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1. Inleiding 
 
In 1528 werd op bevel van keizer Karel V in Utrecht de dwangburcht Vredenburg gebouwd 
om de gilden onder de duim te houden. Op 2 mei 1577 trok een boze groep burgers naar 
Vredenburg en begon met bijlen en houwelen op de metersdikke muren in te hakken. Een 
groep vrouwen nam hierbij het voortouw, aangevoerd door Trijn van Leemput, die de eerste 
steen lossloeg.1 Trijn van Leemput gedroeg zich bij de sloop van de burcht Vredenburg 
bijzonder moedig en groeide in de legendevorming uit tot een heldin; een soort Utrechtse 
kenau. Acht burgervendels, van elk 200 gewapende burgers, hadden een aandeel gehad in het 
beleg van het kasteel en met anderen verdreven zij de Spanjaarden.  Een belangrijke rol 
hierbij speelde burgerhopman Jan Jacobsz van Leemput, de man van Trijn. Zijn ‘mannelijke 
taal’ en ‘ontzagwekkende houding’ boezemden de vijand vrees in.2 Jan Jacobsz van Leemput 
was aanvoerder van een burgervendel én deken van het brouwersgilde.3  In de stedelijke 
corporatieve samenleving waren burgers vaak gildeleden, en ook vaak schutters. Zo bleven de 
gilden niet zonder invloed en zeker niet het brouwersgilde, dat negen of tien gildebroeders in 
een korte periode burgerhopman zag worden.4  
In 1610 zetten de burgerhoplieden tijdens een oproer de raad af en benoemden een nieuwe 
raad. De invloed van de gilden was op de achtergrond onmiskenbaar aanwezig, wat zich uitte 
in de eis die door de nieuwe raad gesteld werd om brouwerijen en neringen op het platteland 
te verbieden. Slechts door het ingrijpen van de Staten Generaal en van de troepen van 
Frederik Hendrik kon het oproer bedwongen worden. Tijdens de patriotse omwenteling van 
1786-1787 was het opnieuw de schutterij, met in haar rijen vele gildebroeders, die het 
stadsbestuur afzette. 
Eind achttiende eeuw keken negen Utrechtse gilden terug op hun lange geschiedenis.5 De 
originele rechten van de gilden werden volgens de negen gilden het meest gerespecteerd, 
wanneer de ‘burgerij der stad Utrecht’ zich tegen de dwang van haar overheersers verzette; 
daarvan de geschiedenis van zoveel eeuwen de ‘eclatantste voorbeelden’ opgeleverd. De 
gilden hadden, nog steeds volgens deze negen gilden, ‘een bron van algemeen geluk’ geopend 
en daardoor aan duizenden een voldoende en aangenaam bestaan geboden. Dat de gilden eind 
achttiende eeuw belangrijk waren, bleek ook uit een rapport aan het Intermediair 
Gemeentebestuur van de stad.6 Behalve de negen eerder genoemde gilden bleken er nog zeker 
24 andere te bestaan. Daarbij vermeldde het rapport dat nog enkele andere gilden bestonden, 
die de opstellers voor gilden van ‘ambtenaren of officianten’ hielden. Alles bij elkaar was er 
rond 1800 een groot aantal gilden in de stad. 

                                                
1 Riphagen. ‘Trijn van Leemput’, 97- 100. 
2 Annette Weber. Schutterij of geschutter?, 23. Een burgerhopman was een ‘kapitein’ over een burgervendel, dat 
uit 200 gewapende burgers bestond. Utrecht kende die burgervendels sinds 1572. Er waren er acht. Daarvoor, in 
de Middeleeuwen, was het stedelijke leger samengesteld uit de gilden. Van de periode 1528 – 1572 weten we 
alleen dat de gilden toen nog bewapend waren met haakbussen (geweren met een haak). Overvoorde en Joosting. 
De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, zie de ordonnanties van de gilden rond 1550, passim. 
3 Burgerhopman van 1573-1584, Weber, Schutterijof geschutter?, 115. Hij werd deken in 1574: U.A., SA II, 
463, jaar 1574. 
4 Weber. Schutterij of gechutter?, 74 – 77. In de periode 1572-1610 werden  89 burgerhoplieden aangesteld. Van 
14 is het beroep onbekend. Van de overige 75 kunnen er 37, bijna de helft, als gildebroeder worden aangemerkt. 
Brouwer: 10, wijnkoper/wijntapper 10, kramer (marslieden), 6, drapenier 3, schoenmaker 2, vettewarier 2, 
bijlhouwer 1, korenkoper 1, smeden 1, en wantsnijder 1. 
5 U.A., SA III, inv.nr. 1 Notulen municipaliteit, 3 juni 1795, Adres gecommitteerden aan de Raad der gemeente 1 
juni 1795). Stuk P.A. van Schermbeek namens het smedengilde, het bijlhouwersgilde, het kuipersgilde, het 
glazenmakers en grofschildersgilde, het zilversmedengilde, het kleermakersgilde, het steenbikkersgilde, het 
schoenmakersgilde en het mandenmakersgilde. 
6 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644. Algemeen rapport van den staat der (gesubsisteerd hebbende) 
gildens. 6 mei 1799. 
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Vijf eeuwen eerder, op 8 mei 1304, vaardigden de oudermannen (bestuurders) van de 
Utrechtse gilden een gildebrief uit, waarin zij aangaven voortaan zelf de samenstelling van het 
stadsbestuur te zullen bepalen.  
Gilden hebben dus bij elkaar zeker vijfhonderd jaar, een half millennium lang, bestaan in de 
stad Utrecht en gedurende hun bestaan nam hun aantal eerder toe dan af. In die periode 
speelden de gilden een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van de stad. 
 
Dit onderzoek naar ambachtsgilden handelt over een bepaald milieu: dat van de 
middengroepen in de steden. Hoewel er de laatste jaren meer aandacht voor is, zijn zij in de 
geschiedschrijving lange tijd onderbelicht gebleven. De gilden moesten zich instellen op 
perioden van economische groei, in de zeventiende eeuw, en van stagnatie of zelfs neergang 
in de achttiende eeuw. De context van de stedelijke economie wijzigde zich en de gilden 
moesten zich daar tegenover zien te verhouden. Overdracht van technische kennis en 
vaardigheden was in de vroegmoderne tijd niet vanzelfsprekend, want er bestond nog geen 
onderwijs op dit vlak; de ambachtsgilden hadden kennis en ervaring in huis en hadden in 
theorie de mogelijkheid om aan scholing bij te dragen. De ambachtsgilden moesten ook hun 
houding bepalen tegenover technische innovaties die, gezien het aantal in de Republiek 
verleende patenten, veelvuldig voorkwamen. Daarnaast opereerden ze op lokale en 
exportmarkten en probeerden ze, net als ieder ander, een stuk van de economische taart te 
verkrijgen. De ambachtsgilden bewogen zich ook op het terrein van de armenzorg, primair 
door de eigen leden te ondersteunen, maar daarnaast hadden ze te maken met andere 
instituties, zoals de gereformeerde diaconie en het stadsbestuur. De gilden moesten zich in 
politieke zin zien te verhouden tot het stadsbestuur, waarin zij na 1528 niet langer 
vertegenwoordigd waren. Vanuit een eeuwenlange Middeleeuwse traditie van godsdienstige 
gebruiken moesten de gilden zich na de Reformatie zien te verstaan met de kerken en met 
religieuze pluriformiteit. Tenslotte waren gilden in de Middeleeuwen rechtstreeks betrokken 
geweest bij de militaire verdediging van de stad, maar na een reorganisatie van het stedelijke 
leger, de schutterij, zouden gildeleden een rol blijven vervullen in de territoriale verdediging. 
Het gaat in dit boek om de rol van de Utrechtse gilden in, en hun relatie tot, verschillende 
facetten van het leven: de economie, de onderlinge hulp, de politiek, religie en de 
stadsverdediging. 
 
Definitie 
 
In 1965 verzuchtte historica en archievenkenner I.H. van Eeghen in haar boek De gilden: 
theorie en praktijk dat het niet voor niets is dat men meestal tevergeefs zoekt naar algemeen 
landelijke of plaatselijke literatuur over gilden. ‘Generaliseren in deze onderling zo 
afwijkende materie is onmogelijk’.7 Aan een definitie waagde zij zich daarom niet. Zij 
behandelde gilden op de klassieke historische methode met een aantal voorbeelden en liet het 
aan de lezer over om te bepalen wat nu eigenlijk deze gilden kernachtig typeert of definieert. 
Niet iedereen maakte zich er vanaf op de manier van Van Eeghen. Er zijn verschillende 
auteurs die het verschijnsel gilde kernachtig onder woorden hebben gebracht.   
Overvoorde en Joosting stelden in 1897 in hun werk De gilden van Utrecht tot 1528, dat 
gilden ‘verenigingen (zijn) van beoefenaars van eenzelfde of aanverwante beroep(en), die het 
monopolie hebben van dit bedrijf en het recht om voor hare leden voor de uitoefening van het 
bedrijf bindende voorschriften te maken, al of niet onder gehoudenheid van goedkeuring door 
het openbaar gezag’.8 Het mag voor Utrecht kloppen dat het ging om beoefenaars van 
dezelfde of aanverwante beroepen, maar voor Amsterdam gaf Van Eeghen voorbeelden, 
                                                
7 Van Eeghen. De gilden,, 6. 
8 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xiii-xiv. 
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waaronder die van appelverkopers en bontwerkers samen in het St. Jansgilde, die uitwijzen 
dat ook zeer verschillende beroepen in een gilde verzameld konden zijn.9 Het sterke deel van 
de definitie van Overvoorde en Joosting is de observatie dat het maken van bindende 
voorschriften niet per se afhankelijk was van ‘het openbaar gezag’. Dit is in overeenstemming 
met de relatief onafhankelijk positie die de Utrechtse gilden twee eeuwen (1304-1528) hebben 
ingenomen. Wiskerke stelde in 1937 in zijn dissertatie over de afschaffing van de gilden in 
Nederland een andere definitie voor. ‘Onder een gilde verstaat men een met publiekrechtelijke 
bevoegdheden uitgeruste corporatie, bestaand uit personen, die een stedelijk ambacht of 
kleinhandelsbedrijf uitoefenen, ter bevordering van in hoofdzaak economische belangen’.10 
We zien dus dat Wiskerke het probleem van het voorkomen van uiteenlopende beroepen 
binnen één gilde oploste. Ook deze definitie dekt niet de hele lading, want uit recent 
onderzoek is wel naar voren gekomen dat hoewel gilden vooral een stedelijk verschijnsel 
waren, het fenomeen zich ook in dorpen en plattelandsgebieden kon manifesteren.11  
Panhuysen parafraseerde in 2000 de definitie van Lourens en Lucassen uit 1994: ‘Het 
vroegmoderne gilde kan in essentie worden gedefinieerd als een publiekrechtelijke organisatie 
van beroepsgenoten met de bevoegdheid om toegang en wijze van uitoefening van het vak te 
bepalen’.12  Lourens en Lucassen en Panhuysen vonden een oplossing voor een belangrijk 
probleem van de definitie van Wiskerke: een gilde behoefde niet per se in een stedelijke 
context te bestaan.  
Een gilde in Utrecht in de Middeleeuwen bestond niet louter uit beroepsgenoten, maar telde 
ook zogenaamde politieke leden; mensen met een ander beroep die aan het politieke proces 
deelnamen. In de vroegmoderne tijd, waarover het hier uiteindelijk zal gaan, waren echter, 
nadat de Utrechtse gilden in 1528 hun politieke functies verloren, alleen beroepsgenoten lid. 
De definitie van Panhuysen geeft een soort minimum aan en niet een volledig beeld. Want er 
zijn bijvoorbeeld nog politieke en religieuze aspecten aan Utrechtse ambachtsgilden te 
ontdekken. Bovendien behoorden de gilden tot een breder verschijnsel, waartoe ook 
koopmansgilden, schuttersgilden, buurtgilden en neringen behoorden. Ambachtsgilden 
verschilden van de andere types van dit soort organisaties, doordat het organisaties waren van 
beroepsgenoten in de ambachtelijke nijverheid. Om het hele gildestelsel van de stad Utrecht te 
kunnen bestuderen komen naast de ambachtsgilden ook de gilden van detailhandelaren en van 
stedelijke ‘ambten’ als zakkendragers, voerlieden en schippers ter sprake. De ambten van 
stedelijke werkers stonden alleen open voor personen die door het stadsbestuur waren 
aangesteld; een belangrijk verschil met ambachtsgilden, waar in principe elke (mannelijke) 
burger toegang toe had. In deze studie wordt de definitie van Lourens, Lucassen en 
Panhuysen overgenomen. 
 
De oudere gildehistoriografie 
 
De geschiedenis van de geschiedschrijving over ambachtsgilden kan in twee perioden worden 
verdeeld: de oudere historiografie uit de periode tot omstreeks 1980  en de nieuwe 
historiografie uit de periode daarna.13 Deze cesuur markeert dat er belangrijke verschillen 
waren tussen beide typen geschiedschrijving. Die verschillen tekenden zich af op ideologisch 
en methodologisch vlak. De oudere geschiedschrijving vermengde zich vaak nadrukkelijk met 
de levensbeschouwing van de auteurs. Methodologisch richtte de oudere geschiedschrijving 
zich vaak op normatieve bronnen, die een gewenste werkelijkheid beschreven, en veel minder 

                                                
9 Van Eeghen. De gilden,, 9. 
10 Wiskerke. De afschaffing der gilden,, 4. 
11 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers, 17. Lourens en Lucassen. ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 41.  
12 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers, 17. 
13 In 1979 verscheen:  Kaplan. ‘Réflexions sur la police’.  
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de praktijk. De nieuwe historiografie toetste de normatieve bronnen aan de dagelijkse praktijk 
en kwam daardoor tot andere conclusies. 
De oudere Nederlandse historiografie laat zich indelen in een vijftal ideologische richtingen: 
een protestantse, antirevolutionaire richting en een liberale stroming in vooral de negentiende 
eeuw, en een marxistische, een katholieke, en een nationaalsocialistische richting in de 
twintigste eeuw. Daarnaast waren er auteurs die ik ‘de archiefonderzoekers’ zal noemen.   
Te spreken van een protestantse, antirevolutionaire visie op de gilden is eigenlijk een 
anachronisme, tenminste bij een aantal van de vertegenwoordigers die hier behandeld worden. 
De visie die we hier zullen behandelen behoort eigenlijk tot de voorgeschiedenis van de Anti 
Revolutionaire Partij (ARP), die in 1878 werd opgericht. Enkele hoofdrolspelers in de 
vorming van het antirevolutionaire gedachtegoed waren Willem Bilderdijk, H.W. Tydeman en 
G. Groen van Prinsterer. Zoals de naam al aangeeft hadden de antirevolutionairen weinig op 
met de Franse Revolutie, die ook een belangrijke aanzet vormde voor de aftakeling en 
uiteindelijke de afschaffing van de gilden - in  Frankrijk in 1791, in Nederland uiteindelijk 
in1818 - naast het feit dat ook kerk en staat van elkaar werden gescheiden. H.W. Tydeman, 
vriend en uitgever van Bilderdijk, heeft zich als rechtshistoricus en hoogleraar in 1821 
beziggehouden met de geschiedenis van de kritiek op de gilden. Het jaar 1821 viel kort na de 
definitieve afschaffing van de gilden, in 1818 door Willem I, en daarom valt dit onderzoek te 
duiden als behorend tot de toenmalige actuele debatten. Tydeman wees op de eerdere kritiek 
van Pieter de la Court, de fysiocraten en Adam Smith op het gildenstelsel.14 Zelf pleitte 
Tydeman, na een onderzoek naar voor- en nadelen van de gilden, voor een herinvoering van 
de gilden op basis van een vrijwillig lidmaatschap. Hij zette uiteen dat men niet dezelfde fout 
moest maken als de revolutionairen door te snelle veranderingen door te voeren. Het zou 
daarom best kunnen zijn dat wat hem uiteindelijk voor ogen stond niets meer en niets minder 
was dan een herstel van het gildewezen, uiteraard met opheffing van de door hem 
geconstateerde gebreken. Groen van Prinsterer nam in zijn boek Ongeloof en revolutie (1847) 
stelling tegen de Franse revolutie en is door de daarin ontwikkelde denkbeelden als de 
grondlegger van de Antirevolutionaire Partij te beschouwen. In de periode 1849-1857 was hij 
lid van de Tweede Kamer en hij bestreed daar fel het liberalisme van Thorbecke. In het 
revolutiejaar 1848 sprak Groen van Prinsterer zich uit over de gilden.15 Hij meende dat men 
deze associaties roekeloos onder ‘revolutionaire bouwvallen vergruisd’ had. Groen doelde 
hier op de Franse Revolutie en niet de Revolutie van 1848. Met de afschaffing hadden de 
revolutionairen  nadelige sociale effecten bereikt, zoals armoede en een verhevigde 
tegenstelling tussen werkbazen en werklieden, die tot sociale onrust aanleiding gaven. Groen 
zag het liberale principe van de ‘Vrijheid, deze onbeperkte concurrentie’ uitlopen op de 
overmacht van de bankiershuizen, het ontnemen van het regelmatig onderhoud van de 
handwerksman en het verdelen van de samenleving in twee ‘vijandige heirlegers’.16 Hieruit 
kunnen we in ieder geval twee zaken afleiden die betrekking hebben op Groens visie op de 
gilden. Ten eerste waren ze volgens hem levensvatbare organisaties met een vitaal belang, en 
ten tweede was de oorzaak van hun afschaffing gelegen in politieke omstandigheden. Groen 
pleitte voor herleving van de corporatieve maatschappijordening. Volgens Groen van 
Prinsterer, die vooral de Franse gilden voor ogen had, matigden de gilden de macht van de 
koning en dat vond hij ‘een heilzame tempering van het gezag’.17 Groen zag de gilden dus als 
een positieve instelling. Op 4 februari 1903 gaf de oprichter van de ARP en toenmalige 
premier Abraham Kuyper zijn visie op de kwestie van de opheffing van de gilden, nadat op 29 

                                                
14 Tydeman. Waren de inrigtingen . 
15 Groen van Prinsterer. ‘Vrijheid, Gelijkheid’, 303. 
16  Fruin. ‘Het antirevolutionaire staatsrecht’, 216. 
17 Groen van Prinsterer. Ongeloof en revolutie, 69. 
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januari 1903 stakingen waren uitgebroken bij de spoorwegen.18 Zijn visie sloot nauw aan bij 
die van Tydeman en Groen van Prinsterer.  In het verleden was, aldus Kuyper, een 
jammerlijke fout gemaakt door de gilden af te schaffen, zonder daarvoor in de plaats een 
deugdelijke organisatie in het leven te roepen.19 De revolutie had de ‘natuurlijke banden 
verbroken’ en arbeiders waren geïsoleerd geraakt van hun werkgevers, aldus Kuyper.  
 
