost, ende opgema-

eckt sali moeten worden, in presentie van twee Meijsters daertoe 

als voorseyt, te stellen, die daer gestadelicken bij weesen sullen, 

ende t waerck beginnen van 'Smaendaechs, tot Saterdaechs toe, 

alles tot costen vanden voirseyde gilde winre, 

vij. Behoudelicken oock, dat die Deeckens van desen Gilde, nij-

emenden en sullen aennemen, voir ende alleer, dat hen kennel/ck 

es, bij een handscrift, van deser Stadts Secretaris, dat hij een bor-

ger[-s] [zijn+]<js>, opt verbueren '<bijden deeckens>', van Dubbelt 

borger geit, tot behoeft van deser stadt, 

viij. Jtem sullen in desen ambochte vanden Boeckdrucker Gilde 

behooren boekdrukkers, boekbijnders, ende verlichters maer 

anders egheene, 

ix. Jtem een Gilde broeders outste zoen, die sali binnen Jaers nae 

t'ouerlijden van zijnen Vader zijns vaders Gilt moegen verheerge-

waeden, ende geuen nijet meer tot desen Gilde behoeft dan xx [-

*] stuuers <=<advijs soo d'oude ordonnant/e maer vi stuwers ver-

melt>, Ende daer toe die deeckens, Buschmeijster[-s] ende boode 

hoer Rasoen, als voirseyt es, Behoudelicken dat die soen indien hij 

noch geen Meester en es, ijerst twee Jaeren leeren sali moetten, 

ende zijnen Meijster, ende die prouue des Gilts voldoen, eer hij 

tselue gebruijcken sail moegen, 

x. Jtem waert dat eenich Giltbroeder storue, soe mach die wedu

we vanden seluen ouerleden Giltbroeder, dat Gilde hebben, ende 

vueren, een Jaerende sess weecken, sonder verbueren, Ende wilde 

zij dan hoor ouerleden mans Gilt langer doen, sali zij t'zelue Gildt 

dan moegen winnen met halff geit, gelijck off zij borger ende 

gebooren Giltbroeder waer, 

xj. Jtem [-Jndien] '<als>' eenich Giltbroeder, een <=<jongen aan

neemt, ofte een> knecht te warck sette, die onder desen Gilde, 

binnen , ofte buijten zijn twee Jaeren, ondereenen Meijster, nijet 

wttgeleert en [-hadde] '<heeft>', sali schuldigh zijn, Leerkijnts 

Geit te geuen, alse [-twee carolus] =<xxx stuuers>= guldens, tot 

behoeft van desen gilde, <=<iij advijs Soe dordonnuntie van outs 

seijt een geit gulden> 

xij. Jtem sali oock eenen Giltbroeder van desen Gilde, zijns selffs 

Kijnderen, moegen hoer selffs ambocht dat zij metter handt doen, 

leeren, sonder eenich Leerkijndts Geit daer van te geuen, 

xüj.Jtem nijemandt, die geen gilde broeder van desen Gilde en es, 

<=<ofte [heeft+]<het> selue nijet voldaen *>, en sail van nu voor-

taen, int heijmelick, ofte openbaer, geenderhande <=<advijs ten 

ware inderstadtsschoonhuis.> boecken, t'zij Geprinte, Gebonden, 

ofte ongebonden, [-boecken], ofte eenich Geprint warck, moegen 

<=<maecken, ofte> vercoopen, opte pene van vier Carolus 

Guldens, het stuck van twijntich stuuers, d'een helft tot behoeft 

van deser Stadt, ende d'ander helft tot desen Gilde behoeft, 

xiiij. Jtem waerder eenich Meijster in desen Gilde, die eenige Leer 

Jongen besoecken woude, een maent, ofte sess weecken, met 

boekprinten, boekbijnden, ofte verlichten, sali geuen tot desen 

Gilde behoeft twaelff stuuers, <=<Voorgaende ordonnantie seijt 

zes stuuversy ende jndien die Jongen aent selue ambocht blijft, 

soe sullen hem die twaelff stuuers, weesen aen affkortingen van 

zijn Leerkijndts Geit, 

xv. Ende waert dat eenich Giltbroeder eenige Leer Jongens aenna-

eme, ende zijn Deeckens het zelue nijet te kennen en gaue, bin

nen veerthien daegen zij die gehadt, oft aengenomen hadden, die 

sonder verbueren xxx stuuers <=<doude ordonnantie seijt xx 

stuuers>te behouueals voorens, 

xvj. Jtem een Gilde broeder, en sali oock gheen knecht die te 

vorens bij een ander Meijster, buijten, ofte binnen deser Stadt, 

zijn ambocht gedaen heeft, moegen aennemen, Ofte hem sali 

eerst bij certificatie, ten minsten bij attestatie onder de hant van 

des knechts Meijster gebleecken zijn, dat hij zijnen Meijster naer 

behoren voldaen heeft, op pene als bouen, 

[xvij]. Jtem en sullen oick Gheen gesellen ofte knechts, moegen 

wtt hoerl/'der Meijsters warck gaen, om bij een ander te wercken, 

die haer Meijster, nijet voldaen en hebben, dan met consent van

den seluen haeren Meijster, opde pene van xx stuuers ten 

behouue als voiren, 

[xvüj]. Endesall oock een Gildebroeder, wien zijn knecht, sonder [-

dat] hem te voldoen, ontgaen es, zijn mede Gilde broeder die sulc-

ken knecht weder aengenomen hadde, zijn warck, wtt erachte 

deser ordonnanr/e, metten boode van desen Gilde, moegen doen 

verbieden, 

[xviiij]. Ende indien hij als dan den seluen knecht bouent voirseyde 

verboth noch hielde, ofte warekte, sali daer ouer ten behouue als 

vooren, [-verbueren xxx stuuers] t'elcke reijse, verbueren, xxx 

stuuvers, 

[xx]. Jtem sullen die voorseyde Gildebroeders elcanders 

'<ambocht ende>' neringhe well Jndifferenter moegen doen ende 

exerceren, ende sulcke waren elcx vercoopen ende wttbruijeken, 

als hun desen Gilde ambocht, ende neringe aengaende, goetdunc-

ken zall, [-mits voirg] 

[xxi]. Dan [-en sali] een Giltbroeder, en sali gheen warck moegen 

laetten maecken, tot een andermans huijs dat gheen Giltbroeder 

en es, opt verbueren van twee Guldens, ten behouue als voiren, 

[xx'ij]. Maer sail een Giltbroeder buijtens huijs well eenen knecht 

mogen setten ende in zijnen dienst hebben, dan die knecht en sali 

met sulck warck buijten zijne Meijsters winckell nijet moegen 

thoonen, ofte t'zelue vercopen, op pene voirseyt, elcx halff, ende 

halff te betalen, 

[xxiij]. Nochte en zall oock alsulcken knecht, onder decxell '<van-

dien>' voir niemanden anders, als voir zijnen Meijster, op wiens 

naeme dat hij warekt, eenighe boecken moegen maecken, ofte 

vercoopen, op peijne als bouen, 

[xxiiijj. Jtem alsoe daechgelicx gebuert dat veel vreemde parso-

nen van buyten binnen Vtrecht commen ende vercoopen Geprinte 

boecken ofte brieven, die daechiicx op geslaegen, ende voirden 

kereken ende bijden huijsen vercoft worden, daer bij desen Gilde 

Marckel/cfc behijndert, ende beschadicht wordt, dat zukx van nu 

voortaen bij deese ordonnant/e zall wesen verbooden, wtgeson-

dert alleen op Saterdaegen, ende inde vrije marekten deser Stadt, 

<ten ware hij een plaetsche jnt schoonhuis gehuijrt hadde, daer 

hij tallen tyden sal mogen voort doen, jn conformité vanden xiijen 

articule voorseyt> [-Ende Jndien ijemendt, sulex middeler tijt 

begeerde te doen, salt selue moetten versoecken aende Deeckens 

van desen Gilde jnder tijt, ende haerl/eden daer voir, t'elcke reijse, 

tot desen Gilde behoeft een vereerighe doen naer advenant van

den tijt die zijluijden sullen willen genietten, Alles tot discretie 

vande selue deeckens]. <=<advis advis van [-geene] tgilt niet te 

vergaderen sonder consent etc* Jtem interpretatie, verminderïn-

ge etc. redenen [-hoer] den raet 

Alles by provisie Den üj decembris 1599. 

