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HOOGELAND E N WILHELMINAPARK. 

Twee belangrijke besluiten nam de gemeenteraad een halve 
eeuw geleden: 13 December 1887 werd besloten tot aankoop van 
het buitengoed het Hoogeland en bijbehoorende gronden, en 
20 December 1888 tot aankoop van het Oudwijkerveld, met aan
vaarding van de voorwaarde daar een wandelpark aan te leggen. 

Er was verschil in grootte en in prijs: het Hoogeland kwam in 
bezit der gemeente voor ƒ 260.000.— en was ongeveer 9 H.A. 
groot, — het Oudwijkerveld kostte ƒ 37000.— en had een uit
gestrektheid van ruim 1 1 ^ H.A. 

De aankoop van het Hoogeland werd voorbereid in een geheime 
zitting van den gemeenteraad, waarna openbare behandeling 
plaats had. Er waren — natuurlijk — vóór- en tegenstanders. 
Eenerzijds werd het noodig geacht dat „vanwege de gemeente 
uitbreiding gegeven worde aan de wandelingen", omdat de meeste 
wandelwegen in de onmiddellijke omgeving der stad door den 
aanbouw van straten verdwenen of verdwijnende waren, ,,met 
name de zooveel bezochte wandelingen achter Abstede en Oud-
wijk"; bijna niet anders dan de singels, de bolwerken en de 
Maliebaan waren overgebleven. Anderzijds was men ,,met alle 
kracht tegen het voorstel" tot aankoop, omdat de zaak niet „nuttig 
en noodzakelijk" geacht werd voor de gemeente. Na een vrij lang 
debat werd met 15—9 stemmen besloten Burgemeester en W e t 
houders te machtigen tot aankoop van het buitengoed. Op 16 April 
zou, volgens nader besluit van 18 Januari 1888 de betaling der 
koopsom en de overdracht plaats hebben. Het huis zou dan ook 
ontruimd zijn. 

Een voordracht van B. en W . om het woonhuis voor 6 jaren 
te verhuren werd 12 April 1888 door den gemeenteraad verworpen 
met 14 tegen 13 stemmen: men wilde zich niet voor zoo lang binden 
in het uitvoeren van nog te ontwerpen plannen tot het in exploi
tatie brengen van het terrein. Wan t om het geheel voor park
aanleg te bestemmen, was bij niemand opgekomen en daarvoor 
was de koopprijs ook te hoog geweest; er werd meerdere malen 
aangedrongen op voorbeeldige bezuiniging. 
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Maar van invloed op dat besluit was ook de in dezelfde ver
gadering in behandeling genomen voordracht van B. en W . tot 
aankoop van een terrein ter grootte van ruim 11 ^ H.A. ten 
oosten van den Nicolaasweg „en zulks ten einde dat terrein hoofd
zakelijk tot park te bestemmen". De prijs zou ƒ 37000.— bedragen 
en de voorwaarde, die de eigenaar, mr. H. J. H. baron van Boet-
zelaer van Oosterhout, daarbij stelde was, dat er binnen 10 jaren 
een park aangelegd zou zijn. 

Deze aankoop vond ongeveer dezelfde bestrijders en verde
digers. De „meeste zuinigheid moest worden in acht genomen", 
werd gezegd (er was pas besloten „tot het in prolongatie uitzetten 
van kasgeld"). „Omdat wij de eene dwaasheid hebben begaan, 
bestaat er voor mij geen reden, nog een tweede dwaasheid te 
begaan, ten einde de eerste te verzachten", verklaarde één der 
raadsleden. Het terrein lag „te ver buiten de kom der gemeente". 
De stad zou zich „aan die zijde" niet uitbreiden, wel naar het 
westen, enz. Met 16—41 stemmen werd besloten de behandeling 
der voordracht uit te stellen totdat bij den Raad plannen met 
begrooting ingediend zouden zijn en men over de bestemming van 
het terrein in verband met dat van het Hoogeland kon oordeelen. 