De liberale historiografische visie is lange tijd zeer invloedrijk geweest, vooral door toedoen 
van Fruin en Blok. De invloedrijke historicus Robert Fruin, hoogleraar vaderlandse 
geschiedenis in Leiden (1860-1894), was een overtuigd liberaal, iets wat hij in zijn begintijd 
in publicaties ook liet weten. Na de triomf van de liberalen met de grondwetsherziening door 
Thorbecke in 1848 volgde de sterke opkomst van de antirevolutionairen in 1853. Fruin 
meende hierop te moeten reageren met kritiek op de visie op het staatsrecht van de 
antirevolutionairen en dan vooral op die van hun voorman Groen van Prinsterer. Hij stond 
toen nog aan het begin van zijn loopbaan als historicus en wijdde in deze reactie negen 
pagina’s aan een beschouwing over de gilden. Oorspronkelijk waren de gilden, volgens Fruin, 
in de middeleeuwen door de derde stand opgericht tegen de hogere standen. Daarna (bedoeld 
is vooral de tijd van de Republiek) werden zij van een ‘toestel ter verdediging, een toestel tot 
het behoud van monopolie’.20 Fruin voerde Pieter de la Court uit de zeventiende eeuw, en 
Adam Smith uit de achttiende eeuw, ten tonele als critici van de gilden en stelde dat de 
‘publieke mening tegen de bevoorrechte genootschappen’ werd ingenomen. Er was alleen nog 
wat eigen belang (van gildeleden) dat door de revolutie tot zwijgen werd gebracht. Verder had 
‘juist het opkomen der fabrieken aan de gilden den doodsteek gegeven’. Hierbij beriep Fruin 
zich op de Franse auteur Blanqui die stelde dat de ontdekking van stoom- en weefmachines de 
voorwaarden voor de arbeid had gewijzigd en in plaats van kleine ambachten grote associaties 
in het leven geroepen.21 Fruin zag dus voor de afschaffing en ondergang van de gilden vooral 
economische redenen. Bovendien waren de gilden op dat moment niet meer vitaal. Van 
politieke invloed van gilden tijdens de Republiek zou volgens Fruin geen sprake zijn geweest, 
al verwees hij daarbij alleen naar de toestand in Holland. Want daar was de vroedschap met 
betrekking tot de gemenelandszaken onafhankelijk van gilden en dekens van gilden. Groen 
zag de gilden als een positieve instelling. Fruin stelde dat gilden tijdens de Republiek in 
Holland geen politieke invloed hadden. Je zou deze visie nu hollandocentrisch kunnen 
noemen. Maar Fruin noemde ook economische redenen voor wat hij zag als de aftakeling van 
de gilden. We zien dus dat economische theorieën, of wat daarvoor aangezien werd,  de 
oudere historiografie diepgaand beïnvloed hebben.  
Een belangrijke polemist tegen de gilden was Smith geweest. Smith zag in het samenkomen 
van mensen met hetzelfde beroep ‘a conspiracy against the public’ en had ook overigens veel 
kritiek op de gilden.22 Hij heeft veel bijgedragen aan de negatieve beoordeling van gilden 
door de klassieke school en door de eerste generatie economen in Nederland, zoals 
Ackersdijck, De Bruyn Kops en Vissering.23  Fruin heeft waarschijnlijk kennis genomen van 
het boek van De Bruyn Kops. Het handboek van De Bruyn Kops verscheen in 1850, dus drie 
jaar voor het stuk van Fruin over de gilden.24 Het gedeelte dat over de gilden handelt, heeft 
meer weg van een politiek traktaat dan van een wetenschappelijke behandeling van het 

                                                
18 Over de spoorwegstakingen: Rüter. De spoorwegstakingen van 1903. 
19 Kuyper. ‘Organisatie’.  
20 Fruin. ‘Het antirevolutionaire staatsrecht’, 76-238 , Fruin over de gilden, ibidem, 215-224. 
21 Blanqui. Histoire de l’économie, deel II,185. Fruin legde niet uit welke deze grote associaties waren, mogelijk 
bedoelde hij de fabrieken. 
22 Smith. An inquiry into the nature, 129. 
23 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 224.  
24 De Bruyn Kops. Beginselen van staatshuishoudkunde.  
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onderwerp. ‘Een lange ondervinding heeft dan ook het verderfelijke der gilden doen inzien’.25 
Vooruitgang, vorming van kapitaal was zo goed als onmogelijk. Elke verbetering was ‘den 
behoeftige’ afgesneden en dit alles ten behoeve van zeer weinigen. Toen er genoeg kapitaal 
was gevormd verdwenen die banden, tesamen met andere onbillijke voorrechten en maakten 
zij plaats voor meer vrijheid. Tijdens de hoogtijdagen van de gilden was er geen plaats voor 
innovatie: de manier van werken bleef steeds hetzelfde, sleur. Dit alles staat te lezen in het 
‘first original Dutch textbook’ over economie van De Bruyn Kops.26 De opvattingen van 
Fruin hebben navolging gekregen van de historicus P.J. Blok in zijn studie over de gilden 
(1910).27  Blok was de opvolger van Fruin, en volgens Tollebeek in talloze opzichten niet 
alleen Fruins opvolger, maar ook zijn epigoon.28 Blok beschreef in navolging van Fruin de 
gilden in de vroegmoderne tijd als ‘een overblijfsel uit vroeger dagen, dat moeite had ten 
minste nog de schijn van werkelijk leven te redden’.29 Op een andere plaats noemde bij de 
geschiedenis van het gildewezen in de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland als de 
langzame losmaking van deze ‘knellende banden’. In de achttiende eeuw bestaan eigenlijk 
nog alleen de uiterlijke vormen, ‘die op hunne beurt niet bestand blijken tegen den machtigen 
stoot der Revolutie’. Het einde voor de gilden zag Blok komen in 1798, met artikel 53 van de 
Constitutie van de Bataafse Republiek, waarin stond dat ‘alle gilden, corporatiën of 
broederschappen van neringen, ambachten of fabrieken’ zouden worden vervallen verklaard.30 
We zien hier dat de liberale historici Fruin en Blok het veronderstelde negatieve economische 
aspect van de gilden graag op de voorgrond stelden, en dat zij de gilden voorstelden als 
afgetakelde instellingen. 
 
De marxistische geschiedschrijving heeft zich ook bezig gehouden met de gilden. De gilden 
hebben het niet alleen van liberalen zwaar te verduren gekregen, maar ook van de 
grondleggers van het marxisme, Karl Marx en Friedrich Engels. In het eerste hoofdstuk van 
het Communistisch Manifest (1848) heet het: ‘De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu 
toe is de geschiedenis van de klassenstrijd. Vrije en slaaf, patriciër en plebejer, baron en 
lijfeigene, gildemeester en gezel, kortom onderdrukkers en onderdrukten stonden in 
voortdurende tegenstelling tot elkaar, voerden een onafgebroken, nu eens bedekte dan weer 
open strijd, een strijd die iedere keer eindigde met een revolutionaire omvorming van de 
gehele maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang van de strijdende klassen’.31 In 
Nederland werd een marxistische visie op gilden ontwikkeld door Willem van Ravesteyn Jr. 
Zijn proefschrift uit 1906 handelde over de economische en sociale ontwikkeling van 
Amsterdam gedurende de zestiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw.32 Van 
Ravesteyn stond uitvoerig stil bij de Amsterdamse gilden. Van Ravesteyn zocht naar een 
ontwikkeling in de trend van beschermende gildebepalingen en naar een economische, sociale 
en politieke verklaring voor dit verschijnsel. Maar liefst 107 pagina’s lang poogdeVan 
Ravesteyn de ‘werkelijkheid’ uit de gildewetten af te leiden. Hij hield die overigens, zoals al 
zijn tijdgenoten, voor een onversneden weergave van de praktijk. Van Ravesteyn begon met 
het onderzoek van de gildewetten dieper op de zaak in te gaan. Van Ravesteyn ontdekte in het 
onderzochte tijdvak een toenemende neiging alle concurrentie te weren, met uitzondering van 
                                                
25 Ibidem, 128. 
26 Schoorl, Plasmeijer. ‘Managing markets’. De Bruyn Kops zou trouwens in 1852 de Economist oprichten. 
27 Blok. De gilden.  
28 Tollebeek. De toga van Fruin., 72. 
29 Blok. De gilden, 27. 
30 Ibidem, 15. 
31 Naar de vertaling van Herman Gorter. Marx en Engels. Het communistisch manifest.  
32 Van Ravesteyn. Onderzoekingen over de economische’. Noordegraaf noemt het proefschrift van Van 
Ravesteyn ‘in marxistisch opzicht minder scherp’ en stelde de vraag of dit zo was dankzij de invloed van de 
vrijzinnig-democratische promotor Kernkamp. Noordegraaf. ‘In de knop gebroken’, 182 noot 54. 
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het terrein van de groothandel. De bescherming van de kleine burgerij door gildebepalingen 
zag Van Ravesteyn als een noodzakelijke concessie van de kant van de groothandelsburgerij, 
via haar vertegenwoordiger: het stadsbestuur. De kleine burgerij was namelijk onmisbaar voor 
de bloei van de stad. De kleine burgerij had zelf om die bepalingen gevraagd, vanwege 
concurrentie van de zijde van de manufactuur en van het platteland. Dit was de nieuwe visie 
van Van Ravesteyn op de Amsterdamse gilden. 
 
Het katholicisme had duidelijk waardering voor de gilden want het stelde een groot belang in 
harmonieuze maatschappelijke verhoudingen. Hoewel Paus Leo XIII in 1891 in de encycliek 
Rerum novarum wees op de armoede en achterstelling van de ‘overgroote massa der 
proletariërs’ pleitte hij voor saamhorigheid tussen de klassen. De staat had daarbij een 
herderlijke functie en diende in te grijpen als tegenstellingen de harmonie dreigden te 
verstoren. Daarmee had de rooms-katholieke staatsleer voor een corporatistische richting 
geopteerd. In de encycliek Quadragesimo Anno (1931) werd openlijk gekozen voor een 
corporatistische staat. Volgens een katholieke priester mocht de ‘christelijke democratie (…) 
ook de belangen der hoogere standen niet vergeten’.33  
De Nederlandse katholieke geschiedschrijving over de gilden door de R.K. priester J.J.M. 
Sicking past in de verzuiling, zoals die in het Interbellum op z’n hoogtepunt was. In 1928 
verscheen zijn boek De gilden.34 Sickings visie op de tijd van de gilden was dat ‘meesters en 
gezellen en leerlingen te zamen één doel nastreefden’. Als zodanig moesten de gilden dienen 
om het corporatistische ideaal historisch te legitimeren. Het boekje bevat enerzijds een 
legitimatie voor het oprichten van vakorganisaties en anderzijds een aanval op de socialisten. 
De historische legitimatie is te vinden in een historisch exposé dat begint bij vakverenigingen 
van joden en onder de eerste christenen in Rome, en vervolgens de gilden behandelt. In de 
historische verhandeling werd wel melding gemaakt van het ‘vuil’ verklaren van winkels in 
de zeventiende eeuw, het uitschelden van degenen die aan het werk bleven en het ‘courten’ 
(samenscholen en vergaderen), maar toch werd met nadruk gesteld dat er geen 
arbeidersbonden bestonden, maar ‘meerendeels ziekenfondsen en begrafenisbussen van 
knechts’.35 Hierbij zag Sicking de knechtsgilden over het hoofd.36 De aanval op de 
socialistische arbeidersbeweging gold het feit dat het een ongelovige beweging was en het 
gegeven dat deze de tegenstelling tussen werkgever en werknemer verscherpte. In de 
geschiedenis van de gilden zag de auteur echter meer contact tussen werkgever en 
werknemer. Katholieken hadden als taak de ‘ouden Roomschen Gildegeest, den geest van 
godsdienstigheid en blijheid, den geest van samenwerking tussen patroons en werknemers’ 
weer te doen opleven. De katholieke visie op de gilden, zoals we die vinden bij Sicking, werd 
gekenmerkt door de maatschappijordenende rol.  
 
Er bestaat een overeenkomst tussen het katholicisme, het fascisme en het nationaal-
socialisme; alle hadden een corporatistische ideologie. Vanuit die fascinatie legden deze 
stromingen belangstelling voor de gilden aan de dag. In 1942 verscheen onder het nationaal-
socialistisch bewind een herdruk van Jan ter Gouws De gilden uit 1886.37 In het ten geleide 
van dr. J. van Ham werd gesteld dat de herdruk op een gelukkig ogenblik kwam. Naast enkele 
andere waarden beklemtoonde hij de orde en de kameraadschap die er in de tijd van de gilden 

                                                
33 Sicking. De gilden, 39. 
34 Sicking. De gilden. 
35 Ibidem, 32. Hierbij zag Sicking over het hoofd, of vermeldde in ieder geval niet het proefschrift van Timmer, 
Knechtsgilden en knechtsbossen. Timmer meldde wél het optreden van knechtsgilden en gaf voorbeelden van 
organisaties, die voor de belangen van knechten opkwamen, zoals de wolkammersknechtsorganisatie in Utrecht. 
36 Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen.  
37 Ter Gouw. De gilden. 
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geweest zou zijn. Het boek zou het verlangen moeten opwekken om de gilden te laten 
herleven. Wat het boek voor nationaal-socialisten aantrekkelijk had gemaakt, was een 
beschouwing van Ter Gouw van volkskundige aard over de oud-Germaanse wortels van het 
gildewezen. Seys-Inquart richtte eind 1941 twee instanties op die de Nederlandse cultuur in 
nationaal-socialistische zin moesten hervormen en herordenen: de Nederlandse Kultuurraad 
en de Nederlandse Kultuurkamer, onderdelen van het eind 1940 opgerichte departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten.38 De Kultuurkamer stelde in de lente van 1942 zes gilden in: 
het Persgilde, het Gilde van Theater en Dans, het Muziekgilde, het Letterengilde, het 
Filmgilde en het Gilde voor Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid. Daarna 
mocht niemand meer het vak uitoefenen of die persoon moest zich eerst bij de Kultuurkamer 
hebben aangemeld. Joden waren uitgesloten. Veel schrijvers, toneelspelers, solisten op 
muziekgebied en beeldhouwers en schilders weigerden. Hierdoor is te verklaren waarom er na 
de Tweede Wereldoorlog weinig enthousiasme was onder schrijvers om het onderwerp gilden 
te behandelen.  
 