Ordonnantie bij den Rade der Stadt Utrecht verleent den 

Boeckprinters, Boeckbynders ende Verlichters op den iïjen 

December 1599.5 
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i. Jnden eersten waert, dat ymant het Boeckdrucker, Boeckbynder 

ende verlichters gilde begeerde te hebben, ende te gebruycken, 

sali gehouden wesen voorsijn Cildegelt te geven Vyff Caro/us gul

dens van xx stuijvers het stuck, Ende noch daer en boven 

Twyntich stuuers te rasoen gereet, daer van elcken Deecken Ses 

stuvers, die Busmeester ende den Bode elcx vier stuuers aff heb

ben zullen/ 

2. Welverstaende dat hij alvorens gehouden sal wesen syn proeve 

te doen, in manieren als volcht 

3. Jtem indien een Boeckdrukker es dat hy inde Vorme sal moeten 

ende kunnen zetten, eerst Descendiaen jtem Med iaën, off 

Augustyn dageücxe formaet 't zij nae geschreven ofte gedruckte 

copien, soe in Duijts als in Latyn, t zy affgetelt, ofte nyet affgetelt, 

wytgesondert boirchois, brevier off Nomperel, des sal hy oock alle 

formaten, die daer sullen commen, moeten cunnen afftellen. 

4. Ende is hy een Boeckbynder sal moeten cunnen maken eenen 

Bybel in folio, in slooten, een Cosmographie Munsteri, ofte andere 

diergelycke Kaertboecken, Noch een Boeck in Octavo, op te snee 

ende leer verguit5 

5. Jtem een Verlichter sal moeten affzetten een Sphera terrestris, 

ende die Coninckrycken, Linien ende Limiten van dien cunnen 

onderscheyden, ende elcx zyn coleur nae behoren geven, alles tot 

Discretie van Meysters hun dies verstaende, die daer toe by den 

Deeckens inder tyt sullen worden gestelt 

6. Welverstaende dat alsulck werck als voorseyf is by den gheenen 

die desen Gilde begeert te winnen, begost ende opgemaeckt sal 

moeten worden, in presentie van twee Meesters daartoe als voor-

seyt te stellen, die daer gestadelicken by wesen zullen ende 't 

werck beginnen van's Maendaechs tot Saterdaechs toe, alles tot 

costen vanden voirseyde gildewinre. 

7. Behoudelicken oock, Dat die Deeckens van desen Gilde nijman-

den en sullen aennemen voir ende alleer, dat hem kenlicken is by 

een handtschrift van deser Stadts Secretaris, dat zy borgers zyn 

opt verbeuren by den Deeckens van dubbelt borgergelt, tot 

behoeff van deser Stadt.6 

8. Jtem sullen in desen Ambochte vander Boeckdruckers gilde 

behoren Boeckdruckers, Boeckbijnders ende verlichters, maer 

anders egeene7 

9. Jtem een Cildebroeders outste zoon, die zal binnen jaers nae't 

overlyden van synen Vader, zyns Vaders Giidt mogen verheerge

waden, Ende geven niet meer tot desen Gilde behoeff dan xx 

stuijvers Ende daer toe die Deeckens, Busmeester ende Bode hoir 

rasoen, als voirseyt es. Behoudel/cfc dat die zoon jndien hy noch 

geen M'. en is, yerst twee jaren leeren zal moeten, endezynen M'. 

ende die proeve des Gildts voldoen, eer hy't selue gebruijcken zall 

moegen8 

10. Jtem waert dat enich Gildebroeder storve soe mach die wedu-

ve vanden selven overleden Gildtbroeder dat gilde hebben ende 

vueren een jaer ende Ses weecken sonder verbueren. Ende wilde 

sy dan haer overleden mans Gildt langer doen, sal zy t selue Gildt 

dan mogen winnen met halff geldt, gelyck off zy borger ende 

geboren Gildtbroeder waer9 

n. Jtem, als eenich gildtbroeder een jongen aenneemt ofte een 

knecht te werck set, die onder desen gilde binnen of buijten syn 

twee jaren onder eenen Meyster nyet vuytgeleert en heeft, sal 

schuldich zyn Leerkynts geldt te geven, alse Dertich stuyvers tot 

behoeff van desen Gilde,'" 

12. Jtem sal oick den Gildtbroeder van desen Gilde zyn selffs kyn-

deren moegen hoer selffs ambocht dat zy metter handt doen, lee

ren, sonder eenich Leerkynts geidt daer van te geven1' 

13. Jtem nyemandt die geen Gildebroeder van desen Gilde en is, 

off 't selve niet voldaen heeft, en sail van nu voortaen int heyme-

lick ofte openbaer ten ware inder Stadts Schoonhuijs, geender-

hande boecken, 't sij geprinte, gebonden ofte ongebonden ofte 

eenich geprint werck mogen maeken ofte vercopen, op poene van 

Vier Carolus guldens het stuck van xx stuijvers, D'een helft ten 

behoeue deser Stadt ende d'ander helft tot desen Gilde behoeff. 

14. Jtem waerder eenich M'. in desen Gilde die eenige Leerjongen 

besoucken woude een maendt ofte Ses weecken met 

Boeckprinten, Boeckbynden ofte verlichten, sali geven tot desen 

gilde behoeff twaelff stuuers, ende jndien die jongen aent selfve 

Ambocht blyft soe sullen hem die twaeiff stuuers wesen in affcor-

tinge van syn leerkynts geldt1* 

15. Ende waert dat eenich Giltbroeder eenige Leerjongen aenne-

me, ende zyn Deeckens het zelve nyet te kennen en gave binnen 

Veerthien dagen zy die gehadt ofte aengenomen hadden, die 

soude verbueren dertich stuuers ten behoeve als vores'3 

16. Jtem een Gildebroeder en sali oock geen Knecht die te vorens 

by een ander M'. buyten ofte binnen deser Stadt zyn ambocht 

gedaen heeft moegen aennemen ofte hem sal eerst by certificatie 

ten minsten by attestatie onder de handt van des Knechts M'. 

gebleecken zyn, dat hy syn Mf. naer behoren voldaen heeft, op 

poene als bouen. 

17. Jtem en sullen oick geen gesellen ofte Knechts mogen wt hoir-

\ieder Meesters werck gaen om by een ander te wercken die haer 

Mr. niet voldaen en hebben, dan met consent vanden selven 

haren Mr., op de pene van xx stuijvers, ten behoeve als voren'4 

18. Ende sal oock een Gildebroeder wien syn Knecht sonder hem te 

voldoen ontgaen is zyn mede Gildebroeder die sulcken Knecht 

weder aengenomen hadde zyn werck wt erachte deser ordonnan

tie metten Bode van desen Gilde mogen doen verbieden 

19. Ende indien hy alsdan den selven Knecht boven't voorseyde 

verboth noch hielde, ofte werekte, sal daer over ten behoeve als 

voren, t'elcken reyse verbeuren Dertich stuijvers. 

