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U T R E C H T ALS GILDESTAD. L 

Het gildewezen heeft, zoolang het in ons land bestond, in de 
stad Utrecht een voorname rol vervuld. Nada t in het middel-
eeuwsche Utrecht een sterk politiek en militair gildebewind zich 
had doen gelden (waaraan de overgang van de temporaliteit van 
het Sticht in 1528 een einde maakte) , bleven de gilden in het 
17e en 18e eeuwsche Utrecht een belangrijken economischen en 
socialen invloed uitoefenen op de Stichtsche samenleving. Voor 
de — nog steeds ongeschreven gebleven — economische geschie
denis van Oud-Utrecht leveren de gilden onontbeerlijke bouw
stoffen. Voor hen, die in de maatschappelijke ontwikkeling van 
onze stad belang stellen, zij daarom de aandacht gevestigd op een 
recente publicatie van de serie ,.Bijdragen voor Economische 
Geschiedenis" (onder leiding van Prof. Dr. Z . W . Sneller): een 
studie van Dr. C. Wiskerke aan ,,De afschaffing der gilden in 
Nederland" gewijd. 

De afschaffing der gilden — in Frankrijk reeds in 1791 defini
tief beslist, al heeft het ook dââr aan reacties op de wettelijk 
ingestelde bedrijfsvrijheid niet ontbroken — heeft in ons land een 
langdurig en avontuurlijk proces doorloopen. Wel iswaar had de 
Staatsregeling van 1798 alle gilden, corporation of broederschappen 
van neringen, ambachten en fabrieken vervallen verklaard, maar 
de aldus grondwettelijk voorgeschreven liquidatie der gilden liep 
al vrij spoedig op een mislukking uit. Onder de Staatsregeling 
van 1801 valt dan een feitelijke herleving van de gildenorganisatie 
te constateeren. Tijdens het raadspensionarisschap van Schimmel-
penninck is de beheerder van 's Lands financiën Gogel echter 
voortdurend in de weer het wederrechtelijk herstel der gilden te 
beletten. De ,,wet op de Corporaties" van 30 Januari 1808 geeft 
onder Koning Lodewijk wettelijken vorm aan een regeling der 
nationale bcdnjisvrijheid, maar ook de uitvoering van deze wet 
liep weder op een fiasco uit. Tijdens de inlijving bij Frankrijk 
wordt de toestand hier te lande op het gebied der gilden ver
warder dan ooit: de corporatiewet van 1808 was niet ingetrokken, 
de Fransche wet op de afschaffing der gilden nog niet afgekon
digd. Eerst onder Koning Willem I wordt — bij Koninklijk Besluit 
van 23 October 1818 — het lot der gilden in Nederland definitief 
beslist. Het verhaal van deze economische Odyssee, waaromtrent 
in onze beperkte gilde-literatuur de meest uiteenloopende mee
ningen bestaan, is om verschillende redenen interessant en de 
schrijver komt op verscheidene punten tot conclusies, die afwijken 
van de tot nog toe veelal gangbare zienswijzen omtrent het verval 
en de afschaffing der gilden. Het door Dr. Wiskerke ingestelde 
onderzoek naar de omstandigheden, waaronder voor meer dan 
een eeuw in Nederland de ontwikkeling verliep van het gilde-
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systeem naar het stelsel der bedrijfsvrijheid, is in het licht der 
thans in gang zijnde sociaal-economische evolutie bovendien niet 
zonder actualiteit. 