De oudere gildehistoriografie zouden we polyparadigmatisch kunnen noemen; er waren 
meerdere scholen of stromingen. Enigszins los van die stromingen was er nog een aantal 
‘archiefvorsers’.  Zij hebben zich niet in de eerste plaats laten leiden door ideologische 
standpunten, maar door het bronnenmateriaal. Het is wel zo dat zij daarbij uitgingen van 
bepaalde vooronderstellingen. Belangrijke negentiende-eeuwse archiefvorsers van de gilden 
zijn Jan ter Gouw voor Amsterdam en het duo Overvoorde en Joosting voor de stad Utrecht. 
Ter Gouw schreef in 1886  het boekje De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van ons 
volksleven.39 Het werk behandelde allerlei soorten gilden, dus niet alleen de ambachtsgilden. 
Volgens zijn definitie waren gilden vrije verenigingen tot onderlinge hulp en samenwerking, 
die allerlei vormen konden aannemen.40 De gilden hadden volgens Ter Gouw een Germaanse 
oorsprong, en zoals de ondertitel aangeeft is de verhandeling vanuit een volkskundige 
invalshoek opgesteld. Zoals hiervoor gemeld had dit gevolgen in de tijd van Tweede 
Wereldoorlog, want zijn observaties werden toen aangewend voor nationaalsocialistische 
propaganda. Ter Gouw had niet veel op met de ambachtsgilden in de vroegmoderne tijd.  
‘Maar zijn nu al die bekrompen ambachtsgilden verdwenen, en verheugen wij ons zelfs over 
hun verdwijnen’.41 Wel was belangrijk -en hierbij weersprak hij Fruin- dat ondanks het door 
hem vastgesteld algemeen verval van het gildewezen in de vroegmoderne tijd de 
ambachtsgilden in aantal toenamen en dat zij nog ‘in volle kracht’ stonden.42 Amsterdam 
telde volgens Ter Gouw in de achttiende eeuw 51 ambachtsgilden.43  
Zonder twijfel belangrijk in de ontwikkeling van het onderzoek naar de Utrechtse gilden is het 
werk van J.C. Overvoorde en J.G.Ch. Joosting De gilden van Utrecht tot 1528 (2 delen) uit 
1896-1897.44 Het is een tijdje de enige wetenschappelijke historische verhandeling over 
gilden in Nederland geweest.  Overvoorde was een rechtswetenschapper, die in 1890 werd 
aangesteld als ‘rechtskundig ambtenaar’ bij het Utrechtse gemeentearchief.45 De inleiding van 
De gilden van Utrecht is voor een groot deel van de hand van Overvoorde; al in 1892 vertrok 
hij naar Dordrecht om daar de leiding van het archief op zich te nemen. Joosting volgde een 
juridische opleiding aan de Universiteit Utrecht, in 1892 werd hij als ‘rechtskundig 

                                                
38 De Jong. Het koninkrijk der Nederlanden,  deel 6, 1e helft, 446- 450. 
39 Ter Gouw. De gilden.. 
40 Ibidem, 115. 
41 Ibidem, 115. 
42 Ibidem, 80. 
43 Ibidem, 85. 
44 Overvoorde en Joosting.  De gilden van Utrecht tot 1528.  
45 Van Gelder. ‘J.C. Overvoorde (1865-1930)’.  
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ambtenaar’ de opvolger van Overvoorde.46 De rechtsgeschiedenis bevond zich zeer sterk in 
het stadium van de jacht op documenten en dit is ook te zien aan het tweede deel van De 
gilden van Utrecht, dat helemaal een bronnenuitgave is en dat waarschijnlijk vooral het werk 
van Joosting is geweest. De verdienste van Overvoorde en Joosting is dat zij de politieke, 
juridische en economische betekenis van de Utrechtse gilden duidelijk maakten. Daarbij 
namen zij ook uitgebreid de militaire en religieuze rol van de Utrechtse gilden onder de loep. 
Dit alles betekende veel voor de geschiedschrijving van de stad Utrecht, in de Middeleeuwen 
de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden. De aandacht in het boek voor de 
economische betekenis van de gilden mag vernieuwend genoemd worden, en is waarschijnlijk 
mede te danken aan S. Muller Fz (de archivaris in Utrecht), die vaak nieuwe wegen insloeg.  
Er is alleen een probleem met het boek van Overvoorde en Joosting, en dat is dat het eindigt 
in 1528; het jaar waarin Karel V de macht overnam in het Sticht en de Utrechtse gilden hun 
politieke macht verloren. Kennelijk impliceerden Overvoorde en Joosting dat gilden vooral 
als politieke organisaties belangrijk waren - we vinden dat overigens niet terug in hun 
definitie - en dat datgene wat daarna volgde iets heel anders was. Ze zagen gilden vooral als 
institutie. Een ander werk uit de rechtshistorische traditie is het boek van Van den Heuvel 
over de ambachtsgilden in ’s-Hertogenbosch, dat abrupt stopt in 1629, omdat toen de gilden 
hun politieke macht verloren.47 Overvoorde en Joosting zagen de normatieve werkelijkheid 
van de gildewetten of -ordonnanties nog als zuivere weergave van de praktijk. Toetsing van 
normatieve gegevens zou eenvoudiger zijn geweest als zij hun onderzoek hadden uitgebreid 
tot de vroegmoderne tijd, want van die periode zijn meer gegevens bewaard gebleven die dat 
mogelijk maken.  
E.M.A. Timmer schreef een proefschrift over knechtsgilden en knechtsbossen (1913).48 
Timmer toonde aan dat er in de marge van het gildestelsel knechtsgilden en onderlinge 
verzekeringsbussen (of bossen) van knechten waren ontstaan. Overigens kon zij niet besluiten 
of de Utrechtse knechtsorganisaties nu gilden moesten heten of bossen (bussen, 
verzekeringskassen), en dus noemde ze die associaties  in Utrecht knechtsorganisaties. 
Belangrijker voor ons onderwerp is de dissertatie van C. Wiskerke De afschaffing der gilden 
in Nederland uit 1938.49 Wiskerke behandelde uitvoerig hoe de afschaffing in zijn werk ging. 
Het definitieve besluit werd in 1818 door Willem I genomen, en niet zoals bij Blok, in 1798. 
Wiskerke verrichtte uitgebreid bronnenonderzoek, ook in plaatselijke archieven, waaronder 
het gemeentearchief van Utrecht.50 Wiskerke betoogde dat het middeleeuwse gildeverband en 
export zich door kapitalistische tendensen moeilijk met elkaar konden verdragen. Verder 
stelde hij dat bij de ‘productie voor de plaatselijke markt, een milieu van nog overheersend 
vóór-kapitalistisch karakter, (…) de gilden ook in de achttiende eeuw nog een functie van 
belang’ vervulden.51 De trafieken ontwikkelden zich daarentegen buiten ‘ieder knellend 
gildenverband’.52 Wiskerke concludeerde dat van de noodzakelijkheid tot afschaffing van de 
gilden, om aan het expanderend bedrijfsleven de ruimte te bieden, daarom nauwelijks sprake 
kon zijn geweest.53 Er was geen economische, maar een politieke reden voor de afschaffing 
en die bevinding van Wiskerke was het omgekeerde van wat tot dan toe werd aangenomen 
onder invloed van Fruin en Blok. Hij kwam daarmee tot dezelfde conclusie als Groen. De 
sociale rol van de gilden bij onderlinge hulpverlening in geval van ziekte, ouderdom en 

                                                
46 Fockema Andreae. ‘J.G.Ch. Joosting (1866-1944)’.  
47 Van den Heuvel. De ambachtsgilden van ’s-Hertogenbosch. 
48 Timmer. Knechtsgilden en knechtsbossen. 
49 Wiskerke. De afschaffing der gilden.  
50 J.G. van Dillen. ‘Over C.Wiskerke’. 
51 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 48 en 74. 
52 Ibidem, 14. 
53 Ibidem, 73. 
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overlijden was groot volgens Wiskerke.54 De politieke betekenis van de gilden in Nederland 
was aan het eind van de achttiende eeuw, toen tot afschaffing van de gilden werd besloten, 
volgens Wiskerke niet meer dan een curiositeit.55 De ontwikkeling van de standpunten van 
voor- en tegenstanders van afschaffing werd door Wiskerke uitvoerig behandeld. 
De latere Utrechtse hoogleraar J.G. van Dillen heeft een belangrijke bronnenpublicatie op zijn 
naam staan: Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van 
Amsterdam, begonnen in 1929.56 Van Dillen concludeerde dat het gildewezen in Amsterdam 
zeer laat tot ontwikkeling was gekomen.57 Van Dillen lijkt met Ravesteyn de mening te delen 
dat het een ‘opmerkelijk feit’ was dat juist in de tijd dat Amsterdam als handelsstad tot grote 
bloei kwam ook het gildewezen zich steeds meer ontplooide. Van Dillen vond het 
noodzakelijk om de gegevens van keuren, resoluties en gildebrieven aan te vullen omdat ze 
een zeer onvolledig beeld gaven. Vooral gegevens uit het notarieel archief  waren hiervoor 
geschikt, ‘waarin men het dagelijksch leven onzer voorouders als ’t ware op heeterdaad 
betrapt’.58 Volgens Van Eeghen had Van Dillen aan het adres Van Ravesteyn het verwijt 
gemaakt ‘overdreven voorstellingen’ over de Amsterdamse gilden te geven.59 Dit hing samen 
met de methodiek die Van Ravesteyn hanteerde: hij gebruikte alleen keuren (verordeningen), 
rekesten en resoluties.60 De conclusies van Van Ravesteyn waren, volgens Van Dillen, in 
zoverre juist,  dat de beschermende voorschriften na de Alteratie en tijdens het eerste kwart 
van de zeventiende eeuw talrijker waren geworden, maar Van Ravestyen had deze tendens op 
een ‘zeer overdreven wijze’ voorgesteld.61 De ontwikkeling was veel geleidelijker gegaan en 
men zou haast van een organisch proces kunnen spreken. In hoeverre er een politieke factor in 
het spel was, namelijk de wil van de regenten om de kleine burgerij te vriend te houden, vond 
Van Dillen moeilijk uit te maken. 
Het belang van Van Dillen voor het gildeonderzoek moet daarnaast onder andere gezien 
worden in zijn samenwerking met I.H.van Eeghen. Zij schreef in 1950 een kritiek op het 
gildeonderzoek tot dan toe in het artikel ‘Theorie en praktijk in het gildewezen. Het 
Amsterdamse korenlichtermansgilde’.62 Ze werkte toen aan een inventaris van de 
gildearchieven en van het brouwerscollege in het gemeentearchief van Amsterdam.63 In dit 
artikel stelde zij dat de achttiende-eeuwse stadshistoricus Jan Wagenaar zich ten onrechte 
voornamelijk liet leiden door gedrukte keuren en ordonnanties, zonder deze aan de 
werkelijkheid te toetsen, en dat daardoor zijn mededelingen nogal eens onjuist zijn. Dit was 
een heel belangrijke ontdekking voor het gildeonderzoek, die internationaal pas in de jaren 80 
van de twintigste eeuw opgeld zou doen. Zo toonde Van Eeghen aan dat het Amsterdamse 
korenlichtermansgilde zich ontwikkelde van een sociaal nivellerend gilde naar een instrument 
van de groothandel, waarin de sociale verschillen juist sterk naar voren kwamen. 
Een andere archiefvorser was de hoogleraar economische geschiedenis Z.W. Sneller. Hij heeft 
zich bezig gehouden met één bedrijfstak, de tijkweverij.64 Hij trok de conclusie dat knellende 
                                                
54 Ibidem, 85. 
55 Ibidem, 89. 
56 Van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis..  
57 Deze en volgende conclusies: zie de inleiding op de bronnenpublicatie van Van Dillen in RGP 69, x e.v. 
58 Van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis,deel I: 69 (1512-1611), ix. 
59 Van Eeghen. De gilden, 6. Van Eeghen verwees namelijk naar de inleiding van zijn bronnenpublicatie en naar 
een artikel in de Socialistische Gids, 1934, 785 en 860, ‘Gildewezen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’. 
In dat tweede deel van het artikel ben ik die kritiek evenwel niet tegengekomen. 
60 Van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis, RGP Grote Serie, deel 69 (eerste deel, 1512-1611), inleiding, x. Van 
Ravesteyn gebruikte de uitgaven van Noordkerk en Breen en het  werk over de gilden van Brouwer Ancher. De 
gilden.  
61 Van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis, RGP Grote Serie, deel 69 (eerste deel, 1512-1611), xii. 
62 Van Eeghen. ‘Theorie en praktijk’.  
63 Van Eeghen. Inventarissen der archieven. 
64  Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’.  
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gildebepalingen niet goed waren voor de export. In Rotterdam en Schiedam was de beperking 
die gilden stelden aan de bedrijfsomvang niet aanwezig en daarom floreerde de bedrijfstak. In 
Utrecht waren die bepalingen er wel en daarom zou Utrecht geen export van tijken kennen. 
Zijn methodiek was vernieuwend: vergelijkend onderzoek van één bedrijfstak in verschillende 
plaatsen met een verschillend gilderegime. 
 
Vastgesteld moet worden dat er na de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1980 weinig gedaan 
werd aan het gildeonderzoek, dat door de gebeurtenissen in die oorlog en door het 
corporatisme in diskrediet was geraakt. Dit heeft misschien wel in het voordeel van het 
gildeonderzoek uitgepakt. Want door een decennialange stilte konden onderzoekers nu met 
een onbevangen blik naar de gilden gaan kijken. 
 
De nieuwere gildehistoriografie 
 
In de jaren 1980 ontstond er nieuwe historische belangstelling voor de gilden. Iets eerder 
verscheen het boek van R.W. Unger over scheepsbouw en gilden in Nederland vóór 1800.65 
Hij concludeerde dat de gilden in de loop van de tijd van karakter veranderden. Gedurende 
een flink deel van hun bestaan waren zij tot hulp van de steden bij de uitbreiding van de 
kansen voor de handel. De gilden van scheepsbouwers schiepen kansen voor technologische 
verandering en ze creëerden een klimaat waarin technische vooruitgang werd beloond. Maar 
in de achttiende eeuw waren de gilden funest voor de scheepsbouw door de veranderde 
omstandigheden. Die hielden in dat bedrijven groter werden, dat er protectie door 
buitenlandse concurrenten voorkwam en dat de regelgeving door de stedelijke regeringen te 
kort schoot.  
Steven Laurence Kaplan publiceerde twee artikelen over gilden in Frankrijk.66 Kaplan 
meende voor Frankrijk dat het tijd was geworden om het vreselijke stigma van Vichy terzijde 
te laten en dat men zich moest gaan inspannen om de geschiedenis van de corporatieve 
praktijk te schrijven.67 Dit zou de periode moeten beslaan van de Middeleeuwen tot het heden, 
want in onze eigen wereld is nog overal neocorporatisme aanwezig, meende hij. Hij 
waarschuwde tegen het gevaar van het overnemen van propaganda van de achttiende-eeuwse 
tegenstanders en overwinnaars van de gilden. De studie Work and wages  uit 1989 van 
Michael Sonenscher was een baanbrekend boek.68 Hij toonde aan dat de Franse gilden in de 
achttiende eeuw nog springlevend waren. In weerwil van het traditionele beeld van starre 
gildewetten demonstreerde Sonenscher een wereld van onderaanneming van werk, die de 
wettelijke scheidslijnen tussen corporaties ondermijnde. De pre-industriële productie werd 
mogelijk gemaakt door een netwerk van meesters van verschillende gilden van elkaar 
afhankelijk waren voor materialen en arbeid. Naast deze werkelijkheid bleef het corporatieve 
idioom belangrijk wegens de verwevenheid met het natuurrecht van het Frankrijk van de 
achttiende eeuw. 
Opvallend was dat de belangstelling voor gilden ongeveer gelijktijdig ontstond in meerdere 
landen. Als voorbeelden voor die internationale aandacht (en samenwerking) wil ik wijzen op 
een Nederlands-Vlaamse bundel onder redactie van Lis en Soly.69 Haupt bracht in mei 1995 
onderzoekers uit negen Europese landen samen om de posities van ambachtsgilden aan het 