20. Jtem sullen die voorseyde Gildebroeders elcanders Ambocht 

ende neeringe wel jndifferenter moegen doen, ende exerceren, 

ende sulcke waren elcx vercoopen ende wtbruyeken, als hun 

desen Gilde Ambocht ende neeringe aengaende goetduncken zall 

21. Dan een Giltbroeder en sali geen werck mogen laten maecken 

tot een ander mans huijs dat geen Giltbroeder en is, opt verbeu

ren van Twee guldens ten behoeue als voiren.'5 

22. Maer sal een Gildtbroeder buijtens huijs wel een Knecht 

mogen zetten, ende in synen dienst hebben, dan die Knecht en sal 

met sulck werck buyten zyne Meesters winckel nyet moegen tho-

nen ofte t zelue vercopen, op poene voorseyt elcx halff ende halff 

te betalen. 

23. Nochte en sali oock alsulcken Knecht onder dexei van dien 

voor niemanden anders als voor synen M'. op wiens name dat hy 

werekt, eenige boecken mogen maken, ofte vercoopen, op peyne 

als boven. 

24. Jtem alsoe dagelicx gebeurt dat veel vreemde personen van 

buijen binnen Vtrecht commen, ende vercopen geprinte boecken 

ofte brieven die dagelicx opgeslagen ende voir de kereken ende by 

de huijsen vercoft worden daer by desen Gilde merckelick behyn-

dert ende beschadicht wordt, dat sulex vooraten by dese OrdoliÉ. 

zal wesen verboden, wtgesondert alleen op Saterdagen, ende in 

de vrye marekten deser Stadt, ten ware hy een plaetsche int 

Schoonhuijs gehuijrt hadde, daer hij fallen tyden sal mogen voort 

doen, in conformité vanden xiijcn articule voorseyt.'6 

25. Dit alles by provisie ende op een versoeck, ende gedurende 

dese Ordonnantie tot wederseggen des Raets deser Stadt, die aen 

haer hout d'selue te mogen veranderen, vermeerderen ofte ver

minderen naer haer goetduncken, Ende oock de duijsterheyt ende 

questie die daer op mach vallen t'jnterpreteren. 

Aldus gedaen t'Vtrecht inden Raide op ten iijen Decembris 1599. 

EndewasondertekendtJ.de Leerdam. 
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Oud-Ut recht 

Ampliaties op de Ordonnanties van 1599 

19-05-1600 De Raedt deser Stadtjnterpreterende 't xüf. ende xxii-

ije. art/cuien vande voorseyde Ordonnantie, verstaet dat 't selue 

mede is streckende onder de Schoolmeesters Ende amplierende 

voorts d'voorseyde Ordonnantie, Authoriseert den Sub'. Schout 

deser Stadt des versocht synde d'executie te helpen exploirteren, 

Actum den xixen May 1600. Ende was ondertekent J. de Leerdam.'7 

10-04-1607 Op de Requeste gepresenteert by den Deeckens vant 

Boeckvercoper Gilde alhier, was geappo/ncfeert aldus. De Raedt 

der Stadt Vtrecht gehoort het rapport vande voornoemde 

Gecommitteerden, Jnterdiceert by desen wel scherpelyck allen 

Boeckvercopers, wonende binnen deser Stadt ende vrijheyt van 

dien eenige boecken Scholasticael te vercopen aen een ige 

Schoolmeesters binnen deser Stadt. Op pene van Vier gulden by 

yder te verbeuren, soo dick ende menichmaell hij bevonden sal 

worden sulcx gedaen te hebben, T'appliceren als inde 

Ordonnantie Actum den xen Aprilis 1607. Ende was ondertekent. 

Cor. deGoyer.18 

Extract uijt de Resolutien vande Vroetschap der Stadt Vtrecht. 
Manendage den j e n Decembr/s 1623.'9 

Op de Req,e. gepresenteert by de Dekens ende gemeene 

Gildebroeders vant Boeckvercoper Gildt, versoeckende om rede

nen daerinne verhaelt jnterdictie iegens Jan Willemss 

Erffhuijsmeester van geene boecken Caerten, Printen, etc. die van 

buyten '<binnen>' deser Stadt gebracht worden, toebehorende 

vreemde Boeckvercopers, ende andere meer int Erffhuijs te verco

pen, stondt geappo/nctueert. De Vroetschap deser Stadt, jnterdi

ceert by desen wel scherpelyck Jan Willemss Erffhuysmeester 

eenige boecken, Caerten, Prenten, ende dependentien van dien, 

die binnen der voorseyde Stadt gesonden ofte gebracht sullen 

mogen worden toebehorende vreemde Boeckvercopers ofte 

Caertprenters wonende buyten deser Stadt ende vryheyt vandien 

int erffhuys te venten, ofte op sijn tafel te brengen, veylen, off 

vercopen, directel/c/t offe indirectel/dr. Op poene van Vijfftich 

dubbelde goude Nederlandsche Ryders te verbeuren, Leges 

stondt. Accordeert in kennisse van my Sécrétons Ende was onder

tekent J. vande Nypoort. 

15-08-1631 Opt versouck vande deeckens ende Gemeene 

Gildebroeders vanden Boeckbinder Gilde heeft de Vroetschap 

geconcenteert dat den Erffhuysmeester sail mogen vercoopen 

ende affslaen op een besloten Camer alleen onder de Boeck 

Verkoopers, seeckere groote quantiteyt boecken tot andere 

Steden tot dien eynde binnen dese Stadt gebrocht sonder dat tsel-

ve hier naer meer sali mogen geschieden, tensij met consent van 

desen Collegie alsoo sulx is strydig jegens seeckere articule de 

boeckbinders anno 1623 geaccodeert.2° 

26:06-1643 De Vroedschap heeft ten versoecke vande 

Boeckprinters, Boeckbinders ende Boeckevercopers haerl/'eder 

Gilden-Ordonnantie geamplieert met het navolgende articule. 

Dat de Verlichters die voortaen inden voorseyde Gilde aengeno-

men zullen worden in geenderhande manieren en sullen vermo

gen t'eeniger tyt boecken te drucken noch doen drucken, binden 

noch vercopen, directelyck noch indirectelyck, op poene van t'elo-

kens te verbeuren Acht Caroius gulden, ten behoeve vande voor

seyde Boeckprinters, Boeckbynders Ende Boeckvercopers, by den 

Bode van haerl/eder Gilde datelyck te executeren ter assistentie 

uit noot vande Sub'. Schout deser Stadt. Actum den xxvjen Juny 

1643. Ende was ondertekent J. vande Nypoort.J1 

?7:!_2_-_i_649 Op't different tusschen d'Erffhuysmeesters ende die 

van't boeckvercoper gildt alhier gehoort't rapport vande Heeren 

Gecommitteerden, js verstaen, dat de Erffhuysmeesfers sullen 

continueren int bedienen van de auctien der boecken van 

Sterffhuysen alhier gevallen, maer niet van boecken daer toe bij 

een geraept, ende mits hun voorts regulerende nae haer 

Ordonnantie." 