De voordracht van B. en W . om een vijftal parkarchitecten 
te belasten met het opmaken van een plan voor den aanleg tot 
park van beide terreinen en daarvoor ƒ 2500.— uit te trekken, 
moest het bij de behandeling op 19 Juli afleggen tegen een toen 
ingediend voorstel tot het uitschrijven van een prijsvraag en het 
beschikbaar stellen van ƒ 1000.— daarvoor, dat met 11 tegen 10 
stemmen aangenomen werd. Op 27 Juli werd een nader besluit 
genomen omtrent de prijsvraag, en de daarbij gedachte jury uit 
5 leden te doen bestaan. Vier maanden later, 22 November 
deelden B. en W . mede, dat 16 antwoorden waren ingekomen. 
Drie weken later besloot de gemeenteraad aan de ontwerpers 
van de twee plannen, die beter dan de andere geoordeeld werden 
(volgens de jury verdiende geen der ingediende plannen een be
kroning) elk ƒ 500.— uit te keeren. De ontwerpers waren H. 
Copijn te Groenekan (plan „Opgeplakte ster") en J. A. Loran 
(plan „Eenvoud"), die zich bereid verklaarden hunne ontwerpen 
aan de gemeente af te staan. 

Een v/eek later besloot de gemeenteraad met 20 tegen 8 stemmen 
tot den aankoop van het Oudwijkerveld, — een besluit, waarvoor 
wij nu wel zeer dankbaar kunnen zijn. 

Voor den aanleg van het Hoogeland werd het ontwerp van 
Copijn voor een groot deel gevolgd, voor dien van het Wilhel
minapark dat van Loran. 

Op 25 April 1889 besloot de gemeenteraad in beginsel het woon
huis van het Hoogeland te bestemmen tot museum en stond 
27 Augustus een bedrag van ƒ 14000.— toe, om dat huis tot 
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gemeente-museum in te richten en het museum van het stadhuis 
daarheen over te brengen. 

Eenige prenten en teekeningen betreffende de beide parken zijn 
in de bekende bovenzaal van het Centraal Museum ter bezich
tiging gelegd. K. 

UTRECHT ALS GILDESTAD. II. 

Ontwikkelde zich in het bijzonder te Utrecht de productie voor 
de yerre markt — m.a.w. de industrieën met haar export-relaties 
en haar geconcentreerde, kapitaal-intensieve productiewijze, welke 
kenmerkend is voor den yroe^-kapitalistischen bedrijfsvorm van de 
manufactuur — buiten ieder knellend gildeverband, van de pro
ductie voor locale behoefte bleef het gilde, ook in onze stad, de 
natuurlijke organisatievorm. In dit milieu van nog overheerschend 
fóór-kapitalistisch karakter vervulden de gilden tot het laatste 
toe een werkzame functie. Tweeledig: ten eerste voor de hand
having, in de ambachtssfeer, van de stedelijke autarkie en in 
de tweede plaats voor de verzekering van het gelijkmatig klein
burgerlijk handwerkersbestaan. De eerste voorwaarde eener effec
tieve gildenorganisatie was steeds de gildedwang: om een ambacht 
te mogen uitoefenen, was het lidmaatschap van het gilde een 
dringende voorwaarde. De vaste wil om ook nog in de tweede helft 
der 18e eeuw den gildedwang voor de ambachtsgilden der locale 
markt te handhaven, blijkt uit verschillende Utrechtsche voorbeel
den, welke Dr, Wiskerke in zijn studie: ,,De Afschaffing der Gil
den in Nederland" 1) memoreert. Zoo vaardigde in Juli 1788 de 
vroedschap van Utrecht een resolutie uit, waarbij de uitsluitende 
rechten van het bijlhouwersgilde opnieuw afgekondigd werden en 
met nadruk de tewerkstelling van ..beunhazen" verboden werd. 
De handhaving van den gildedwang der Utrechtsche lakenkoopers 
bleek uit de in 1763 vastgestelde instructie voor den bode van dit 
gilde. Zij bestond voor het grootste deel uit een punctueele samen
vatting van wat deze beambte tot de handhaving van den gilde
dwang had te verrichten. Hij behoorde toe te zien of er mogelijk 
iemand in de stad de nering van het betrokken gilde, zonder hier
van lid te zijn, uitoefende; of er met lakenen, karsaaien, baaien „en 
andere tot deezen gilde specteerende goederen" langs de huizen 
werd geveild; of vreemde kooplieden dergelijke goederen aanvoer
den; of deze goederen op het „Vrijdags erfhuis" verkocht werden. 
Vooral dit laatste was een steen des aanstoots. Het wekelijksche 
erfhuis was een aanlokkelijke gelegenheid om met allerlei goede
ren, onder den schijn, dat ze afkomstig waren uit een boedel-

Ij Proefschrift verschenen in de „Bijdragen voor Economische Geschiedenis". 
Uitgave H. J. Paris, Amsterdam. 