                                                
65 Unger. Dutch Shipbuilding, 117. 
66 Kaplan. ‘The character and implications ’, (1986). Idem: ‘Social Classification’, (1986).  Eerder verscheen  
Kaplan. ‘Réflexions sur la police’, (1979).  
67 Kaplan, ‘Social Classification’, 227. 
68 Sonenscher. Work and wages. Voorafgaand aan dit werk schreef  Sonenscher The Hatters of Eighteenth. 
69 Lis en Soly , red. Werelden van verschil.  
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eind van het Ancien Regime te vergelijken.70 In november 1996 organiseerden Lis en 
Lucassen in het kader van de European Graduate School for Training in Economic and Social 
Historical Research een seminar over ‘Guilds, Guildsmen in European Towns, 16th- 19th 
Century’, waarin promovendi en experts uit acht Europese landen en uit de Verenigde Staten 
van Amerika participeerden.  In 1998 was er een sessie over gilden op het Twelfth 
International Economic History Congress te Sevilla.71 Panhuysen schreef een proefschrift 
over één sector in de ambachtelijke nijverheid; de kledingnijverheid in de  Noordelijke 
Nederlanden.72 Sandra Bos schreef een proefschrift over onderlinge hulpverlening door 
Noord-Nederlandse gilden.73 In oktober 2006 was er een conferentie in Utrecht: The return of 
the guilds, georganiseerd door de Universiteit Utrecht. Recent is er lokaal onderzoek gedaan 
naar gilden door Remmerswaal, in Zeeland, en Vos, in ’s-Hertogenbosch.74 Remmerswaal 
vond dat het maatschappelijk draagvlak voor de gilden werd gevormd door een duurzame 
alliantie van de gilden en de stadsbesturen. De gilden waren voor de uitoefening van hun 
functie en het bereiken van hun doelstellingen enerzijds en de stadsbesturen waren voor hun 
verantwoordelijkheden voor het algemeen belang en het behoud van de stedelijke autonomie 
anderzijds, in hoge mate van elkaar afhankelijk. Het maatschappelijk draagvlak van de 
ambachtsgilden in de kleine Zeeuwse steden lag in die wederzijdse afhankelijkheid. Vos 
onderzocht de lokale civil society, het maatschappelijk middenveld, dat bestond uit 
schutterijen, gilden en de kerk. De interne cohesie van corporaties werd bevorderd door 
rituele samenkomsten, bijvoorbeeld die van gilden op de jaarlijkse naamdag van de 
patroonheilige. Ambachtsgilden en schutterijen boden een omgeving, waarin katholieke en 
gereformeerde Bosschenaren vreedzaam met elkaar konden omgaan: de zogenaamde 
omgangsoecumene. De vele discussies op het stadhuis tussen vertegenwoordigers van de 
corporaties en het stadsbestuur over de talloze rekesten zin voorbeelden van de 
discussiecultuur waardoor de Nederlandse Republiek werd gekenmerkt.  
Er waren vanaf de jaren tachtig in de twintigste eeuw dus publicaties, conferenties, er was 
opleiding en er kwamen zelfs dissertaties. Al deze dingen wijzen er op dat men geïnteresseerd 
geraakt was in de gilden.  
De vraag rijst naar het waarom van al deze aandacht voor de gilden. Prak vond dat het tijd 
werd om, na alle aandacht die er al bestond voor elites en arbeidersgeschiedenis, ook de 
middengroepen te onderzoeken.75 Dit was ook de motivatie van Heinz-Gerhard Haupt. 
Sonenscher rekende ambachtslieden, ‘the middling sort’ of de ‘petite bourgeoisie’, tot de 
minst bekende delen van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Franse en Britse 
samenlevingen.76 Daarnaast verwees Sonenscher naar een gevestigde historiografische traditie 
van studies naar de relaties tussen ambachtslieden, radicale politiek en het 
industialisatieproces van het eind van de achttiende eeuw en de negentiende eeuw.77 
Lucassen zou geïnteresseerd kunnen zijn geraakt in gilden vanwege de rol van gilden als 
voorlopers van de arbeidersbeweging.78 Farr trok ten strijde tegen een liberal fallacy.79 Deze 
zienswijze komt er op neer dat het kapitalisme de natuurlijke economie zou zijn en regulering 
kunstmatig en enigermate onnatuurlijk was. 
                                                
70 Haupt. Das Ende der Zünfte.. 
71 Sessie B1 van de Twelfth International Economic History Congress te Sevilla, augustus 1998. Nunez, red. 
Guilds, economy and society.  
72 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers.. 
73 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’. 
74 Remmerswaal. Een duurzame alliantie. Vos. Burgers, broeders. 
75 Mondelinge mededeling 16 februari 2006. 
76 Sonenscher. Work and wages, 3. Ook baanbrekend genoemd door Prak en Panhuysen. 
77 Ibidem, 2. 
78  Zie zijn oratie: Lucassen. Jan, Jan Salie..  
79  Farr. ‘On the shopfloor: guilds’, met name 26 en 27. 
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Wat heeft dit nieuwe onderzoek opgeleverd? De algemene opvatting is dat de gilden, in 
tegenstelling tot wat Fruin en Blok vroeger schreven, in de zeventiende eeuw wel degelijk 
belangrijk waren en zeker niet star. Voor Nederland hebben Lourens en Lucassen kwantitatief 
onderzoek gedaan naar de wereld van de gilden in de vroegmoderne tijd.80 Het bleek dat de 
Nederlandse gilden tijdens de enorme economische groei van de zeventiende eeuw sterk in 
aantal toenamen en dat ze ook in de achttiende eeuw algemeen voorkwamen. Tot hun 
afschaffing bleven de gilden numeriek zeker belangrijk. 
De vraag die meerdere auteurs heeft beziggehouden is: hoe kwam het dat deze middeleeuwse 
instituties ook nog functioneerden in een latere periode? Het antwoord  is veelal dat de gilden 
over ‘flexibiliteit’ beschikten. Voor de middeleeuwen werd het aanpassingsvermogen van de 
gilden benadrukt door Gervase Rosser: ‘What deserves emphasis, in conclusion, is the 
remarkable diversity and adaptability of organisations of working people in medieval 
European towns’.81 Farr presenteerde ‘evidence for a dynamic, flexible, and creative craft 
economy (in cities across Europe) even in the purported hey-day of the guild system, the 
fourteenth through the seventeenth centuries’.82  
Het is mogelijk dat de regionale verscheidenheid van kenmerken van gilden een expressie is 
van het aanpassingsvermogen van de gilden. In de nieuwere historiografie is juist aandacht 
gevestigd op regionale verschillen tussen gilden. Het ene gebied  kent een ander 
‘Zunftlandschaft’ dan het andere; dit is een nieuw onderzoeksthema, dat we in de oudere 
Nederlandse historiografie niet tegenkomen. Zunftlandschaften zijn eigenlijk gilderegio’s, 
waarbinnen het gildesysteem een sterke overeenkomst vertoont; binnen die regio lijken de 
gilden op elkaar, maar ze verschillen van een aangrenzende regio. Dit is een thema dat 
uitnodigt tot internationaal vergelijkend onderzoek. Hiermee wordt niet alleen het unieke van 
elk gilde en van elke stad of elk dorp overstegen, maar ook het nationale kader vergroot. Na 
vergelijking van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werden de oostelijke buren 
voorwerp van onderzoek.83 Voorwaarde voor het opstellen van ‘Zunftlandschaften’ is het 
doen van veel kwantitatief onderzoek naar inwonertaantallen en het aantal gilden. Beide 
aspecten zijn uitvoerig onderzocht door Lourens en Lucassen van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG).84 Dit soort onderzoek past in de huidige trend, die bij de 
sociale geschiedschrijving al een beetje op z’n retour is, maar die in de jaren 1970 een 
hoofdrol speelde; een kwantificering die plaats vond in de economische en sociale 
geschiedenis. Dit kwantitatieve onderzoek is een welkome aanvulling op het vele kwalitatieve 
onderzoek naar de gilden dat tot nu toe gedaan is, en is op het gebied van de gilden innovatief. 
In het westen van de Noordelijke Nederlanden was toegang tot de gilden heel eenvoudig, er 
waren geen formele hindernissen en het entreegeld was bescheiden.85 In de oostelijke 
provincies van de Republiek waren de tarieven hoger en alleen calvinisten mochten lid 
worden. In de zuidelijke provincies was het lidmaatschap veel duurder dan in het noorden en 
alleen katholieken werden toegelaten. De patronen van in- en uitsluiting naar gender (sexe) 
volgden eenzelfde patroon. In het westen waren gilden relatief toegankelijk voor vrouwen. In 
het oosten was het moeilijker voor vrouwen om toegelaten te worden tot gilden, en in de 
Zuidelijke Nederlanden was dit bijna onmogelijk. De uitkomst hing af van de politieke 
toestand; naarmate kooplieden de plaatselijke regeringen domineerden, zoals in het westen, 

                                                
80 Het eerste artikel was Lourens en Lucassen. ‘Ambachtsgilden in Nederland’. 
81 Rosser. ‘Crafts, guilds ’, 30. 
82 Farr. ‘On the shop floor’, 25. 
83 Reininghaus. ‘Vorwort’. Het initiatief is genomen door Jan Lucassen (IISG). Zie ook; Reininghaus. 
‘Zunftlandschaften’ in den Niederlanden’, 11-43. 
84 Het eerste artikel was.Lourens en Lucassen. ‘Ambachtsgilden in Nederland’. 
85 Lucassen en Prak. ‘Conclusion’.  
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was het moeilijker vrouwen uit te sluiten van de gilden, terwijl in steden met sterke 
representatieve instituties dit veel eenvoudiger was.  
Een verklaring voor het voortbestaan van gilden is gezocht  op economisch, educatief, sociaal 
en cultureel terrein. Op economisch gebied werd de aanwezigheid van gilden gezien als 
stimulans voor het bedrijf door Pfister en Prak. Pfister stelde dat vroegmoderne 
ambachtsgilden noch oneconomische, noch optimale economische instituties waren.86 In 
relatie tot de proto-industrie konden gilden alleen een economische bijdrage leveren aan 
sectoren die goederen van hoge kwaliteit produceerden. Voor die productie waren 
vaardigheden en een grote mate van arbeidsdeling nodig. De gilden leverden een institutioneel 
raamwerk voor gedelegeerd toezicht, zorgden voor minimalisering van intra-industriële 
transactiekosten en boden via het leerstelsel reproductie van menselijk kapitaal. De opkomst 
van andere institutionele arrangementen, zoals marktregeling door de staat en 
koopliedenfabrikanten die het productieproces organiseerden, leidde tot het vervangen van 
gilden, die te duur werden. Prak stelde dat organisatie, in dit geval gilden, een belangrijke 
bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van de kunsten en het kunstbedrijf, en bij 
uitbreiding ook aan de nijverheidsproductie in het algemeen in de vroegmoderne tijd.87 De 
opkomst van de Hollandse schilderschool viel samen met de oprichting van specifieke 
kunstgilden gedurende de jaren 1610. Panhuysen zag de economische voordelen van 
kleermakersgilden ook toevallen aan de leden van die gilden en zag daarin de reden voor het 
voortbestaan van die gilden.88 
In de nieuwe historiografie over gilden heeft het leerstelsel de aandacht getrokken. Dat is 
nieuw, sinds Adam Smith heeft gewezen op de lange leertijd van wel zeven jaar in Engeland. 
Smith betoogde dat het leerstelsel diende om de toegang tot de arbeidsmarkt te beperken.89 
Het zou dienen om een monopsonie te handhaven.90 Dit leek lange tijd onaanvechtbaar, maar 
is in later tijd volgens S.R. Epstein een geloofsartikel geworden. Van Zanden richtte zich in 
een onderzoek op de interactie tussen propositionele kennis (van wetenschappers) en 
prescriptieve kennis (ambachtslieden).91 Deze interactie werd mogelijk gemaakt door de 
kapitaalmarkt én door de verfijning van het leerlingwezen in gilden en gildeachtige 
organisaties; daardoor nam de prescriptieve kennis van timmerlieden, metselaars en smeden 
sterk toe.92 De oude kritiek dat gilden de toegang tot het ambacht kunstmatig beperkten blijkt 
ongegrond, schreef Van Zanden. ‘Integendeel het mede door gilden gedragen systeem van 
training en opleiding was relatief efficiënt en leidde tot relatief hoge investeringen in human 
capital. In dit opzicht leek West-Europa zich dus in zeer gunstige zin van andere delen van de 
wereld te onderscheiden’.93 Behalve Epstein en Van Zanden liet ook Lane zich in positieve 
zin uit over het leerstelsel. Kwaliteitscontrole, beperking van oneerlijke concurrentie en het 
vaststellen van standaarden van bekwaamheid kwamen (pas) in de negentiende eeuw in 
diskrediet in een sfeer van ‘laissez faire’, stelde Lane.94  Epstein stelde dat vergelijking met de 
organisatorische mededingers aantoont dat het de technologische voorsprong was die de 

                                                
86 Pfister. ‘Craft guilds and proto-industrialization’.  
87 Prak. ‘Guilds and the development’.  
88 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers, 276-277. 
89 Smith, An inquiry into the nature,, 118 e.v. 
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ambachtsgilden op de lange duur deed overleven.95 Die technologische voorsprong werd 
verschaft door het geïnstitutionaliseerde leerstelsel (met de daaraan verbonden 
gespecialiseerde arbeidsmarkten) en de ‘quasi-monopoly rents’ op innovatie.  Eeuwenlang 
werden alternatieve arrangementen door de gilden weggeconcurreerd, beperkt tot 
laaggeschoolde arbeid in manufacturen zoals de protoindustrie of gedwongen om 
institutionele niches te bevolken zoals gecentraliseerde ‘manufactories’.  
Sandra Bos benadrukte in haar proefschrift het belang van de sociale zorg voor de continuïteit 
van de gilden; samen met de economische activiteiten zag ze die zorg als basis waarop een 
aanzienlijk gedeelte van het gildewezen in de zeventiende en achttiende eeuw bleef 
voortbestaan.96 ‘Juist op het terrein van de onderlinge hulpverlening kenmerkten de gilden 
zich door hun aanpassingsvermogen’. Dit vermogen uitte zich in het aanpassen van de 
regelgeving en het uitgavenpatroon en ook de inkomstenbronnen werden voortdurend 
bijgesteld. Bos onderscheidde drie verschillende onderstandssystemen in de context van de 
steden Amsterdam, Leiden en Utrecht. 
Johan Huizinga, de cultuurhistoricus, meende in 1941 nog dat het gildestelsel in de 
zeventiende eeuw oud en verouderd was.97 De nieuwe cultuurgeschiedenis heeft wél aandacht 
voor de gilden gekregen, al was het alleen maar omdat het nieuwe kwantitatieve onderzoek 
bewees dat de gilden in de vroegmoderne tijd alleen maar in aantal waren toegenomen. De 
nieuwe cultuurgeschiedenis bestudeert de gilden met een brede blik. De gilden herleefden na 
de Middeleeuwen als organisatievorm van de middengroepen. De cultuurgeschiedenis wijst 
ook op de onderlinge hulpverlening door gilden, op basis van wederkerigheid. Gilden 
ontwikkelden een groepscultuur, die onder meer herkenbaar was aan kleding en 
groepsgebruiken. Daarnaast woonden de leden vaak bij elkaar, in eigen straten of wijken, 
zeker als het beroep zich daarvoor leende, zoals bij beroepen die afhankelijk waren van water: 
scheepsbouw, textiel, looierijen.98 Ook de groepsideologie was belangrijk: zij zagen zich als 
‘hoeders van het algemeen belang van de burgerij’ tegenover aristocratische neigingen van de 
stedelijke regering.99 Ook Farr heeft de positie van de gilden in Dijon in de periode 1550-
1650 benaderd vanuit een culturele invalshoek.100 Dijon veranderde in dit tijdvak van een 
textielproducerende stad in een groeiend bestuurlijk, juridisch en commercieel centrum. De 
economie veranderde naar een diensteneconomie met lokaalverzorgende nijverheid van onder 
meer luxe producten. Bij deze omschakeling werden de ambachtsmeesters gedreven door een 
hang naar economisch voordeel, wat duidelijk bleek uit door hen opgelegde beperkingen van 
het aantal nieuwe meesters. Daardoor en door het feit dat de vraag naar producten groter bleef 
dan het aanbod werden ze welvarender. Tegelijk ontwikkelde zich tussen meesters van 
verschillende ambachten relaties, die het traditionele beeld van ambachtsparticularisme 
ondergroeven. Farr sprak van een opkomende klasse, in de culturele zin van het woord. Deze 
opkomende klasse gebruikte de gilden om hun ‘public persona’  te dienen, en bleef om haar 
belangen te dienen gebruik maken van het corporatieve idioom en kader. De 
ambachtsmeesters gebruikten volgens Farr de gilden, omdat ze er nu eenmaal waren en dit 
zou impliciet de verklaring zijn voor het voortbestaan van de gilden. 
De rol van de gilden is nog altijd niet onomstreden, zoals mag blijken uit een discussie tussen 
S. Ogilvie en S.R. Epstein. Ogilvie gaf in 2004, en eerder al in 1997, verscheidene redenen 
om sceptisch te zijn over hypothesen dat gilden opkwamen en bleven voortbestaan omdat zij 
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marktimperfecties corrigeerden.101 Volgens haar bestonden er marktimperfecties, maar 
leverden veel belangrijke en lang bestaande gilden -zoals in de Württembergse 
kamgarennijverheid- geen enkele bijdrage om de onvolkomenheden in de markt op te lossen. 
Zelfs in de snelst groeiende economieën van het vroegmoderne Europa -de Lage Landen en 
Engeland- waren marktonvolkomenheden heel moeilijk (door gilden) te corrigeren.102 De nu 
heersende consensus is dat een van de belangrijkste doelen van gilden de handhaving van de 
kwaliteitscontrole was. Ogilvie bestreed dit door te stellen dat gilden of niet geïnteresseerd, of 
niet in staat waren tot deze controle, of dat het hen slechts ging om het binnenhalen van 
monopolieopbrengsten door middel van bedrog. Ogilvie bestreed verder de gevestigde 
zienswijze dat de opleiding door gilden noodzakelijk was en sloot zo aan bij achttiende-
eeuwse polemisten, die betoogden dat opleiding onnodig was omdat vaardigheden eenvoudig 
waren aan te leren. Op het punt van technologische innovaties keerde Ogilvie zich tegen de 
heersende opvatting dat gilden niet onverdeeld vijandig stonden tegenover innovaties. In een 
reactie hierop stelde Epstein dat hij niet wilde suggereren dat gilden ‘efficiënt’ of ‘optimaal’ 
waren. Hij suggereerde dat tussen de dertiende en achttiende eeuw gilden voor de meeste 
ambachtslieden de minst slechte organisatorische matrix waren, gegeven de heersende 
technologie, markt, en sociale omstandigheden.103 Ogilvie heeft ook het vertrouwen (sociaal 
kapitaal) dat gilden zouden genereren ter discussie gesteld. ‘It is sometimes argued that (…) 
trust generated by guilds was used to solve imperfections in markets for product quality, 
human capital investment, and technological innovation in early modern Europe. But the 
evidence surveyed (…) suggests that they often failed to do so’.104  
Er is in het algemeen een minder negatief oordeel over de gilden in de nieuwere historiografie 
dan in de oudere geschiedschrijving. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Het is niet zo 
dat plotseling tot dan toe onbekend of verloren gewaand bronnenmateriaal is opgedoken. De 
nieuwe waardering werd vooral veroorzaakt door nieuwe perspectieven op het onderwerp. 
Dat zijn de internationale belangstelling enerzijds en de aandacht voor contexten waarbinnen 
de gilden en gildeleden functioneerden anderzijds. Dat er internationaal veel aandacht is voor 
de gilden werd hierboven al aangegeven en dit heeft voor de wetenschap productief gewerkt. 
In de oudere historiografie werd uitgegaan van normatieve bronnen en werd de nadruk gelegd 
op de redenen voor de ondergang van de gilden. De sociaal-historici, die de gilden in de jaren 
1980 herontdekten, richtten zich op de oorzaken van het lange voortbestaan van de gilden en 
trokken de effectiviteit van gildeverordeningen in twijfel, door de dagelijkse praktijk te 
onderzoeken.105 Economisch- historici benadrukten in de nieuwere historiografie sterker het 
succes van de gilden in de mededinging, waar het vroeger vooral ging om hun zwakte, al 
besteedden ze minder aandacht aan de politieke, wettelijke en economische context van 
gildeactiviteiten dan de sociaal-historici.106 De rol van gilden als politiek blok behoort nu nog 
tot de minst onderzochte kwesties. In Europa waren er in de oudere geschiedschrijving 
overdreven voorstellingen over de veronderstelde macht van de gilden, want privileges 
konden worden herroepen en weinig gilden bezaten betekenisvolle en blijvende macht. De 
oudere Nederlandse historiografie ging grotendeels – met uitzondering van Van Ravesteyn- 
voorbij aan de politieke betekenis van gilden in de vroegmoderne tijd. Er is in de nieuwere 
historiografie sprake van een beginnende herwaardering. Prak merkte op dat rekesten van 
Amsterdamse gilden in de achttiende eeuw vaak werden gehonoreerd door de stedelijke 