Extract uijt de resolutien vande Vroetschap der stadt Vtrecht 

'S Maendaechs den üjen Maji 1652.^ 

Opt rapport vande heeren Gecommitteerden die den 

Erffhuysmeester ende Boeck vercopers hier op ghehoort hadden, 

Is verstaen dat van nu voortaen geen auctie ofte vercopinge van 

boecken sal mogen gehouden worden, als alleenlick vande geene 

die naegelaten sijn bij personen in dese Stadt, ofte provincie over

leden, op de verbeure van hondert guldens, ten behoeve vanden 

Officier Aenbrenger, ende Armen elcx een derdendeel, 

Ende sullen die geene die bij haer leven haer bibliotheeck bij auc

tie willen doen vercopen daer toe moeten versoecken speciaef 

consent vande Vroetschap, 

Dat de Catalogi vande boecken die men alsulcx vercopen sal, alvo-

ren die sullen mogen gedruckt worden vertoont sullen worden 

aende Dekens inder tijt, ende sal die geen die de vercopinge laet 

doen, des noot sijnde, gehouden wesen te verclaeren, deselve te 

wesen de boecken vande verstorvene persoon, ofte van sodaene 

bibliotheeck daer toe consent gegeven is, en geene andere op 

pene so ijmandt vande selve verclaringe te doen weijgerich off in 

gebreke bleve, dat die auctie sal worden opgehouden, gelijck oock 

deseive opgehouden sal worden, indien de voorseyde Deeckens 

bewijsen cunnen die verclaringe niet nae waerheijt gedaen te 

zijn, 

Dat van nu voortaen geen Catalogi van vercopinge van boecken 

sullen mogen gedruckt worden, als met volcomen expressie 

vande naem ofte naemen vande verstorvene persoon ofte perso

nen, die de boecken hebben toegehoort, op pene als voren, 

Dat om alle fraude en bedrogh voor te comen, ende op dat van nu 

voortaen geen geraepte Auctien ofte vercopingen van boecken 

meer souden mogen geschieden, onder wat pretext ofte dexsel 

sulcx soude mogen wesen, den Bode vant voorseyde gildt bij alle 

vercopingen tegenwoordich sal moeten wesen, ende de boecken 

opiangen op dat egeene buijten de Catalogen vercoft worden, 

Ordonnantie van het BOEK-VERKOOPERS, DRUCKERS ende BIN
DERS CILDT. TOT UTRECHT, By Johannes van Waesberge, t'Jaar M. 
DC. LUI.*" 

ORDONNANTIE Verleent het Boeck-Druckers ende Boeck-Binders, 

mitsgaders Boeck-Verkoopers GILDE. 

I. Indien eersten dat ymandt desen Gilde begeerende te winnen 

ende te gebruycken, gehouden zal wesen voor sijn Gildegelt te 

geven vijff gulden, ende daer boven twee gulden te rantsoen daer 

van elcken Deecken xïj.stuyvers, Busmeester ende Bode yder acht 

stuyvers sulten genieten.2S 

II. Welverstaende dat hy gehouden sal wesen sijn proeve te doen 

in manieren als volcht.26 

III. Aise indien hy een Lettersetter, is dat hy een Brevier Vorme sal 

moeten connen setten ende aff-tellen in 12 niet nae gedruckte, 

maer nae geschreven copye, die hem by den Proefmeesters sal 

worden gegeven, ende dat hy voorts alle Formaten sal moeten 

ende connen af-tellen ende overslaen, die hem by de Deeckens 
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ende Proefmeesters gegeven sullen worden, ende soo het een 

Drucker is, sal gehouden zijn van smorgens ten sessen tot 

savonds ten acht uyren aff te drucken twee ende half riem, goet 

ende suyver werck op sodanighe vorm als hem daer toe by de 

Deeckens ende Proefmeesters geordonneert sal worden, ende des 

anderen daechs in gelijken tijt moeten doen den weerdruk, met 

een goet register, ende daer nae ter presentie vande Deeckens 

ende Proefmeesters goet register trecken op een 24 Formaet27 

IV. Ende is hyeen Boeckbinderdat hy sal moeten connen inbinden 

en opmaecken een Bybel of ander boeck in folio in sloten, ende 

een Atlas of diergelijcken Caertboeck in folio tot discretie vande 

Deeckens, mitsgaders een boeck in octavo op snee ende leer ver-

guit.28 

V. Ende sal alsulck werck als voorsz. is by den gheene die desen 

Gilde begheert te winnen begonnen zijnde, opghemaeckt moeten 

worden ten längsten binnen ses dagen in presentie van twee 

Meesters daer toe als voorsz. te stellen, die daer gestadelick by 

sullen moghen wesen, daer voor yder Meester des daechs sal 

genieten een guide tot laste vande Gildwinder.29 

VI. Doch en zullen de Deeckens van desen Gilde niemandt tot 

Gildebroeder moghen aennemen voor ende alleer dat hen blijcke 

by de handt van deser Stadts Secretaris dat hy borgher is, op pene 

van by de Deeckens te verbeuren dubbelt borger geit tot behoef 

van dese Stadt.30 

VII. Item een Gilde-broeder comende te overlyden sal sijnen Soon 

binnen s'jaers nae het overlijden van sijn Vader sijns Vaders Gilt 

moghen verheergewaerden [sic], ende niet meer tot desen Gilden 

behoeff geven als twee gulden thien stuyvers, ende daer en 

boven de Deeckens, Busmeester ende Bode haer rantsoen int 

doen vande proeve als voorsz. is, Behoudelick dat indien die Soon 

by het leven van sijn Vader sijn leerjaeren niet heeft voldaen, dat 

hy als dan deselve als noch sal moeten voldoen, eer hy in voegen 

voorsz. in desen Gilde sal worden geadmitteert.31 

VIII. Insgelijcks waert dat eenich Gildebroeder storve so mach des 

selfs Weduwe dat Gilde hebben ende voeren een jaer ende ses 

weecken, sonder verbeuren, en wilde sy dan haer mans neeringe 

langer doen, sal sy t'selve Gildt dan mogen winnen met ha Iff gelt, 

ende daerinne continueren soo lange sy ongetrouwt blijft, als een 

Gildesustervan desen Gilde.3i 

IX. Van yder Leer-jongen salmen gehouden zijn tot leergelt te 

geven tot behoef van desen Gilde twee gulden, te lasten d'eene 

helfte by den Meester, ende d'ander helfte by den jongen, behou

dens dat den Meester voort geheel sal moeten inné staen ende 

den jonghen binnen xiiij daghen behoorlick aengegeven werden, 

ende dat het selve Gilde gelt binnen een maent nae de aennemin-

ge voldaen sal moeten worden, op pene van dubbelt gelt." 

X. Ende sal gheen Gildebroeder 'tzy Boeckbinder ofte Drucker 

meer als twee leer-jongenstegelijck moghen hebben of setten.34 

XI. Ende sullen oock de leer-jongens haer verbonden hebbende, 

gehouden zijn haer leer-jaeren ende bedonghen ti jt, dat ten min

sten twee jaren sal moeten zijn, uyt te dienen sonder dat 

yemandt van desen Gilde de selve, binnen dien tijt sal mogen aen

nemen off te werck stellen, op penen van nae ghedaene waer-

schouwinge te verbeuren yder dach eene gulden.35 

XII. Behoudelick dat soo een Meester binnen de leerjaren comt te 

overlijden sodanich leerjongen ofte knecht sijn jaren voort by een 

ander Meester sal moghen uytleeren ende daer van betoon of 

bewijs alsvoren brengende, als dan mede als een knecht sal 

mogen wercken.'6 

XIII. Gelijck oock alle andere knechts haer aen eenige Meesters 

van desen Gilde verbonden hebbende, gehouden sullen zijn haer 

tijdt uyt te dienen op pene als voren." 