V 

Ter inleiding van zijn eigenlijke, in den titel van zijn studie 
aangegeven, onderwerp schetst de schrijver de beteekenis der 
gilden in de 18e eeuw, zoowel ten opzichte van de productie voor 
de verre- als voor de locale markt. Na dit — voor wat Utrecht 
betreft, reeds o.a. door Overvoorde, Joosting en Muller bear
beide — terrein betreedt de heer Wiskerke aan de hand van eigen 
archief-onderzoek de kronkelwegen, welke tot de afschaffing der 
gilden hebben geleid en die voor een groot gedeelte over 
Utrechtsen grondgebied voeren. Evenals de schrijver aan Utrecht-
sche voorbeelden demonstreert, dat de groot-kapitalistische ex
pansie van het zich industrialiseerend bedrijfsleven in de 18e eeuw 
geenszins de afschaffing der gilden noodzakelijk heeft gemaakt — 
zoowel buiten als binnen gildenverband kon het voor expansie en 
export in aanmerking komende grootbedrijf de uitzetting zijner 
productie-capaciteiten bewerkstelligen — zoo leveren ook Utrecht-
sche feiten den schrijver bewijsmateriaal, dat de afschaffing der 
gilden door de grondwet van 1798 geenszins den feitelijken dood 
van het gildewezen bezegeld heeft, maar dat integendeel de zin 
tot stedelijke gebondenheid voor verschillende beroepen de oude 
gilde-organisatie nog tal van jaren heeft weten te handhaven; een 
aarzeling en verwarring, welke ook sterk tot uiting kwam bij de 
liquidatie der gildebezittingen, waarvan men er heden ten dage 
nog twee in Utrecht aantreft: de bakkersziekenbus met een bezit 
van 3800 gulden en het marsliedenfonds met 12000 gulden, waar
van de jaarlijksche rente ten goede komt aan Maatschappelijk 
Hulpbetoon. 1) 

Eenige Utrechtsche curiosa uit den gilden-tijd mogen hier ter 
plaatse aan de studie van Dr. Wiskerke worden ontleend. 

* * * 

Speciaal ten opzichte van de ontwikkeling van het grootbedrijf 
zien wij in de 18e eeuw de oude gildestad Utrecht op de bres voor 
het stelsel der bedri)ls~vrijheid, dat in andere steden juist van het 
gildewezen de meest mogelijke tegenwerking ondervond. Dr. W i s 
kerke memoreert in dit verband het geval van een bekenden 
Leidschen ,,fabrikeur", Simeon Elin de Jonge, die, in zijn vader
stad door hallen- en gildenorganisatie al te zeer bedreigd, met 
zijn geheele bedrijf naar Utrecht verhuisde. De Utrechtsche vroed
schap ontving den „voornaam coopman en drapier" met open 
armen, mede in verband met ,,de apparentie door meer andere 
gevolgt te sullen worden". De fabrikeur de Jonge kreeg gratis 
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burgerrecht en andere ,,vrijdommen en exemtiën", terwijl tevens 
van stadswege eenige installaties voor de draperie in gereedheid 
werden gebracht. 

De schrijver vestigt voorts de aandacht op den vroeg-kapita-
listischen bedrijfsvorm der manu factuur als bekende verschijning 
in het 18e eeuwsche Utrechtsche bedrijfsleven. Aan den rand der 
hooge diluviale gronden vonden vele bedrijven in Utrecht (en 
Amersfoort) 2) een bevoorrechte positie door de mogelijkheid van 
waterkracht. Voor Utrecht geldt sterk Sombart 's aanduiding van 
de 17e en 18e eeuw als „das klassische Zeitalter der Mühle"; 
de mechanische beweegkracht werkte ook te Utrecht de indus-
trieele concentratie in de hand. In dit verband herinnert de 
schrijver aan de lotgevallen van de Utrechtsche vingerhoed-
ïndustrie, de „vingerhoedmolen", welke met haar interlocale 
prijs- en productieovereenkomsten tot de voorloopers van de 
tegenwoordige kartels gerekend kan worden; de „sijdereederije" 
en de zijden-garentwijnderij van van Mollem („Zijdebalen"), 
welke in de 18e eeuw een welhaast Europeesche vermaardheid 
had 3 ) ; de fabriek voor half-katoenen stoffen, bombazijn, molton 
enz. van I. B. van Erven, bij de Plompetoren; de ,.fabrieken" van 
heel- en half zijden en van zijden-wollen en linnen-wollen stoffen 
van Zwartendijk en van Bettink en de mechanische katoen
spinnerij aan de noordzijde van de stad (naast het verbindings
stroompje tusschen de Westerstroom en de Vecht ) , het meest 
geavanceerde bedrijf in het 18e eeuwsche Utrecht, een unicum in 
onze Republiek, waarbij 10 jaren na Arkwrights revolutioneerende 
uitvinding voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt werd 
van het vermaarde water-frame. 4) 