                                                
101  Ogilvie. State corporatism, 474. ‘Overall economic wellbeing was constrained by the institutional privileges 
of corporate groups’. 
102 Ogilvie. ‘Guilds, efficiency’. 
103 Epstein. ‘Craft guilds in the premodern’. 
104 Ogilvie. ‘The use and abuse’, 51. 
105 Epstein. ‘Craft guilds’. (Oxford encyclopedia). 
106 Ibidem. 



 17 

autoriteiten, maar vooral pasten deze rekesten in de door Prak gereconstrueerde context van 
een algemeen vertoog. Hun overtuigingskracht als argument ontleenden deze rekesten aan het 
feit dat ze steeds verwezen naar die bredere context.107 We zagen bij Farr dat de culturele 
context belangrijk was.  
 
Omdat gilden een wijdverbreid en belangrijk verschijnsel waren wil dit onderzoek een 
bijdrage leveren aan het oplossen van het gebrek aan empirische gildestudies; een gebrek dat 
nog onlangs is vastgesteld door Ogilvie.108 Gilden beperkten zich zelden tot één enkele 
activiteit, zoals het beperken van toegang tot het gilde, prijzen vaststellen, controleren van 
arbeid, geld verdienen, kwaliteit handhaven, opleiden, technologie reguleren, leden 
verzekeren, sociabiliteit organiseren, religieuze festiviteiten vieren, of collectieve politieke 
actie ondernemen. In plaats daarvan waren ze betrokken bij een groot aantal onderling 
verbonden economische, sociale, politieke, religieuze en culturele activiteiten. Daarom wil 
deze lokale studie naar de gilden in de stad Utrecht ook stilstaan bij de genoemde functies.  
De literatuur over gilden en ook deze studie is van belang voor meerdere grote debatten in de 
economische en sociale geschiedschrijving van de vroegmoderne periode Dit zijn vooral de 
aard van technologische vooruitgang en de bronnen van ‘human capital’. Verder de vraag 
naar de oorzaken en gevolgen van institutionele persistentie. Ook de economische afwijking 
van de ‘eerste moderne economieën’, de Republiek en Engeland, van de rest van Europa 
tussen de zestiende en de achttiende eeuw is van belang. Zo hebben Prak en Lucassen een 
verband gesuggereerd tussen de opkomst van de gilden in de Republiek en de economische 
groei.109 
 
Vraagstelling 
 
Wat mij uit de oudere Nederlandse historiografie vooral aanspreekt is de archiefbenadering 
van onder anderen Van Dillen en Van Eeghen, die soms hun tijd vooruit leken te zijn. Zo’n 
benadering sluit ook aan bij de moderne visie om niet alleen te kijken naar de reglementen, 
maar ook naar de manier waarop de gilden in de praktijk functioneerden. Wat ook interessant 
blijft uit de oudere historiografie is de aanpak van álle gilden in één stad; we zagen deze 
aanpak bij Van Ravesteyn, de bronnenuitgave van Van Dillen, en bij de middeleeuwse 
geschiedschrijving van Overvoorde en Joosting over de stad Utrecht. Het gaat er hier nu om 
het hele spectrum van gilden te overzien, en niet óf alleen de exportgilden óf alleen de gilden 
die voor de lokale markt werkten, óf de gilden in de ambachtelijke nijverheid óf de 
kleinhandel. Maar daarbij wil ik wel gebruik maken van de inzichten van de nieuwere 
historiografie. Het onderzoek van de laatste jaren heeft zich gericht op bepaalde aspecten, 
zoals het sociale aspect bij Bos,  of op één bepaald gilde, zoals de kleermakers bij Panhuysen. 
Voor de Republiek, dat geen sterk centraal gezag kende, is de plaatselijke context het 
noodzakelijke niveau voor een analyse. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de 
maatschappelijke functie van de gilden was, is het van belang niet alleen afzonderlijke gilden 
te onderzoeken - bijvoorbeeld exportgilden -, maar het hele systeem in het kader van de lokale 
samenleving van de stad Utrecht. Recent is lokaal onderzoek naar gilden uitgevoerd in 
Zeeland, door Remmerswaal, en in Den Bosch, door Vos. 
In dit onderzoek zal getracht worden in één stad, Utrecht, de samenhang te zoeken in de 
locatie, en al die verschillende aspecten -te weten de economie, de sociale zorg, de politiek, de 
religie, en de militaire verdediging- waar de gilden zich mee bezighielden in onderlinge 
                                                
107 Prak. ‘Individu, corporatie’, 296. 
108 Ogilvie. ‘Guilds, efficiency’, 288. 
109 Lucassen en Prak. ‘Conclusion’, 224: stellen dat ambachtsgilden perfect verenigbaar waren met economische 
modernisering. 
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relatie te behandelen. De bedoeling van dit lokale onderzoek is dat de lezer, meer dan in de 
literatuur tot nu toe het geval is, zicht krijgt op het functioneren van het systeem als geheel. 
Daarom wordt de volgende vraagstelling gekozen: konden de gilden in de stad Utrecht 
eeuwenlang blijven voortbestaan juist omdat ze de ruggengraat van de stedelijke samenleving 
vormden? 110 De uitdrukking ‘ruggengraat’ is een metafoor die niet alleen uitdrukt dat iets of 
iemand doorzet, van standhouden weet, niet buigt en niet toegeeft, maar ook dat iets of 
iemand het voornaamste, vormende deel is van een bepaalde zaak. In deze tweede betekenis 
worden de gilden hier nu opgevat als instituties die het voornaamste, vormende deel van de 
stedelijke samenleving uitmaakten. Het gildestelsel of het ‘corporatisme’ was onderdeel van 
een veelomvattender institutioneel systeem, waarvan ook de stedelijke schutterijen, de 
instellingen voor sociale zorg, zelfs de kerken, universiteiten, enzovoort deel uitmaakten. De 
vroegmoderne stad werd ook wel getypeerd als een super-corporatie, die voor een belangrijk 
deel dezelfde kenmerken had als de corporatieve instellingen die er onderdeel van waren.111 
De vraag of de gilden de ruggengraat van de stedelijke samenleving vormden is een vraag 
naar de verwevenheid en vervlechting met andere delen van de stedelijke samenleving en kan 
worden geoperationaliseerd door de rol van de gilden op het gebied van economie, politiek, 
sociale zorg, religie en militaire verdediging te onderzoeken. De vraagstelling kan dus worden 
getoetst aan de hand van een onderzoek naar de geschiedenis van de gilden in de stad Utrecht. 
Als er iets aan de ruggengraat van de stad mankeerde zou het hele lichaam van de stad schade 
kunnen oplopen. 
Aangenomen wordt dat deze stad model kan staan voor de steden in de Republiek aangezien 
ze dezelfde staatsvorm deelden, hoewel er natuurlijk verschillen waren. De geschiedenis van 
de gilden in de stad Utrecht zou zelfs vergelijkingsmateriaal kunnen opleveren voor Europese 
steden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
110 De stelling dat de gilden optraden als de ruggengraat van de stedelijke samenleving is ontleend aan een 
artikel van Lis en Soly, die stelden dat dit zelfbeeld van de gilden serieus en zelfs letterlijk genomen moet 
worden. Want zonder tenminste de stilzwijgende medewerking van de gilden bleken politieke stabiliteit en 
sociale vrede onmogelijk te handhaven. Lis en  Soly. ‘Craft guilds in comparative’, 31. 
111 Prak. Republikeinse veelheid, 23. 
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2. Utrecht en de gilden 
 
Tussen 1607 en 1616 verkeerde de Nederlandse staat in een crisis.1 In 1610 kwam in Utrecht 
de spanning tot  uitbarsting toen de gilden hun onvrede de vrije loop lieten.Vele regenten, van 
wie hun antipathie tegen de gilden en de calvinistische orthodoxie bekend was, en edelen 
ontvluchtten de stad, die ze daarmee in de hand van de opstandelingen lieten.2 De bedoeling 
van dit hoofdstuk is de lezer in vogelvlucht kennis te laten nemen van deze en andere 
gebeurtenissen en karakteristieken, die van belang zijn voor de geschiedenis van de gilden in 
de stad Utrecht. 
 
Utrecht tot 1304 
 
De Romeinse legers hadden op de plaats van het huidige Utrecht aan de oevers van de Rijn  
een legerkamp, Trajectum, gesticht. De echte geschiedenis van de stad begon met de bouw 
van een christelijke kerk; Utrecht werd in het laatste deel van de zevende eeuw de zetel van de 
bisschop der Friezen. In de daaropvolgende eeuwen werden meerdere kerken en kerkelijke 
immuniteiten gesticht. De Buurkerk werd in de dertiende eeuw als eerste parochiekerk 
gebouwd voor de lekengemeente van de stad.3 De bisschop werd de wereldlijke heerser over 
een behoorlijk gebied, het Sticht. Aan het begin van de dertiende eeuw telde Utrecht ongeveer 
3.000 inwoners; een eeuw later was dit aantal gegroeid tot 5.500, misschien wel 7.000.4 Aan 
twee eeuwen van agrarische expansie van het omliggende platteland begon een einde te 
komen; veel mensen zagen uit naar alternatieve bestaansmogelijkheden en vonden die in de 
stad. In deze dertiende-eeuwse stad bestond zeker in 1233 al een gilde van kooplieden, het 
Rijnkoopliedengilde, de mercatores Reni. Zij hielden zich bezig met langeafstandshandel. De 
kringen van ministerialen (dienstbaren aan de bisschop) en de kooplieden waren de twee 
elementen die, door huwelijken met elkaar vermengd geraakt, samen het patriciaat vormden 
dat via schout en schepenen de stad bestuurde. De andere belangrijke sociale laag in Utrechts 
geschiedenis, die van de middengroepen, nam in de dertiende eeuw door de geschetste 
demografische en economische groei duidelijk in omvang en betekenis toe. Hij werd enerzijds 
gevormd door een groeiend aantal ambachtslieden en anderzijds door steeds meer kleine 
handelaren, die werkten voor de zich uitbreidende lokale en regionale markt. Aan het eind van 
de dertiende eeuw waren er twee belangrijke ontwikkelingen. In de eerste plaats was Utrecht 
bezig de positie in de lange afstandshandel te verliezen aan het graafschap Holland 
(Dordrecht) en verloren de kooplieden steeds meer terrein. Hierdoor zou het in de 
vroegmoderne tijd in Utrecht niet langer de koopliedenstand zijn die de lakens uitdeelde. In de 
tweede plaats hadden de middengroepen zich inmiddels weten te organiseren in gilden, die na 
een revolutie zelfs gedurende een korte periode (1274-1276) de stad wisten te besturen. 
Overvoorde en Joosting meenden dat de ambachtsgilden zich niet ontwikkelden uit hofhorige 
ambten, maar zich ‘ongetwijfeld in vele opzichten gericht zullen hebben naar het voorbeeld  
(van de hofhorige ambten)’.5 Hofhorigen waren ambachtslieden in dienst van het hof van de 
bisschop.6 Overvoorde en Joosting, en later ook Fruin, wezen op de politieke en economische 
noodzaak van de ambachtslieden zich te verenigen tegenover de willekeur van de 
aanzienlijken en om misbruiken bij het handwerk te weren. Hoewel de hofhorigheid voor 
Utrecht bij gebrek aan gegevens niet valt aan te tonen, maakt de overeenstemming tussen de 

                                                
1 Israel. De Republiek 1477-1806, deel I, 468. 
2 Israel. De Republiek 1477-1806, deel I, 468. 
3 Uiteindelijk waren er vier parochiekerken: de Buurkerk, de Jacobskerk, de Nicolaaskerk en de Geertekerk. 
4 Van Vliet. ‘De stad van de burgers’, 95. 
5 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xiii. 
6 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xii-xiii. 
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situatie in Utrecht en de Duitse bisschopssteden het waarschijnlijk. Daarnaast wijst ook het 
instituut van het verheergewaden (overerven van lidmaatschap van een gilde) terug naar de 
oude hofhorigheid.  
De twee horizontaal gescheiden sociale lagen van patriciaat en gildeleden stonden op 
gespannen voet met elkaar, vooral omdat de middengroepen meestal waren uitgesloten van de 
politieke besluitvorming. Utrecht had een sociale structuur die afweek van de steden in de 
Noordelijke Nederlanden.7 Een onderlaag van arme, loonafhankelijke wevers ontbrak er; de 
economie van de stad werd gedomineerd door relatief omvangrijke middengroepen, 
waaronder een grote groep ambachtslieden. Vanaf de dertiende eeuw maakte deze sociale 
structuur de stad vatbaar voor sociale spanningen en dit zou zo blijven tot in de zestiende en 
vroege zeventiende eeuw.8  
 