XIV. Item sal oock een Gildebroedersvan desen Gilde sijn selfs kin

deren sijn eygen Ambacht dat hy selfs metter handt doet, mogen 

leeren, sonder eenich leerkints geit daer van te geven.38 

XV. Item sullen de Schoolmeesters noch ymant anders wie hy zy, 

die geen gildebroeder van desen Gilde is, ofte het seive niet heeft 

voldaen, van nu voortaen int heymelick ofte openbaer eeniger-

hande boecken 'tzy gedruckt gebonden ofte ongebonden ofte 

eenich geprint werck moghen maecken ofte vercoopen op pene 

van ses gulden tot behoef van desen Gilde t'eicken reyse by yder 

Contraventeur te verbeuren.39 

XVI. Item wordt by desen verboden alle vremde personen binnen 

dese Stadt voor de Kercken ofte andere publike plaetsen op te 

hangen ofte langhs de huysen te verkopen eenige geprinte boec

ken ofte brieven op pene van iij. gulden.40 

XVII. Dat in desen Gilde mede sullen moghen als aenwerpelingen 

worden aengenomen, verlichters ofte afsetters: des dat deselve in 

geenderhande maniere sullen vermogen 'teeniger tijt boecken te 

drucken noch doen drucken binden noch vercopen directelick of 

indirectelick op pene van t'eicken reyse te verbeuren acht gulden, 

ten behoeve van desen gilde, ten waere de Vroetschap om merc-

kelicke redenen anders goedt vindt.41 

XVIII. Dat oock niemandt van desen Gilde eenich werck sal mogen 

laten maken tot een andermans huys geen Gildebroeder van 

desen Gilde zijnde, opt verbeuren van drie gulden.42 

XIX. Ghelijck oock gheen knechts noch ymandt anders desen Gilde 

niet voldaen hebbende binnen dese Stadt eenige boecken sullen 

moghen maken of binden op pene van ses gl. by yder 

Contraventeur te verbeuren.43 

XX. Dat alle de Gildebroeders tot wat tyde sy door den Bode vant 

Gilde uyt last vande Dekens inder tijt sullen geroepen worden om 

morgen-spraekte houden, gehouden sullen zijn tecomen ter pla-

etse haer als dan aengeseyt, op de boete van 4 stuivers, daer van 

alleen verschoont blijvende die daechs te voren uyt de Stadt of 

sieck zijn, daer van sy 'tallen tijden suffisant bewijs sullen moeten 

vertoonen, op pene als voren.44 

XXI. Dat oock wanneer eenich Gildebroer ofte Gildesuster comen 

te overlyden, den Bode alle de Gilde broeders ter begraeffenisse 

sal moeten bidden, ende ten selven fine in de Kercke te erschijnen 

ende wie vande Gildebroeders absent blijft sal daer over verbeu

ren ses stuivers van die op een baer gedraghen wordt, ende van 

een kint drie stuivers, ende die het lijck laet begraven sal tot 

behoeve van 'tGildt geven eene guiden ende den Bode voor sijn 

salaris xij stuyvers.45 

XXII. Dat den Bode van desen Gilde voor assisteren van yder auctie 

volghens de resolutie op den iij. May 1652. by de Vroetschap ghe-

nomen (de welcke men verstaet door desen niet verandert te wor

den maer te blijven in volle waerden) daechs sal genieten eene 

guide tien stuyvers, tot laste vande eygenaers vande selve boec

ken. 

XXIII. Dat de Deeckens inder tijt van desen Gilde gehouden sullen 

zijn haer strictelick nae de ordonnantie te reguleren en de alle 

boeten ende leges vol te ontfangen, sonder daerinne t'zy by con

nivence of anders naelatich te zijn op pene dat sy gehouden sul

len zijn te betalen dubbelt vande boeten, ende leges by haer ver-

suymt in te vorderen.46 

XXIV. Dat alle boeten die volgens dese ordonnantie comen te ver

vallen daechs daer nae by den Bode vant Gilde uytghehaelt sullen 

worden; ende wie onwillich is om te betalen sal nae de eerste xiiij 

dagen, ende nae voorgaende waerschouwinge vervallen in dub

belde boete, ende daer voor metter daet by den Bode van desen 

Gilde mogen worden geexecuteert, oock int noodt zy met assis

tentie vanden Officier, alles tot laste vande Contraventeurs.47 

Aldus gedaen ende gearresteert by de Vroetschap der Stadt 

Vtrecht den v. Septemb. 1653. 
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Oud-Utrecht 

11̂ 01-1658 De Boeckvercopers, Apoothekers ende Chirurgyns is tot 

haer respve Gilden vergaderinge geassigneert de Abrahamdoly 

kercke ende de Brouwers en Wyncopers de Carrier boven 

Hierusalems Kerck.48 

0^08-1659 'S Maendaegs den j e n Augusti 1659. Opt versoeck 

vande Dekens ende gemeene Gildebroeders vant 

Boeckvercopersgiidt, js bij de Vroedschap gestatueert ende 

geord'.dat voortaen de Vercopingen onder die wanden voorseyde 

Gilde van boecken d'een of d'ander vande Gildebroeders ofte 

Boeckvercopers van andere Steden competeerde zullen moeten 

gedaen worden inde Gildecamer haerl/'eder int Abrahamdolij 

kerckgen vergonst ende nergens anders, op pene van 25 gulden 't 

telcken reijse te verbeuren ten profijte vanden Gilde, ende 

d'Officier die d'exe. doen zal. half ende halff, des zijl/eden tot 

behoeff vant gildt niet meer sullen genieten als vande 

Boeckvercopers van buijten eene stuijver, ende vande Gilde-broe

ders alhier een halve stuijver van ijder gulden der vercofte boec

ken," 

Ordonnanf/e, voor den Gilde vande Boeck-druckers, Binders, ende 
Vercopers tot conservatie van hare neeringe,50 

i. Eerstelick sal niemandt (geen Gildebroeder off suster wesende) 

selfs off door anderen mogen drucken, binden of vercopen eenige 

boecken, caerten, prenten, gebonden of ongebonden, noch 

eenich gedruckt goet of fwaeren, die deses Glides neeringe aen-

gaan5', nochte daer van in dese Stadt ende vrijheijt van dien eeni

ge winckels opsetten, op pene vant vercofte werck, en van twaelff 

guldens daer en boven 'telcken reijse te verbeuren,52 

2. Item sullen geene Schoolmeesters off Matressen aen hare 

Discipulen, scholiers, off andere eenige van deses Gildes waeren, 

't sij boecken off andere mogen vercopen, off voor de selve van 

buijten ontbieden, op pene van ses guldens ijder reijse te verbeu

ren, uijtgesondert dat de Mars-cramers gepermitteert sal wesen 

de Almanacken alhier gecocht langs straet te mogen venten,5] 