De sterke kapitaalsinvesteeringen, de ondernemingsvorm der 
firma, de arbeidsconcentratie, het principe der arbeidsverdeeling 
en het feit, dat de leiding was opgedragen aan deskundige bedrijfs
leiders, wijzen erop, dat deze Utrechtsche ondernemingen buiten 
het kader der normale ambachtsbedrijven traden en men hier te 
doen heeft met vroege voorboden van het modern kapitalistische 
grootbedrijf. Deze Utrechtsche ondernemingen kunnen dan ook 
niet gebonden geweest zijn aan een beperkend gildewezen en hun 
verval kan evenmin aan een belemmerende gilden-organisatie 
worden toegeschreven. Veeleer moet aan andere oorzaken ge
dacht worden: hooge loonstandaard en import van goedkoope 
buitenlandsche stoffen. W a t de hooge arbeidsloonen betreft, acht 
de schrijver ten opzichte van de Utrechtsche textiel-onderne
mingen, de verklaring, dat alle verval der mechanische indus
trieën daaraan te wijten zou zijn, niet geheel afdoende. ,,De zware 
loondruk op de arbeidsintensieve textielnijverheid — aldus Dr. 
Wiskerke — zou althans in deze branche succes doen verwachten 
van een gemechaniseerd bedrijf. Dat de ingrijpende omvormingen 
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van de Engelsche textielindustrie in het laatste kwart der 18e 
eeuw, welk men gewoon is met den naam industrieele revolutie 
te bestempelen, geen weerslag wekten in de Hollandsche binnen
steden, kan geen al te groote verwondering wekken. Dat echter 
de overgang naar moderne methoden in Utrecht voor langen tijd 
tot een enkele, mislukte poging beperkt bleef, is zeer bevreem
dend, daar de industrieele ontwikkeling hier zoowel naar den 
omvang als naar den ontwikkelingsgrond alle beloften voor een 
breede ontplooiing in zich scheen te houden". 

In geen geval is — tot deze conclusie komt Dr. Wiskerke — 
het te Utrecht aan het gilde-milieu te wijten geweest, dat Utrecht 
als industriestad in de 18e eeuw niet geworden is wat het krach
tens aanleg beloofde te worden; de corporatieve organisatie in 
de oude gildestad was over het geheel voldoende soepel om zich 
bij het exporteerend grootbedrijf aan te passen en — waar 
noodig — het de benoodigde bedrijfs- en verkeersvrijheid te 
verschaffen. W. G. v. R. 

1) Nauw verwant met de gildefondsen is de nog steeds functionneerende 
bijlhouwersknechtsdodenbus (timmerlicdenbus). Zij telde in 1937 nog 46 leden. 
Hoewel de financieele toestand verre van rooskleurig is, wordt nog steeds een 
begrafenisuitkeering gehandhaafd van 65 gulden. 

2) Amersfoort was een typische gildestad, waar de industrie (katoenindustrie 
met zijn productie van bombazijn of fustein, half linnen, half katoen) streng 
geordend was. De Amersfoortsche overheid was echter al te gaarne geneigd aan 
de vóór-kapitalistische, dikwijls benepen nivelleeringseischen der gilden rechts
kracht te verleenen. De heer Wiskerke geeft daarvan interessante mededeelingen 
en toont aan, dat de benepen bedrijfspolitiek ten slotte aan de Amersfoortsche 
bombazijnindustrie den doodsteek heeft toegebracht, waardoor deze tak van 
nijverheid zich naar Twente verplaatste. 

3) De ruwe zijde werd uit Italië, Indië en Perzië betrokken; een poging om 
deze grondstof te Utrecht te winnen, liep op een mislukking uit. 

4) De groot opgezette onderneming was niet in staat zich staande te houden 
en moest reeds na 20 jaar stilgezet worden. 

GEBOORTE E N D O O P V A N ORANJE-PRINSEN &$?!(? 

OP SOESTDIJK (TE B A A R N ) . 

Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michael, 
geboren te Soestdijk 2 Augustus 1818, gestorven op Madeira 
20 Februari 1848, en 21 April d.a.v. in de koninklijke grafkelder 
te Delft bijgezet. 

Prins Alexander was de tweede zoon van den prins van Oranje, 
later koning Willem II, en van Anna Paulowna, grootvorstin van 
Rusland. Hij studeerde te Leiden en diende later als luitenant-
generaal en inspecteur-generaal bij de cavallerie; hij was een 
onversaagd ruiter, zooals vooral in den bloeitijd van de Royal 