Utrecht van 1304 – 1528 
 
In 1302 vond de Guldensporenslag plaats, waarbij het Vlaamse voetvolk van ambachtslieden 
een sterker geacht Frans ridderleger in de pan hakte; de slag was de opmaat tot de 
gilderevoluties. Deze gebeurtenis zou de hele veertiende eeuw als voorbeeld dienen voor 
revoltes tegen de koning of de graven, en was uiteraard ook in Utrecht bekend.9 Facties in het 
Utrechtse patriciaat zochten en vonden steun bij de graven van Holland, die hun invloed 
oostwaarts probeerden uit te breiden. Toen de Utrechtse bisschop Gwijde in 1304 zijn broer 
de graaf van Holland Jan van Henegouwen ging helpen in diens strijd tegen de Vlamingen, 
werd hij krijgsgevangen gemaakt. De Utrechtse patriciër Lambert de Vries pleegde op dat 
moment met medestanders, waaronder ambachtslieden en detailhandelaren die zich in gilden 
hadden georganiseerd, een geslaagde greep naar de macht in de stad Utrecht. Op 8 mei 1304 
werd de eerste gildebrief uitgevaardigd, waarbij de verkiezing van de Utrechtse bestuurders in 
handen van de gilden kwam.10 Tot 1528 zouden de gilden deze macht in Utrecht houden en ze 
zouden in enkele jaren de macht zelfs volledig aan zich trekken. Hoewel de gilden 
oorspronkelijk organisaties van handwerkslieden waren, werden ze door de gildebrieven van 
1304 en 1341 tegelijkertijd kiescolleges; hun aantal kon niet worden uitgebreid, omdat de 
stedelijke ‘grondwet’ (de gildebrief) dat niet toeliet.11 Op den duur lukte het ook niet de 
aanzienlijken uit te sluiten van het lidmaatschap van de gilden, omdat burgerschap en 
gildelidmaatschap onlosmakelijk met elkaar verbonden werden. Desondanks bleven de 
handwerkslieden en handelaren invloed houden op het politieke proces, juist doordat zij het 
kiesrecht hadden.  
Formeel behoorde de stad tot het Duitse rijk, maar de keizer had te weinig macht om 
daadwerkelijke invloed te hebben. Ook de landsheer, de bisschop van Utrecht, die 
oorspronkelijk het bestuur en de hogere rechtspraak bezat, waaronder doodstraf en lijfstraffen 
vielen, was uiteindelijk het grootste deel van zijn bevoegdheden aan de stad kwijtgeraakt 
Het streven naar autonomie van de stad Utrecht is wel de rode draad genoemd in het optreden 
van Utrecht tijdens de late Middeleeuwen.12 Uiteindelijk resulteerde dit in een machtige en 
vrijwel onafhankelijke stad, die later juist daardoor in talrijke verwikkelingen terecht kwam, 
die zouden eindigen met de overdracht van het gezag aan keizer Karel V in 1528.13  
 
                                                
7 Vergelijk Kaplan. Calvinists and Libertines, 65. 
8 Kaplan. Calvinists and Libertines, 65 en 113. 
9 Vandermaesen. ‘Politieke ontwikkeling’, 412. 
10 Schematische voorstellingen van verkiezingsprocedures volgens de eerste gildebrief en de tweede van 1341 
bij: Van der Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’, 116. 
11 Vijlbrief. Van anti-aristocratie tot democratie, 29. 
12 Van der Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’.  
13 Van der Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’, 121. 
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In de late Middeleeuwen groeide Utrecht uit tot de grootste stad van de Noordelijke 
Nederlanden, met 13.000 inwoners in 1400 en 17.250 in 1481.14 Utrecht was ook het kerkelijk 
centrum van dit gebied. De stad kende ‘talrijke’ handwerkslieden, die ruim in hun 
levensonderhoud konden voorzien.15 Er was een niet onbelangrijke lakennijverheid, die 
misschien 10% van de beroepsbevolking van werk voorzag.16 Opvallend uitgebreid was de 
‘dienstensector’ van dienstmeiden en knechten, die werkten voor de rijke bovenlaag, die in 
Utrecht omvangrijk geweest moet zijn. Verder werkte een behoorlijk aantal mensen in de 
regionale handel, van producten die elders werden gekocht en in Utrecht werden 
doorverkocht. De stad bekommerde zich voortdurend om de vaarroutes begaanbaar te houden 
om de regionale spilfunctie te behouden.17 Met de gilden als belangrijkste politieke macht 
behoeft het geen verbazing te wekken, dat de economische belangen van ambachtslieden en 
handelaren werden beschermd tegen inbreuken van de kant van het platteland en dat 
toltarieven inwoners bevoordeelden tegenover vreemden.18 Ambachtslieden keerden zich ook 
tegen de geestelijke instellingen binnen de stad als die zich bezighielden met brouwen en 
weven.19 
De militaire verdediging werd in de periode 1304-1528 eveneens gevormd door de gilden. Op 
tocht vertrokken ze in een vaste volgorde.20 De stadsmuur was verdeeld in elf ‘gildeslagen’ of 
delen, waarvoor één of twee gilden per gildeslag verantwoordelijk waren voor de bewaking, 
de verdediging en het klein onderhoud en tenslotte ook in het water voor de muur ’s winters 
bij vorst bijten moesten hakken.21 Torens in of bij de muur, die onderdeel uitmaakten van de 
verdediging waren vaak naar een gilde genoemd.22 Belangrijk voor het vervolg van de 
Utrechtse geschiedenis is de vaststelling dat politieke participatie en militaire verplichtingen 
hand in hand gingen. Met het oog op de militaire verdediging van de stad was het aantal 
gilden was op 21; de constitutie bepaalde dit. De militaire organisatie van de stadsverdediging 
zou zo blijven tot  1572, toen een hervorming van de militaire verdediging plaatsvond.  
Natuurlijk waren er behalve rijken en middengroepen ook armen in de stad. Vanaf de 
dertiende eeuw ontstond er - naast het werk van diakenen - een vorm van armenzorg binnen 
de parochies die onder het beheer van de parochianen zelf stond.23 Vanaf de veertiende eeuw 
werd de armenzorg steeds meer een zaak van leken, die fundaties stichtten, waaruit 
uitdelingen werden bekostigd, en werden ook gasthuizen opgericht. 
De positie van de kerk - het behoeft geen betoog- was in de middeleeuwen belangrijk en zeker 
in Utrecht: ook voor ambachtslieden en detailhandelaren. Minstens vijftien gilden hadden een 
altaar in een kerk; hiervan bevonden zich er tien in de Buurkerk.24 Er werden in die tijd ook 
broederschappen opgericht, die onder andere begrafenissen verzorgden. Behalve allerlei 
gewone broederschappen, die ook openstonden voor gildeleden, bestonden er bij enkele 
gilden broederschappen die rechtstreeks gelieerd waren aan het gilde: dat was zo bij de 
smeden, de bijlhouwers, St. Gallus en St. Ober, de molenaars, de steenbikkers, de zadelaars, 
de schilders en de zakkendragers. Ambachtslieden kozen vaak een heilige als schutspatroon 
voor hun gilde, zoals St. Eloy voor de smeden of St. Joseph voor de bijlhouwers. Gilden 
vierden de naamdag van die heiligen en hielden verder verplicht zon- en feestdagen, 

                                                
14 Lourens en Lucassen. Inwoneraantallen van Nederlandse.  
15 Van der Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’, 171. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, 174. 
18 Berents. ‘Protectie en gilden ’. 
19 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xxxvii-xxxviii. 
20 Ibidem, nr. 55 en 56. 
21 Ibidem, nr. 92-100. 
22 Van der Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’, 129. Overzicht van de positie van die torens. 
23 Leeuwenberg. Kerk in zicht, 48. Dit betrof de zogenoemde Tafels van de H. Geest. 
24 Overvoorde en Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cxlvi-cxlvii. 
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organiseerden begrafenissen en woonden missen voor het zielenheil van overleden broeders 
en zusters. Het zich kerkelijk in georganiseerd verband manifesteren van de ambachtslieden 
en detailhandelaren heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het versterken van de 
groepsmentaliteit en -cultuur. 
Utrecht kende vanouds de buurschapstraditie: de zorg voor buren bij armoede, ziekte, 
bevalling en sterfte. Maar de saamhorigheid, die zich ook uitte in processies, begon in de 
periode 1300-1600 vanaf de top af te brokkelen in verband met een toenemende behoefte aan 
exclusiviteit, beginnend bij de adel en de gegoede burgerij.25 
 
Utrecht in de zestiende eeuw 
 
In 1527 riep de stad Utrecht de hulp in van Karel van Egmond, de hertog van Gelre, na een 
conflict met de bisschop. De bisschop zag in 1528 geen andere uitweg dan zijn wereldlijk 
gezag (temporaliteit) af te staan aan Karel V. Deze keizer over een rijk waar de zon nooit 
onderging, veranderde de constitutie van de stad door de gilden geheel buiten de politiek te 
manoeuvreren.26 Karel was in Utrecht geen keizer, maar de regionale landsheer. Karel V liet 
binnen de muren van de stad een dwangburcht bouwen om de stad, en dus ook de gilden, te 
intimideren. Deze vesting had de ironische naam Vredenburg. Karel koos ervoor om de macht 
in de stad te geven aan ‘Kabeljauwse elementen’, de stedelijke geld- en grondbezitters en niet 
aan het ‘kleinburgerlijke’ kamp van de corporaties.27 De inmenging van het stadsbestuur in 
zaken van de gilden werd groter en zodoende waren er minder samenkomsten van de gilden. 
In 1538 besloot de Raad om de politieke invloed van de gilden te minimaliseren. Daartoe 
zouden in alle gildeordonnanties enkele algemene artikelen opgenomen worden.28 Het begin 
van de ordonnanties werd voortaan gevormd door dezelfde acht artikelen, waarin onder 
andere het volgende bepaald werd: de dekens van de gilden mochten zich alleen nog 
bezighouden met de zaken van hun eigen gilde en niet met de politiek. Zonder een aanwezige 
vertegenwoordiger van de overheid mochten ze niet vergaderen, en toestemming vooraf was 
vereist. Toch waren de gilden kennelijk nog onmisbaar bij de militaire verdediging; in 
meerdere ordonnanties stond vermeld dat het gilde een bepaald aantal haakbussen (geweren) 
mocht bezitten.29 Een teken dat de gilden nog volop betrokken waren bij de militaire 
verdediging van de stad, was hun optreden tijdens de beeldenstorm in 1566.30  Hoewel de 
beeldenstormers voornamelijk te vinden waren in kringen van handwerkslieden, besloot de 
Raad om het stadhuis te laten bewaken door de gilden.  De economische ordening van de stad 
door de gilden liet Karel V ongemoeid, net als de religieuze gebruiken waaraan gilden 
deelnamen. 
 
Tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw maakte Utrecht van dichtbij kennis met twee 
grote ontwikkelingen: de Opstand en de Reformatie. In 1572 vond onder de stadhouder Bossu 
de oprichting van burgervendels plaats, die de rol van de gilden bij de militaire verdediging 
moesten overnemen.31 De maatregel was gericht tegen Holland, dat de kant van de geuzen 
had gekozen. De acht burgervendels, van 200 man elk, waren samengesteld uit eerst vier, later 
acht stadsdelen, die elk een vendel leverden. Hierin zaten zowel ambachtslieden als ook 
anderen; het waren ‘de meest geschikten’. De stadsdelen kregen namen als Turkije, 

                                                
25 Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 700-701. 
26 Van Schaik. ‘Een nieuwe heer’, 192. 
27 Vijbrief. Van anti-aristocratie tot democratie, 45. 
28 Maarten Prak. ‘Politik, Kultur’, 77. 
29 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, passim.  
30 Van Schaik. ‘Een nieuwe heer’, 217. 
31 Muller Fzn. Catalogus van het archief. Tweede afdeling, 208-211. 



 23 

Papenvaandel, Oranjestam en Handvoetboog. Elk vendel had als aanvoerder een 
burgerhopman (of kapitein). Gezien de samenstelling van de Utrechtse bevolking moet echter 
worden vastgesteld dat ambachtslieden en detailhandelaren een groot deel van de militaire 
verdediging bleven uitmaken. De reorganisatie van de gildemilitie naar burgervendels zou 
ook op termijn consequenties hebben voor het aantal gilden. Eerder werd al vermeld dat het 
aantal met het oog op de militaire verdediging was vastgesteld op 21. Nu de militaire 
noodzaak wegviel,  stond in principe de weg naar uitbreiding van het aantal gilden open. 
Utrecht koos de zijde van de Opstand niet uit religieuze motieven; het calvinistische element 
in de stad was daarvoor te klein in getal.32 Na een wekenlang beleg door de burgervendels 
vertrokken de Spanjaarden op 11 februari 1577 uit Vredenburg, dat vervolgens gesloopt zou 
worden.33 Vanaf 1580 raakte het calviniseringsproces in Utrecht in een stroomversnelling.34 
Na een nieuwe beeldenstorm eisten de burgerhoplieden dat de ‘Roomsche religie’ niet meer 
uitgeoefend mocht worden. In de volgende jaren zouden de burgerhoplieden steeds vaker 
optreden als vertegenwoordigers van de middengroepen, zoals eerder de gilden.35 
Burgerhoplieden die werkzaam waren in een ambacht en dus lid of deken waren van een 
gilde, wisten nog regelmatig door te dringen tot functies als raad, schepen of kameraar.36 
In het kerkelijke conflict tussen libertijnen en calvinisten stonden de aristocratische bovenlaag 
en de middengroepen in verschillende kampen. De libertijnen, onder wie de aristocraten, die 
geen zeggenschap van de kerk in wereldse aangelegenheden wensten, bevonden zich in de 
Jacobskerk van de voormalige pastoor Hubert Duifhuis.37 De calvinisten, die deze 
zeggenschap wel wensten en die een strakke orde en discipline kenden, bevonden zich in het 
andere deel van de Gereformeerde Kerk: opvallend was dat veel ambachtslieden daartoe 
behoorden.38 Tijdgenoten associeerden de calvinistische gemeente met de ‘gewone mensen’. 
Ze dachten daarbij niet aan de wanhopigen, ongeschoolden en ongeorganiseerden, maar aan 
de best georganiseerde, meest zelfbewuste groep. Een groep die eeuwenlang zijn eigen 
belangen energiek had verdedigd en die claimde op te treden voor het gehele niet-patriciaat; 
de onafhankelijke ambachtslieden.39  
De Reformatie had ervoor gezorgd dat Utrecht de functie van kerkelijk centrum van de 
Noordelijke Nederlanden verloor. De uitgebreide kerkelijke bezittingen in de stad kregen 
vaak een andere functie. Dit leidde onder andere tot een nieuwe infrastructuur van de stad. 
Kerkelijke immuniteiten hadden doorgangen belemmerd; die werden nu werden aangelegd 
zodat het stedelijk stratenpatroon meer gestroomlijnd zou worden. Deze bouwactiviteiten 
betekenden een impuls voor de stedelijke economie. De Reformatie had ook tot gevolg dat 
traditionele hulpnetwerken als de parochiale armenzorg steeds minder mensen houvast boden 
en luidde, naast urbanisatie, migratie en toenemende economische grootschaligheid, de 
opkomst van armenzorg door gilden in.40 Een ander gevolg van de Reformatie was de 
oprichting van de Gereformeerde Diaconie voor de gereformeerde armen in 1578. Ondanks de 
Reformatie bleef in Utrecht een grote katholieke gemeenschap bestaan van ongeveer 34% van 
de inwoners  in 1700, naast een kleinere groep lutheranen van 4%.41 

                                                
32 Kaplan. Calvinists and libertines, 23. 
33 Van Schaik. ‘Een nieuwe heer ’, 220. 
34 Ibidem, 223. 
35 Prak. ‘Politik, Kultur’, 78. Weber. Schutterij of geschutter?, 45-46. 
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In de jaren 1566 tot 1623 steeg de bevolking van circa 25.000 naar circa 30.000 mensen.42 De 
bevolkingsgroei in deze periode zou uitsluitend in het eerste kwart van de zeventiende eeuw 
plaatsvinden.43 In de zestiende eeuw hadden de Habsburgers gezorgd voor veiligheid en de 
stad voer wel bij het nieuwe bewind, onder meer door grote bouwprojecten, waaronder de 
vesting Vredenburg.44 De beroepsbevolking bestond in 1569 voor een behoorlijk deel uit 
gildeleden. In het verdere verloop van de zestiende eeuw liet de economische ontwikkeling 
als geheel steeds duidelijker een neergaande trend zien als gevolg van de oorlogen met Gelre 
en Spanje.45  Stijgende graanprijzen en daling van het reële loon deden de koopkracht voor 
het aanschaffen van allerlei producten teruglopen. Belangrijke takken van nijverheid waren de 
bierbrouwerij, geconcentreerd rond de Oude Gracht, en de textielnijverheid, die niet dominant 
was maar toch redelijk uitgebreid; verder bestond de nijverheid uit kleine, ambachtelijke 
bedrijfjes zoals bakkerijen, timmermanwerkplaatsen en smederijen, die door de hele stad 
verspreid waren.46 Ondanks verkeersbelemmeringen, over water en over land, werden 
voedsel, brandstof en grondstoffen voor de nijverheid in grote hoeveelheden op de diverse 
markten in Utrecht aangevoerd. Dit zorgde bijvoorbeeld voor emplooi voor kleine handelaren 
op de vismarkt, de botermarkt en de korenmarkt op de Neude, en natuurlijk daarnaast ook 
voor ongeschoolde sjouwers. 
 