3. Is noch verstaen dat geen Gildebroeder hem sal mogen verhuy-

ren of laten gebruijcken van personen buijten desen Gilde wesen-

de tot executie van deses Gilts-neeringe, op pene van hondert 

guldens, Ende sullen die vant Gildt haer werck oock moeten laten 

maken bij een vanden Gilde, op pene van drie guldens, 

4. Dat geen Vreemdelingen waeren van desen Gilde in dese Stadt 

ende vrijheijt van dien sullen mogen veijlen, vercopen off verhan

delen, als aen die vanden Gilde, op pene van boven't goet te ver

beuren vijfftich guldens, Ende soo wie eenige waeren van buijten 

inbrengt om aent geheele gildt te vercopen, sal alvorens een per

tinente Cataloge vande selve waeren aende Dekens moeten 

geven, om die vanden Gilde te laden tegens de beraemdetijdt der 

vercopinge, alleen inde Gilde earner te doen, sonder dat eenige 

buijten Boeckvercopers off andere daer bij sullen mogen comen, 

als met consent vande Dekens, Ende sullen die vercopers van ijder 

gulden der vercofte waeren aenden Busmeester promptelick moe

ten geven54 eene stuijver, boven de gewoonl/'dre oncosten, off 

anders sal een vanden Gilde op bevel vanden Deken soo veel als 

dat bedraecht moeten inhouden, ende den Vercoper 't selve cor-

ten om den Busmeester te voldoen, maer die van desen Gilde hare 

eijgen waeren gelijck voorseyr vercopende, sullen maer geven 

half gelt, sonder daer onder te mogen vercopen andere luijdens 

waeren, op de verbeurte van vijff ende twintich guldens, ende sal 

den Bode voorde ladinge hebben vijfftien stu//Vers,55 

5. Die van desen Gilde sullen maer op eene plaetse mogen winckel 

houden ende hare waeren niet mogen omdragen, noch op strae-

ten, merekten, kerek-hoven, off andere publijcque plaetsen voor

stellen off vercopen, uijtgesondert des Saturdaegs ende in de 

laermerckt, op pene van telckens te verbeuren ses guldens, 

6. Die van dit Gildt sullen hare waeren niet mogen vercopen bij 

openbare auctie, ten ware sijl/eden van meeninge waren, ende 

met eede verclaerden,56 dat sij dese neeringe voor altijt willen ver

laten, Ende soo wie soo een publicql/cke auctie aengevangen off 

voltogen heeft, sal metter daet dit Gildt Verliesen, ende daer toe 

noijt weder toegelaten worden, uijtgesondert dat nae't overlijden 

van man off vrouw, henluijden sodaenige auctie alleen tot boe-

del-scheijdinge vrij sal staen, ende soo wie anders dede sal ver

beuren vijfftich guldens ende evenwel dese neeringe moeten ver

laten, 

7. Dat voortaen geen boecken bij openbare auctien sullen mogen 

worden vercoft, dan alleen die achtergelaten sijn bij personen in 

dese Stadt ende provinc/e overleden, op verbeurte van hondert 

guldens, ende boven dien d'auctie moeten staecken, oock sullen 

geen inwoonders van dese Stadt ende provincie, hare boecken bij 

haer leven meer als eenmael also mogen vercopen, ende alleen 

nae dat sij hier toe alvorens geobtineert sullen hebben consent 

vanden Ed: Achtbare Heeren regierders deser Stadt, op pene van 

vijfftich guldens.57 

8. Dat soo wel die vant Gildt, als andere die Auctie houden willen, 

alvorens de schriftel/cfce Cataloge aende Deekens sullen moeten 

leveren, die de selve boecken sullen mogen visiteren, ende aende 

selve verclaren den eijgenaer van dien, Ende soo den Drucker 

(sonder dat sulx geschiet ware) den Titel van sodaenigen Auctie 

liet affigeren of de Cataloge distribueren, sal verbeuren vijff ende 

twintich guldens,53 

9. De sodaenige vercopers sullen als 't bij de Dekens vereijscht, 

ende bij den Ed. Gerechte goetgevonden wort (alvorens d'Auctie 

te mogen aenvangen off laten voortgaen) voor Commissar/sen 

vanden Gerechte deser Stadt verclaren moeten, dat alle de boec

ken in hare Cataloge vermeit haer eijgene sijn, ende geen van 

dien in Commissie off factorije hebben, ende datse alle bij den 

overledene achtergelaten sijn, op pene van vijfftich guldens, ende 

evenwel d'Auctie nae gedaene denunciatie moeten staecken, alle 

t welcke oock plaets hebben sal tegens die geene die bevonden 

wort sodanige verclaringe frauduleus, off niet nae waerheijt 

gedaen te hebben,59 

io. Dat alle Auctien sonder intermissie aende anderen sullen moe

ten voortgaen, op pene van ses guldens t'elckens te verbeuren, 

Ende sal den Erfhuijsmeesrer geen boecken buijten de Cataloge 

mogen vercopen, op pene van twaelff guldens t'elcken reijs te ver

beuren, 

11. D'Erffhuijsmeesfers en sulien in geen Erfhuijsen mogen verco

pen eenige boecken, caerten, prenten, off andere Coopmanschap-

pen van desen gilde, die van buijten in comen ende vreemde toe 

behoren, op pene als bijt viijcl1 articule vander ordonnance vande 

Erffhuijsen vanden 2er Maij 1638.6o 

12. Niemant sal tot dit Gildt worden toegelaten, als naer dat hij sal 

bewesen hebben van sijn borger-recht, t'sij bij geboorte, off aen-

neminge met acte vanden Secretaris deser Stad geteeckent, ende 

nae dat hij in dese Stadt drie iaren geleert heeft, ten minsten 

twee iaren bij eenen Meester,61 

13. lemant behoorlijcken gequalificeert dit Gildt willende winnen, 

sal bijt aengeven aende Dekens voort Gildt betalen ses guldens, 

en tot ransoen drie guldens, daer van ijder Deecken sal hebben 

achtien stuuers, den Buschmeesrer ende den Bode ijder twaelff 

stuuers, ende van zijn bequaemheijt toonen met der gilde 

proeff,6; 

14. Een letter-setter sal moeten connen setten en afftellen een 

brevier Vorme schoon ende weder-druck in duodecimo nae een 

geschreven copije, die hem bij de proef meesteren sal worden 
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voorgestelt, op de selve proeff leveren, ende opt looth weder cor

rigeren, ende alle formaten connen afftellen ende overslaen, die 

de Dekens ende proefmeesters hem geven sullen,63 

15. Den Boeck-binder6* sal moeten connen in binden ende opma

ken een Bijbel off ander boeck in folio met slooten ende beslagh, 

ende een Caertboeck in een65 mediaen, mitsgaders een boeck in 

octavo op snee en leer verguldt,66 

16. Een Ciltwinder sal sijn proeffwerck in een loopende weeck 

moeten voltrecken, des Maenendaegs beginnende, ende voorts 

continueel werckende in presentie van twee Meesters bij de 

Dekens te stellen, die daer bij gestadich sullen moeten wesen, 

waer voor hij ijder Meester des daegs geven sal 20 stuwers, ende 

den Bode eens 30 stuwers, Ende het werck Saterdaegs volmaeckt 

hebben, 't welck dan bij de proeffmeesferen in presentie vande 

Dekens goet gekent wordende, sal tot het Gildt geadmitteert 

wesen, dan gelaeckt wordende, sal de proeff op nieuws moeten 

doen, ende betalen de leges vande proeffmeesters ende het ran-

soen,67 

17. Een Soon off weduwe van een overleden Gildverwant sal bin

nen 's iaers naer't overlijden het gildt mogen verheergewaden 

met halff gelt ende rantsoen, Een Soon sal niet te min sijn proeff 

moeten doen als voren, ende daer van halve leges geven, Een 

weduwe het Gilt als voorseyt verheergewaet hebbende, sal het 

mogen voeren, soo tangh sij ongetrout blijft, ende andersints68 

maer iaer en dach naer haer mans affsterven,69 

18. De Verlichters ende Afsetters [sijn+]<sullen> maer aenwerpe-

lingen '<sijn>', ende sullen int gildt aengenomen worden, mits 

daer aen betalende drie guldens, doch, en sullen niet mogen eeni-

ge boecken drucken, off doen drucken, binden, verhandelen, noch 

vercopen, directel/c/c noch jndirectel/cfc, op pene van t'elckens te 

verbeuren ses guldens,70 

19. Niemant sal mogen aennemen meer als twee leerjongens 

onder wat pretext het oock sij, op verbeurte van ses guldens ende 

den jongen te moeten verlaten, Ende als ijmand een leerjongen 

aenneemt off te werck stelt, alwaer 't oock sijn Soon, sal sulcx bin

nen 14 dagen daer naer de Dekens notificeren, ende daer bij alleen 

voor vreemde aent Gildt geven twee guldens, op verbeurte van 

dubbelt leergelt, welke leerjongens twee iaren continuei/'c/c aende 

anderen op haer Vaders ende Meesters winckels sullen moeten 

uijtdienen ende voor de tijdt wechgaende bij niemandt anders 

mogen aengenomen worden, op pene van t ekkens te verbeuren 

drie guldens, ende indien des leerjongens Vader off Meester quam 

te overlijden, sal hem ('t werck continuerende) affslagh van sijn 

leer-jaren strecken den tijdt, die hij bij den selven geleert heeft,71 

20. Een [-gilde] knecht moet sijn bedongen tijdt uijt dienen, soo 

dat niemant anders den selven (nae gedaene waerschouwinge) 

sal mogen werck geven, off sal soo wel den Meester als knecht 

ijder dagelijcx verbeuren 25 stuuers,72 

21. Dat alle de voorseyde boetens sullen vervallen tot profijte van

den heer Officier, den Armen Aelmeseniers ende het gildt ekx een 

de rd end eel,73 

Aldus provisionel/c/f gearresteert ter vergaderinge van d'Ed. 

Vroedschap der Stadt Utrecht, die aen haer behout 't recht omme 

de voorgaendearr/culen deser ordonnant/e naer haer welgevallen 

't allen tijden te mogen dispenseren, amplieren, dresseren, inter

preteren, ende annulieren. Op den 2en februorij 1663. =<Den 13 

Martij 1667 [is+]<sijn> vanden Stadthuijse gepubliceert 't 

1.2.3.4.7.8.9.10 ende 12 art/culen van dese ordonnant/e als int publi

catie boeck,> = 

Extract uyt de resolutien van de Ed: Vroedchap der stad Utrecht. 

'sManendaghsden xxixen junij 1663." 

Is op't gedisponeerden deser aengaende verstaen, dat de respec

tive gilden voortaen niet en sullen vermogen eenige memorien, 

tafels, ofte tafereelen, in de kercken al-hier, boven ofte ontrent 

hare kelders ofte graf-steden, te doen op-hangen of te stellen, 

sonder voorgaende consent by de Vroedschap daer toe te hebben 

geobtineert, op pcene van amotie, ende vijftig h gulden by de 

dekens, ten behoeven van den officier, en den armen halfen half 

te verbeuren, met last dat dese resolutie in de respective gilde 

boecken sal worden geinsereert. Accordeert in kennïsse van my, J. 

Quint. 

14-05-1666 De Vroedschap der Stadt Vtrecht, jnterpreterende de 

woorden int vierde articule vander Boeckvercopers Gilde ordon

nantie, gestelt boven de gewoonelijcke oncosten, Verstaet dat de 

vercopers voor deselve oncosten van het afslaen op en uitschrij

ven der rekeningen sullen betalen van ijder gulden vier pennin

gen, sonder tot bier, of ander drinckgelt ijets te mogen vorderen. 

Ende en sullen voortaen de Boeckvercopers den prijs vande boec

ken, die sïjlieden op de taeffei brengen ofte doen brengen selfs 

ofte door andere directelZ/dc ofte indirectel//"c/r niet mogen verho

gen, op pene van ses guldens, [-we] maer wel op te houden mits 

betalende ten behoeve vanden gilde van sodanlge opgehoudene 

boecken vier penningen van ijder gulden, Actum den 14e" Maij 

1666. =<Publicatie van desen gilde videmus 13 marty i667.>=75 

15-Q3:i685 D e Vroedschap heeft verstaan dat volgens't oude 

gebruijck geene vendu van boeken sal worden gehouden, ten sij 

alvorens de Catalogus van dien worde vertoont aan den Rector 

Magnificus deser Academie ende den dach van verkopinge bij sijn 

Ed: geprefigeert. in mergine Stond d'insinuatie deses is bij mij 

onderscnrevene Deurw'. op den 26. Junij 1686 gedaan aan Willem 

van Paddenburch als Deken persoonlyc/r relaterende &c, ende 

was ondert1. J. Witjens.76 

09_-oi:i688 Op het gerepresenteerde desen aangaande heeft de 

Vroedschap goet gevonden te ordonneren dat voortaan de 

Boekdrukkers deser Stadt gehouden sullen sijn van alle boecken, 

dewelke sijlieden sullen komen te drucken, 't sij voor personen 

van buijten dese provincie ofte anders een openbaar te vereeren 

voor de Bibllotheecq deser Stad. in mergine Stond d'jnsinuatie 

deser resolutie is door mij onderscnrevene Derurwr. op den 20er 

martij 1688. gedaan aande boekverkopers ende druckers in dese 

Stad woonagtigh in haar gildekamer collegialiter vergadert wes-

ende relaterend &c, ende was ondert'. G. v. Poolsum.77 

Noten bij de bijlagen 

De transcriptie volgt de richtlijnen ontworpen door PJ. Verkruijsse ('Over diplomatisch editeren van handschrift en het gebruik 

daarbij van diacritische tekens', Spektator, 3 (1973/74), 325-346) van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van 

Amsterdam. Afgekorte woorden worden voluit en in cursief weergegeven. Doorgehaalde woorden worden tussen vierkante haakjes 

weergegeven. Tussenvoegingen worden aangegeven tussen de tekens voor < (groter dan) en > (minder dan), d.w.z. <woord> bete

kent dat het woord op de regel is tussengevoegd en '<woord>' geeft aan dat het boven de regel is bijgeschreven. 

HUA, Stadsbestuur, 462, 'Quoyer van de ordonnantiën der respectieve gilden binnen deser stadt Utrecht. Register van gilden-ordon-
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1". 

is. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

2-. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

58. 

39. 

Hl. 

41. 

42. 

43. 

fi. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

nantiën. 1538-1654', 77. 'Ordonnantie van het boekbindersgild. 3 december 1599.' 

HUA, Stadsbestuur, 461, 'Gildeboek. Register van de ordonnantien der verschillende gilden en van besluiten, door de vroedschap 

over de inrichting der gilden genomen. 1417-1790', H-9- 'Ordonnantie den boeckbynders byden Raide deser Stadt verleent', fol. 307-

315. Niet opgenomen in: Water, Van de, ed., 1729. Eerder gepubliceerd door Dodt van Flensburg, 1845 en Hallema, 1957. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 1. 

Vgl. Middelburg 1590, art. VI: 'een groot caertboeck op te bindene, met eenen Bijbel in folio, een Testament met een psalm-boeck in 

octavo, ende nog een gestrickt schrijf-boeck in leer ende in hoorne pargamente, naer ouder costuyme'. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 4. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 9. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 10. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 21. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 17. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 14. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 15. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 16. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 18. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 19. 

Vgl. Zadelaarsgilde 1540, art. 23. 

HUA, Stadsbestuur, 461, 316. 

Idem, 316-317. 

Idem, 317-318. Water Van de, ed., 1729, III, 761. 