Utrecht in de zeventiende eeuw 
 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw vertoonden veel bedrijfstakken weer groei, 
aanvankelijk liep dit parallel met de genoemde bevolkingstoename. Dit feit kan tenminste 
worden afgeleid uit de toename van het aantal gildeleden in 1650 ten opzicht van de eerdere 
telling uit 1569.47 Die groei was onder andere te zien bij de smeden, de goudsmeden, de 
textielsector en de bierbrouwerijen. Opvallend in de eerste helft van de zeventiende eeuw was 
ook het grote aantal afsplitsingen en oprichtingen van nieuwe gilden.48 Dus het bedrijfsleven 
breidde niet alleen uit; het reorganiseerde en organiseerde zich meer, met instemming van het 
stadsbestuur. Verder nam de dienstensector toe ten koste van de nijverheid, die desondanks 
dominant zou blijven. 
Ondanks de economische groei bestond er veel onvrede; het oproer van 1610 was een 
mengeling van politieke, religieuze en toch ook economische grieven. Het oproer hield de 
stad maanden in de greep. De burgerhoplieden zetten het stadsbestuur af en kozen een nieuwe 
raad. Slechts de komst van Frederik Hendrik met veertig vendels soldaten kon de Utrechters 
weer in het gareel krijgen; opnieuw een teken dat het met de middeleeuwse autonomie van de 
stad gedaan was.49 In reactie op het oproer zouden in de burgervendels worden afgeschaft en 
worden vervangen door een schutterij; er kwam hiermee niet iets geheel nieuws, het was 
eerder een reorganisatie. Eén van de burgemeesters werd met de titel kolonel hoofd van vier 
schutterijen, met elk een kapitein aan het hoofd, uit en door de raad gekozen.50   
Een volgend incident had de instelling van een vroedschap of erfraad tot gevolg, die tot 1795 
in functie zou blijven. Op dinsdag 31 juli 1618 dankte Maurits de door de Utrechtse 
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machthebbers aangenomen waardgelders af.51 Vervolgens stelde hij een vroedschap in, die 
bestond uit aan Maurits loyale leden die voor het leven benoemd werden. Het levenslange 
lidmaatschap was typerend voor de vroedschap; de raad kende dit eerder niet. De instelling 
van een vroedschap met invloed van Maurits was opnieuw een bewijs dat de stad haar 
zelfstandigheid ten dele was kwijt geraakt en politiek niet meer op zichzelf stond.  
De relatie met het omringende platteland was in de vroegmoderne tijd gecompliceerd. Het 
overwicht dat de steden in het westen van de Republiek hadden in de Provinciale Staten, 
miste Utrecht: in de provincie Utrecht hielden de steden en het platteland elkaar in 
evenwicht.52 Utrecht had binnen, en deels ook buiten, de provincie wel de positie van 
regionaal centrum in het stedensysteem.53 
In een analyse van de Utrechtse economie in de Gouden Eeuw kunnen vier vraagfactoren 
worden onderscheiden.54 In de eerste plaats was er de vraag van het platteland. Net als bijna 
iedere stad in de Republiek voorzag een groot aantal families zich van een inkomen door het 
leveren van goederen en diensten aan het platteland. De bevolking van het Stichtse platteland 
overtrof die van de stad Utrecht echter nauwelijks en bovendien moest Utrecht concurreren 
met enkele kleinere steden op het platteland. De zogenaamde plattelandsnijverheid was al in 
de middeleeuwen een steen des aanstoots geweest voor de gilden van Utrecht. In de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw poogden de gilden een monopolie te krijgen op het platteland, 
maar de Staten van Utrecht blokkeerden dit initiatief. In de politieke opwinding van 1610 
werd de roep om een monopolie herhaald, opnieuw zonder succes. Ten tweede was er de 
vraag van de elite, een grote koopkrachtige bovenlaag. Meerdere auteurs noemden de 
aanwezigheid van een relatief grote elite karakteristiek voor de stad Utrecht.55 Vooral de 
ambachtslieden die leefden van de luxe nijverheid profiteerden van deze vraag; te denken is 
aan goudsmeden, glasschrijvers, schilders en borduurwerkers. Ten derde was er vraag naar 
exportproducten. De oorlog met Spanje, begonnen in de zestiende eeuw, zou Utrecht in de 
zeventiende eeuw nieuwe kansen bieden; we moeten dan vooral denken aan smeden en leden 
van het bijlhouwersgilde (de zogenaamde lademakers) die wapens produceerden. Ten vierde 
waren er de commerciële functies van de stad Utrecht; dit bleef de zwakke plek. Hoewel 
Utrecht qua ligging uitstekend gepositioneerd leek tussen de westelijke opkomende steden 
van de Republiek en het oosten (vooral het tegenwoordige Duitsland), was het als handels- en 
zakencentrum onderontwikkeld. Utrechtse kooplieden speelden geen rol in het langs en door 
de stad komende handelsverkeer, mogelijk met uitzondering van de graan- en wijnhandelaren, 
die in Utrecht trouwens beide in gilden waren verenigd. 
De infrastructuur rond Utrecht speelde een belangrijke rol in het economische leven. Rommes 
wees op de matige transportverbindingen.56 Dit betekende volgens hem dat van directe 
overzeese handel, vrachtvaart en visserij geen sprake kon zijn. De exportmogelijkheden waren 
beperkt omdat relatief hoge transportkosten voor zowel halffabrikaten en grondstoffen als ook 
voor de afzet van eindproducten leidden tot een concurrentienadeel ten opzichte van de 
Hollandse steden.  
 
Utrecht in de achttiende eeuw 
 
Volgens Jan de Vries en Ad van der Woude was in de achttiende eeuw in de Republiek geen 
economische groei, omdat de Republiek geen antwoord had op het probleem van de hoge 
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productiekosten. Hierdoor werd op den duur iedere tak van nijverheid aangetast en raakte de 
Republiek zijn positie kwijt in de frontlijn van de industriële ontwikkeling. 
We kunnen ons de vraag stellen hoe de achttiende-eeuwse Utrechtse economie zich hield. 
De lokaal-verzorgende nijverheid liep na 1670 terug. Dit werd sterk in de hand gewerkt door 
een inzakkende vraag van het omliggende platteland. Overstromingen, epidemieën van 
rundveepest en de hoge belastingen (tot 1720) werkten lange tijd herstel tegen. Toch herstelde 
de Utrechtse economie zich wel van de desastreuze inval van de Fransen in 1672 en was er tot 
1730 sprake van aantrekkende handel met Holland, vooral Amsterdam. Bovendien ontstonden 
er specialisaties, zoals winkels die zich toelegden op de verkoop van koffie en thee, tabak, 
sterke drank en ‘Franse modes’.57 
In 1730 kwam er een kentering in de economische ontwikkeling. Een maatschappelijke 
kwestie werd de afnemende tolerantie ten opzichte van katholieken, joden en homoseksuelen. 
Werkloosheid, bedelarij en een kindersterfte namen toe. Hierdoor daalde het inwonertal tot 
28.000 in 1750, een dieptepunt. De nijverheid zakte in; zo raakte bijvoorbeeld de beroemde 
fabriek ‘Zijdebalen’ aan de Vecht in verval.58 
De gunstige ontwikkeling van de landbouw legde de stad na 1760 geen windeieren. De boeren 
kregen meer koopkracht en stedelijke grondbezitters ontvingen meer pachtinkomsten en 
hadden dus ook meer te besteden. Als regionaal centrum profiteerde Utrecht van een 
groeiende vraag naar goederen en diensten van het ommeland.59 
Tussen 1780 en 1795 nam de bevolking weer toe, van 29.000 tot 32.000 inwoners, vooral als 
gevolg van natuurlijke aanwas. Hoewel er verscheidene innovatieve ondernemingen waren, 
zoals een zeepziederij en een mechanische katoenspinnerij, bleven de meeste Utrechtse 
bedrijven traditioneel, kleinschalig en ingebed in gilden. Door koopkrachtverlies van de 
minder gegoeden en de voorkeur van de elite voor buitenlandse producten liep de omzet van 
de nijverheid terug. 
 
De ontwikkeling van het relatieve belang van de verschillende economische sectoren over 
bijna drie eeuwen werd door Rommes gepeild met behulp van gegevens over de beroepen van 
nieuwe burgers.60 Na 1670 was er een duidelijk afgenomen belang van de nijverheid, van 
tachtig naar tussen de vijftig en zestig procent van de nieuwe burgers. Dit werd onder andere 
veroorzaakt door betere transportverbindingen met het westen van het land. Deze vergrootten 
aan de ene kant de exportmogelijkheden, maar veel belangrijker was dat de plaatselijke 
nijverheid concurrentie ging ondervinden. In de achttiende eeuw kromp bovendien de 
afzetmarkt in Holland en in het buitenland, in het laatste geval door mercantilistische 
maatregelen. Opvallend is verder de relatieve groei van de economische en maatschappelijke 
diensten, hoewel de handel in de tweede helft van de achttiende eeuw lijkt te zijn achteruit 
gegaan. 
Van Zanden en Van Riel wezen op een complexe economische en institutionele ontwikkeling 
die Nederland in de periode tussen 1780 en 1914 heeft afgelegd. In sociaal-politiek opzicht 
stond een groot deel van deze periode in het teken van de afbraak van de corporatieve 
structuren die de erfenis van de Republiek vormden, om de ‘institutionele aderverkalking’ te 
doorbreken waaronder de Republiek in de achttiende eeuw gebukt ging.61 Het corporatieve 
systeem werd gekenmerkt door het feit dat het maatschappelijk leven beheerst werd door 
parallel functionerende, min of meer zelfstandige corporaties. Utrecht kende een bijzondere 
variant van ‘institutionele aderverkalking’ in de vorm van de Pesteriaanse Cabale die, onder 
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aanvoering van de gebroeders Pesters, de stedelijke overheid tot 1786 beheerste. Deze factie 
had 2000 ambten te verdelen, zelfs baantjes als schietschuitschipper en zakkendrager. Omdat 
deze baantjes naar gunstelingen van de politieke elite gingen, veroorzaakte dit veel onvrede.62 
Onvrede die er toch al was vanwege de economische achteruitgang. Op 2 augustus 1786 nam 
de schutterij de macht in de stad over.63 Tot de komst van de Pruisen in september 1787 zou 
een democratisch bewind de stad besturen. 
De herinnering aan het middeleeuwse gildebewind in Utrecht bleef belangrijk en een 
voorbeeld voor burgerstrijd. De gilden lieten zich nooit reduceren tot louter economische 
belangen, zoals bleek uit de gezamenlijk onderhouden gildegraven en andere religieuze 
activiteiten. Deze gebruiken werkten mee aan het idee van een burgergemeenschap, een idee 
dat een sterk motief was geweest wat aan het middeleeuwse gildebewind ten grondslag had 
gelegen.64 
 
Conclusies 
 
De stad Utrecht was in vergelijking met andere steden in de Noordelijke Nederlanden een 
vroeg ontwikkelde stad. Er was een sterk ontwikkelde ambachtelijke nijverheid, zonder dat er 
na 1304 een groothandel van betekenis was en die combinatie heeft ertoe geleid dat de rol van 
gilden in het maatschappelijk leven zich tot zeer prominent kon ontwikkelen. 
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3. Samenstelling en omvang van de Utrechtse gildewereld 
 
De samenstelling van de Utrechtse gildewereld 
 
Om een goed inzicht te krijgen in het aandeel dat de gilden hadden in de Utrechtse economie, 
samenleving, politiek en religie is het nodig eerst te inventariseren welke gilden hebben 
bestaan. Er bestaat een kwantitatief overzicht van alle gilden in Nederland en hun oprichtings- 
en opheffingsdata: de database gilden van Lourens en Lucassen. Uit dit bestand zijn 
verschillende publicaties gevolgd.1 Lourens en Lucassen zagen in 1994 een ‘patroon, waarbij 
gilden onmiskenbaar een belangrijke rol vervulden tijdens de bloeiperiode van het 
handelskapitalisme, maar ook in de neergaande fase daarvan’.2 Dit betekende een belangrijke 
historiografische vernieuwing, want velen meenden dat de gilden in de vroegmoderne tijd 
oud, verouderd en van weinig betekenis waren.3 Eerdere historici, die het verval van de gilden 
in de vroegmoderne tijd in twijfel hadden getrokken, waren Ter Gouw,Van Ravesteyn, Van 
Dillen en het echtpaar Romein.4 Dankzij Lourens en Lucassen hebben we een goed idee van 
de klimmende en dalende lijn van de conjunctuur van oprichtingen en opheffingen en de 
‘dichtheid’ van gilden in Nederland globaal. Lourens en Lucassen hebben veel werk verzet 
om op nationale schaal gegevens te verzamelen en het heeft ook veel interessant materiaal 
opgeleverd, maar een onderzoek op zo’n grote schaal betekent dat er per plaats niet altijd even 
diepgravend onderzoek gedaan kan worden. In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden om te 
zien of het ons extra gegevens oplevert, als we ons helemaal en uitsluitend op deze ene plaats 
Utrecht concentreren. Daarnaast zal gepoogd worden inzicht te krijgen in het ledental van de 
gilden in verschillende perioden. 
 