Niet in HUA, Stadsbestuur, 461. HUA, Stadsbestuur, 121 (resoluties vroedschap), 15 augustus 1631. 

HUA, Stadsbestuur, 461, 318-319. 

Niet in HUA, Stadsbestuur, 461. HUA, Stadsbestuur, 121,17 december 1649. 

HUA, Stadsbestuur, 461,319-320. Ook gepubliceerd met de Ordonnantie van 1653: Water, Van de, ed., 1729, III, 761-762. 

HUA, Stadsbestuur, 461,323-326 en 121,5 september 1653. 

Vgl. 1599, art. ï. 

Vgl. 1599, 3rt- 2-

Vgl.1599, art. 3. 

Vgl. 1599, art. 4. 

Vgl. 1599, art. 6. 

Vgl. 1599, art. 7. 

Vgl. 1599, art. 9. 

Vgl. 1599, art. 10. 

Vgl. 1599, art. 15. 

Vgl. Leiden, de Amplicatie 1651, art. 2. 

Vgl. 1599, art. n. 

Vgl. Leiden, de Amplicatie 1651, art. 1. 

Vgl. 1599, art. 17-19. 

Vgl. 1599, art. 12. 

Vgl. 1599, art. 13 en de Amplicatie 1600. 

Vgl. 1599, art. 24. 

Vgl. de Amplicatie 1643. 

Vgl. 1599, art. 21. 

Vgl. 1599, art. 23. 

Vgl. Leiden, de Nadere Amplicatie 1652, art. 1. 

Vgl. Leiden, de Nadere Amplicatie 1652, art. 4. 

Vgl. Leiden, de Nadere Amplicatie 1652, art. 9. 

Vgl. Leiden, de Nadere Amplicatie 1652, art. 9. 

HUA, Stadsbestuur, 121,11 januari 1658. 

HUA, Stadsbestuur, 461,320-321. 

HUA, Stadsbestuur, 461,331-336. Gedrukt in 1667 als de Ordonnantie Rakende het Boekverkopers, Boekdrukken en Boekbinders-gild. 

Cearresteert den 2 February 1663 en in 1675 als de Ordonnantie, op het Boeck-druckers, Boeck-binders, ende Boeck-verkopers-Cilde, bin

nen de Stadt Utrecht. Cearresteert den tweeden Februari] 1663. Water, Van de, ed., 1729, III, 762-763 (naar de druk van 1667). 

Gepubliceerd door Hallema, 1957, naar de druk van 1679. 

De druk in 1679 foutief: 'die deses Gildes sal mogen aen-gaen'. 

Vgl. 1653, art. 15,16,18. 

Vgl. 1653, art. 15,18. 

De druk in 1679: 'der vercofte waeren aenden Busmeester promptelick moeten' ovegeslagen. 

Vgl. 1653, art. 3, 5 en 1653, art. 22. 

De druk in 1679 staat: 'van dese neringe waren, met Eeden te verklaren'. 

Vgl. 1652, art. 2. 

Vgl. 1652, art. 3,4. 
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59. Vgl. 1652, art. 3 

60. Vgl. 1652, art. 1. 

61. Vgl. 1653, art. 6. 

62. Vgl. 1653, art. 1. 

63. Vgl. 1653, art. 3. 

64. De druk 1697: 'Een Boeck-binder'. 

65. De druk 1679: 'in Mediaen'. 

66. Vgl. 1653, art. 4. 

67. Vgl. 1653, art. 5. 

68. De druk 1679: 'en anders getrouwt zijnde, maer'. 

69. Vgl. 1653, art. 7-8. 

70. Vgl. 1653, art. 17. 

71. Vgl. 1653, art. 9-12,14. 

72. Vgl. 1653, art. 13. 

73. Vgl. 1653, art. 24. 

74. Gedrukt in 1679, samen met de Ordonnantie van 1663. 

75. In 1679 gepubliceerd met de ordonnantie van 1663. Water, Van de, ed., 1729, III, 763. 

76. HUA, Stadsbestuur, 461,340. Water, Van de, ed., 1729, III, 763. 

77. HUA, Stadsbestuur, 461,341. Water, van de, ed., 1729, III, 764. 

78. HUA, Stadsbestuur, 463. De lijst ontbreekt in de jaren 1667-1674 en 1677. Voor het jaar 1674 is de notariële akte gebruikt waarin de 

namen van de dekens van dat jaar voorkomen: HUA, NA, Ugoai, 85, (25-09-1674) 

Bijlage II. Lijst van de dekens van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde (1599-17°°),S 

Naam SJÇN Totaal Jaren 

1. Roy, Salomon de [146] w 1600 

2. Dercxz, Dericx (Geduldigh) [-] [1] 1600 

3. Voet, Peter [3] [14] l6oi-'03, '05-'n, 'l4-'l7 

4 jacobss, Jan Willemss H [3] i6oi-'o3 

5- Verstralen, HenrickJansz. H [22] l604-'09, l6ll-' l6, l6i8-'l9, l627-'28, l632-'37 

6. Elsevier, Joost H [1] 1604 

7. Voilenhoo [Vollenhove?j, Willem Gerritss H M ï6^o 

8. Doorn, Jan Evertsz van [18] [7] i6i2-'i3,1617, i635-'38 

9- Gerbrants, Hendrick [-] [1] 1618 

10. Herwijck, Abraham van •47] [8] i6i9-'24,1626,1630 

n. Hollander, Cornells Willemss den H [8] l620-'27 

12. Janss, Frederick H [4] 1625, i639-'42 

'3- Boot, Adriaen [-] [5] l628-'29, l63l-'33 

14 Rhenen, Jan Willemsz. van [3] [4] i62g-'3i, 1634 

15- Ribbius, Hermannus [28] [10] l638-'40, l649-'52,1655, l659-'6o 

16. Vermer, Huijbert [-] [3] l64l-'43 

V- Peters, Dirck [-] M l642-'45 

18. Snellaert, Esdras Willemsz. [28] [5] i644-'48 

19. Bilsteyn, Gillis [9] [3] i646-'48 

20. Ackersdijck, Dirck van [,61] [5] l649-'5i, l662-'63 

21. Vries, Lucas Simonsz. de [24] [5] i652-'55,1676 

22 Waesberge, Jan van [362) [2] l653-'54 

23 Noenaert, Cornells Jacobsz. 3i] [8x1 1656,1674, i687-'88, i6g3-'g6 

24- Baart, Peter lil [1] 1656t [plaats overgenomen door Evert van Eede] 

25- Eede, Evert van [6] [3] 1656-58 

26. Doeyenburch, Jacob van [48] M l657-'59, l665-'66 

27. Zijll, Gijsbert van [176] >; l66o-'6l, 1664 

28. Dreunen, Meinardus van [429] M i66i-'62, l674-'75,1678 

29- Versteegh, Hendrick [45] [2X] l663-'64 

3°- Stamme, Cornells van [3i [2X] i665-'66 

31- Walcheren, Willem van [9] [5] 1675-76, i679-'8l 

32. Poolsum, Jurriaen van [84] [3] i678-'8o 

33- Halma, Francois [1066] ["] l68i-'83, l689-'96 

34- Paddenburgh, Willem van [234] lil i682-'86 

35. Ribbius, Henricus HM l684-'87 

36. Water, Johannes vande [22] [5] i688-'92 

37. Water, Willem vande J437] [4+28] 1697- en tot zijn overlijden in 1728 [28] 

38. Schouten, Anthony [112] [4+7] 1697-1700, en tot en met 1707 [7] 
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