Doel van het onderzoek naar het aantal gilden in Utrecht was het verkrijgen van een 
betrouwbaar, gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van de gilden. De belangrijkste 
bronnen vormden uiteraard de Archieven der gilden, het Stadsarchief II, de opheffingsenquête 
uit 1798/99, een lijst van handelbedrijven (voortzettingen van gilden in 1804), en een gilde-
enquête uit 1811. In het stadsarchief II worden de gildeboeken en het kohier van ordonnanties 
bewaard.5 Verder heb ik gekeken naar rekesten in het Stadsarchief II. Uit het Stadsarchief II is 
veelvuldig gebruik gemaakt van de naamlijsten van dekens van gilden.6 Dit overzicht  loopt 
van 1574 – 1794, daarom werd een aantal steekjaren genomen: 1574, 1600, 1625, 1650, 1676, 
1700, 1725, 1731,1750, 1764,1775 en 1794. Omdat met steekjaren is gewerkt is het mogelijk 
dat er tussen bijvoorbeeld 1633 en 1646 een gilde bestond, maar omdat 1625 en 1650 als 
steekjaren werden genomen, valt zo’n gilde dan net buiten beeld. Er is niet alleen op de 
steekjaren vertrouwd en daarbij werden ook gilden gevonden, die in de steekjaren gemist 
zouden worden: het roeischuitenschippersgilde (ontbreekt in het steekjaar 1625), de oude 
wantsnijders (ontbreken in 1750), en de drapiers (ontbreken in meerdere jaren).7 Bij dit werk 
moest een aantal keuzes worden gemaakt. Zo komen in het gildeboek van de stad Utrecht een 
aantal beroepsgroepen voor die niet, of niet op dat tijdstip, werden aangemerkt als gilde. Je 
zou kunnen besluiten om ze als gilde aan te merken, louter omdat ze in het gildeboek vermeld 
werden; maar ik heb de keuze gemaakt dat niet te doen. Het gaat om de bouratwerkers - 
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6 U.A., SA II, inv. nr. 463, Naamlijsten van dekens van gilden. 
7 Oude wantsnijders waren oud kleerkopers. 
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textielwerkers- (1670-1671), de zijdebereiders (1659), de zwavelstokverkopers (1671) en de 
turfvulsters (1631-1676). De zwavelstokverkopers en de turfvulsters ontbreken telkens in de 
naamlijsten van dekens; het zou best kunnen zijn dat de zwavelstokverkopers zijn opgegaan in 
het grote marsliedengilde, maar dat weten we niet zeker. Deze ene vermelding in het 
gildeboek van de stad werd als onvoldoende beschouwd om ze mee te rekenen als gilde; in dit 
geval waren meer bewijzen nodig zijn. De redenering hierachter is tweeledig. In de eerste 
plaats geldt dat als het om een gilde zou gaan, het stadsbestuur dan ook de moeite zou nemen 
om dekens aan te stellen en dat gebeurde niet. In de tweede plaats kwam het in Utrecht voor 
dat een beroepsgroep weliswaar een vereniging vormde, maar toch (nog) geen gilde was.8 Bij 
de brouwers was dit bijvoorbeeld lange tijd het geval: zij hadden al sinds 1424 een monopolie 
in de zin dat alleen brouwers van beroep voor derden mochten brouwen. Maar pas in 1433 
werd de brouwers toegestaan een gilde te vormen. Hierdoor verwierf het gilde het recht om 
zelf voorschriften voor de leden vast te stellen en het recht om mensen die het handwerk 
wilde beoefenen tot toetreding te dwingen (gildedwang).9 De bouratwerkers en de 
zijdebereiders vormen een duidelijke illustratie van verenigingen die later door een gilde 
werden opgenomen: zij werden eerst weliswaar vermeld in het gildeboek van de stad, maar 
enkele jaren later pas deelde de stad hen in bij het gilde van de lampherwerkers; een gilde dat 
later stofjeswerkersgilde werd genoemd.10 Het leek alsof deze gilden als twee afzonderlijke 
gilden in het gildeboek waren opgenomen, maar uit een andere bron bleek dat het eigenlijk 
geen gilden waren, want er werden geen dekens aangesteld.11 
Bij een afsplitsing uit een bestaand gilde werd de voortzetting van het oorspronkelijke gilde 
én het oorspronkelijke gilde zelf als één gilde ingedeeld. Bij een afsplitsing werd de groep, die 
het gilde verliet -bijvoorbeeld de mandenmakers uit het bijlhouwersgilde- wél ingedeeld als 
een nieuw gilde. De samenvoeging van lakenkopers en marslieden in 1796 werd ingedeeld als 
voortzetting van het grote marsliedengilde in gewijzigde vorm: dus als hetzelfde gilde en niet 
als een derde gilde.  
Een aantal beroepsgroepen werd door Lourens en Lucassen wel aangeduid als zelfstandig 
gilde, maar blijkt bij nader onderzoek deel uit te maken van een ander gilde. De tinnegieters, 
die zelfs een eigen gildeboek hadden, behoorden tot het smedengilde.12 De korenmeters 
bleken te vallen onder de beide zakkendragersgilden.13 Twee beroepen werden wel genoemd 
in de naamlijsten van dekens, maar toch niet tot de gilden gerekend. De jagers -hierover werd 
door het stadsbestuur alleen maar een busmeester aangesteld, en dat lijkt meer een bus te zijn 
geweest- en de houtschilden, waarover slechts een aantal opzichters bij brandspuiten werden 
aangesteld en geen dekens. Het gilde van de warmoeslieden (groenteverbouwers) -niet steeds 
genoemd in de steekjaren van de naamlijsten van dekens- werd hier toch meegeteld.14 
Een punt waarover discussie zou kunnen ontstaan is het wel of niet opnemen van enkele 
knechtsorganisaties in de lijst van gilden. Het gaat dan met name om de bierdragersknechten 
(eerste vermelding 1652), steenbikkersknechten (1750), de knechten van de kleine schuit 
(1650), de schietschuitschippersknechten (1650), de bijlhouwersknechten (1750), de 
plateelschildersknechten (1675), de schippersknechts in de Weert (1625) en de 

                                                
8 Dit gold lange tijd voor de zakkendragers en de wijnkopers. Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 
1528, deel II, 493, ‘Stukken betreffende ambachten oudtijds eene vereeniging vormende, later als gilde 
voorkomende’. 
9 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xxv. 
10 U.A., SA II, inv. nr. 130, Alfabetisch register op de vroedschapsresoluties. 
11 U.A., SA II, inv. nr. 463, Naamlijsten van dekens van gilden. Bovendien werd slechts één jaar in het gildeboek 
vermeld: U.A., SA II, 461. 
12 Zie Ritter. Het Utrechtse smedengilde. En: Algemeen rapport (over de gilden), 1799: U.A. Historisch 
werkmateriaal, inv.nr. 644.  
13 Zie Index SA I, SA II en SA III. 
14 U.A., SA II, inv. nr. 461 II, Gildeboek, 847 e.v., 1653-1657. 
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wolkammersknechten (1798). De vraag is of het hier niet eigenlijk bussen betreft. Het 
probleem is dus hoe we deze organisaties moeten karakteriseren. Timmer heeft het in haar 
dissertatie voor wat betreft Utrecht als verzamelnaam niet over knechtsgilden, of 
knechtsbussen, maar over knechtsorganisaties. Bos heeft het in haar proefschrift over 
bussen.15 Ik zou hiertegenover willen stellen dat in de eerste plaats de genoemde 
knechtsorganisaties werden opgenomen in de naamlijsten van dekens van gilden. Daarbij was 
de organisatiestructuur gelijk aan die van de gilden, omdat er dekens werden aangesteld. Het 
opvallende is nu dat sommige van deze knechtsorganisaties wel in de naamlijsten van dekens 
van gilden voorkwamen en andere, zoals de hoedemakersknechten, de letterzettersknechten, 
en de touwslagersknechten, niet. Kennelijk werd er in de tijd waarin de naamlijsten werden 
opgesteld onderscheid gemaakt. Waarom dit verschil bestaat, daarover boden de 
geraadpleegde bronnen geen duidelijkheid. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat de in de 
naamlijsten genoemde bussen verder gingen dan onderlinge hulp en gezelligheid. Dat zou 
tenminste afgeleid kunnen worden uit een reglement van de wolkammersknechten uit 1798, 
dat naast de aspecten van een bus ook aspecten van een gilde in zich herbergt.16 Hierbij moet 
worden vastgesteld dat van de meeste genoemde organisaties geen reglementen zijn bewaard 
gebleven, zodat dit verder niet te verifiëren is. Met behulp van de definitie kan in de zaak van 
de knechtsorganisaties niet altijd een duidelijke keuze gemaakt worden. De definitie liet 
namelijk ruimte voor zowel gilden van meesters als van knechten. Er is hier voor gekozen om 
de acht genoemde knechtsorganisaties niet op te nemen in de lijst van Utrechtse gilden, omdat 
het geen gilden van zelfstandige meesters waren; zo wordt in de eerste plaats het bestand beter 
vergelijkbaar met het databestand van Lourens en Lucassen, waar deze organisaties ook niet 
zijn opgenomen. In de tweede plaats is er toch te weinig bewijs om ze definitief als gilden aan 
te merken. 
Het pinnemakersgilde bevond zich te Vreeswijk, waar het een veer over de Lek onderhield, 
maar de aanstellingen werden geregeld door de vroedschap te Utrecht, en dat is de reden 
waarom dit gilde door mij is aangemerkt als een Utrechts gilde.17 In 1373 hadden de 
Utrechters bij Vreeswijk een schutsluis aangelegd ter vervanging van een dam, om de 
scheepvaartverbinding van de stad met de Lek te verbeteren. Ook bouwden ze er een sterk 
fort: Gildenborch.18 In 1582 verwierf de stad de heerlijkheid Vreeswijk, dat daarmee onder de 
jurisdictie van Utrecht kwam.19 Van de elf personen, die een aanvraag indienden om op het 
Pinnemakersveer te Vreeswijk te mogen werken, waren er zeven afkomstig uit die plaats, van 
de rest werd geen woonplaats opgegeven: zij kwamen mogelijk uit Utrecht.20 
Twee twijfelgevallen wil ik nog noemen: de plateelschilders en de drapiers. Bij de 
plateelschilders hebben we mogelijk te maken met een knechtsorganisatie; in de naamlijsten 
van dekens is soms sprake van plateelschildersknechten.21 Zowel Lourens en Lucassen als ik 
hebben het toch als gilde opgenomen in de lijst. De drapiers zijn mogelijk te beschouwen als 
een nering, omdat de bedrijfstak gereglementeerd was. Verder onderzoek wees uit dat er wel 
dekens en busmeesters waren. Of er ook leden waren - een belangrijke voorwaarde om van 
een gilde te kunnen spreken, want een nering telde geen leden - valt niet uit de bronnen op te 
maken, maar dat geldt voor wel meer gilden. Daarom is het drapiersgilde wel meegenomen in 
de telling. Gilden waarvan onzeker is of er leden waren, werden uitsluitend aangetroffen in de 
naamlijsten van dekens. Omdat deze gilden verder weinig sporen hebben achtergelaten, zoals 
                                                
15 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353, bijlage VII. Zie ook: ibidem, 172-177. 
16 Nationaal Archief, 2.04.01., Ministerie van Binnenlandse Zaken 1813-1870,  inv.nr. 1750, 12 september 1826, 
reglement art. 1, 12, 13. 
17 U.A. , SA II, 287. Verzoeken om aanstelling op het Pinnemakersveer te Vreeswijk, 1674-1754. 
18 Van den Hoven van Genderen. ‘Op het toppunt van de macht’, 151. 
19 Van Schaik. ‘Een andere heer’, 230. 
20 U.A., SA II, inv.nr. 287. Verzoeken om aanstelling op het Pinnemakersveer te Vreeswijk (1674-1754). 
21 Later steentjesbakkers genoemd in de indexen van stadsarchief II, U.A., SA II, inv. nrs. 129 en 130. 
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gildeboeken, ordonnanties, meesterboeken, resolutieboeken etcetera, moeten we werken met 
het weinige wat er van bekend is. Ze zijn toch opgenomen in de lijst, vooral omdat het bewijs 
dat ze eigenlijk een nering vormden ontbreekt, naast het feit dat er in hun bedrijfstak 
overigens geen neringen bekend zijn. 
Drie gilden werden na overleg met Lourens van de groslijst geschrapt. De droogscheerders 
hoorden bij het gilde van de Grote Scheere. De lakenkopers worden geacht de voortzetting te 
zijn van het wantsnijdersgilde en de grofschilders en glazenmakers vielen onder hetzelfde 
gilde als de glasschijvers. 
Zo komen we op een totaal van 72 gilden die op enigerlei moment in Utrecht bestonden in de 
dertiende tot de negentiende eeuw. Fijnmazig onderzoek heeft daarmee rond een derde meer 
gilden aan het licht gebracht dan de landelijke benadering van Lourens en Lucassen tot 
hiertoe.22 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Database van Lourens en Lucassen een 
dynamisch bestand is, dat zich steeds verder ontwikkelt.23 De stand van het onderzoek in het 
jaar 2000, toen Lourens en Lucassen mij een uitdraai van de Utrechtse gilden uit hun 
Database hebben gegeven, was als volgt.  
 
Tabel 3.1. Utrechtse gilden per peiljaar 
 
                Database Lourens/ Lucassen, jaar 2000 

 
│Eigen database, jaar 2006 

Jaar Oprichting Opheffing Nog 
bestaand 

Oprichting Opheffing Nog bestaand 

1550 24   1 23 24   1 23 
1600 31   4 27 35   2 33 
1650 44   4 40 54   4 50 
1700 53   5 48 68   9 59 
1750 53   8 45 70 13 57 
1800 53 17 36 71 32 39 
1850 53 52   1 72 70   2 
 
N.B. De kolommen oprichting en opheffing zijn cumulatief. Oprichtingsjaren en opheffingsjaren kunnen ook 
jaren zijn van eerste of laatste vermelding. Bij tabel 3.1, eerste reeks, moet wel worden vermeld dat soms andere 
oprichtingsjaren of opheffingsjaren dan in de gegevens van Lourens en Lucassen werden opgenomen, uiteraard 
alleen als de bronnen daartoe aanleiding gaven. Een groslijst, met onder meer deze gegevens, is door mij in 2003 
aan Lourens en Lucassen gegeven 
Bron: Databestand Lourens en Lucassen, gilden van Utrecht, stand jaar 2000. Eigen databestand, zie bijlage 1. 
 
Met deze gegevens in de hand werd heel gedetailleerd naar de situatie in de stad Utrecht 
onderzoek gedaan. Het totaal komt nu op 72 gilden, waaronder uiteraard die gilden die al bij 
Lourens en Lucassen bekend waren; zij kwamen, zoals uit tabel 3.1 blijkt, op 53 gilden. Als 
Utrecht indicatief zou zijn voor Nederland zou het totale aantal gilden, in de Database gilden 
van Lourens en Lucassen, verhoogd kunnen worden met een derde, maar eerder lijkt het er op 
dat de situatie in Utrecht uitzonderlijk was.24 Mogelijk is er ruimte voor 
                                                
22 Een verschil in telling werd veroorzaakt doordat Lourens en Lucassen de voerlieden en zakkendragers als twee 
organisaties hebben geteld. Uit de naamlijsten van dekens blijkt dat de voerlieden drie organisaties hadden en de 
zakkendragers twee. Zo komt het percentage van gilden boven de telling van Lourens en Lucassen uit op 30-
36%. 
23 In 1994 telden Lourens en Lucassen in hun eerste inventarisatie in totaal 1.899 gilden in Nederland; in 2006 
waren dat er al meer, veelal dankzij onderzoek in stadsarchieven: 1.917, plus 103 die verder onderzoek behoeven 
en achttien organisaties van knechten, plus tien organisaties met een zuiver religieuze functie en twee met een 
zuiver politiek doel: in totaal 2.050. De  Munck, Lourens en Lucassen. ‘The establishment and distribution’, 73. 
24 Het getal van 36 % is berekend op basis van 53 gilden van het Lourens en Lucassen, tegenover 72 gilden die 
in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Omdat Lourens en Lucassen de zakkendragers en de voerlieden 
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interpretatieverschillen over de vraag of er nu sprake was van gilden of gereglementeerde 
bedrijfstakken.25 Zelfs als we in een aantal gevallen tot het laatste zouden besluiten, dan nog 
wordt de stelling van dit boek bevestigd, dat de gilden het voornaamste vormende element 
van de corporatieve samenleving uitmaakten. Dan hadden die gereglementeerde 
bedrijfstakken namelijk veel elementen van de gilden overgenomen, zoals bussen, 
gildegraven en begrafenisrituelen; dat deden de Utrechtse knechtsbussen eveneens.  Het 
resultaat van dit onderzoek is dat van 1550 -1800 (1804) meer gilden werden opgericht en dat 
meer gilden op hetzelfde moment bestonden dan tot nu toe kon worden aangenomen. De 
stelling van Lourens en Lucassen dat de gilden in de vroegmoderne tijd belangrijk waren is 
dus door dit lokale onderzoek versterkt. Gilden in de stad Utrecht waren nog belangrijker dan 
we op basis van de nationale gegevens al zouden kunnen aannemen: dit geldt met name voor 
de periode van de zeventiende en de achttiende eeuw. 
 
De omvang van de Utrechtse gilden 
 
Om de vraag naar de omvang van de gilden te kunnen beantwoorden, zouden we moeten 
weten wat de ledentallen waren van alle gilden in alle jaren, maar dat is bij gebrek aan 
bronnen niet mogelijk. Van sommige gilden (bijvoorbeeld de borduurwerkers) zijn helemaal 
geen ledentallen bekend gedurende de gehele periode van hun bestaan. Toch is de 
beantwoording van de vraag naar de omvang van het gildestelsel in Utrecht niet bij voorbaat 
onmogelijk. We kunnen gebruik maken van twee tellingen van leden van gilden uit 1569 en 
1650. Deze tellingen hebben als tekortkoming dat niet alle gilden geteld werden. Door middel 
van beredeneerde schattingen kan in een aantal gevallen getracht worden een reële benadering 
van de werkelijkheid te maken. Voor de jaren 1787/1793 is gebruik gemaakt van het Manuaal 
van de 100e penning uit 1793, een belastingregister.26 In dit register werden geen gildeleden 
geteld, of gilden, maar werd wel het beroep van de burgers van Utrecht opgetekend. Via een 
omweg, namelijk het beantwoorden van de vraag of een bepaald beroep onder een gilde viel, 
kan een vrij betrouwbare schatting gemaakt worden van het aantal leden van de verschillende 
gilden die in 1787 -volgens de lijst van aangestelde dekens over dat jaar- zeker bestonden. 
Een andere vraag die gesteld wordt is hoe gilden van verschillende grootte zich ontwikkelden. 
Hierover is in de bronnen geen informatie voorhanden, maar om dit gebrek aan gegevens op 
te kunnen lossen is een indeling gemaakt van groot (≥99), middelgroot (50-≤99) en klein 
(≤50). Uiteraard is deze indeling alleen op Utrecht van toepassing, omdat in kleinere plaatsen 
en in grotere steden een heel andere relatieve omvang te zien kan zijn. 
Hoewel een chronologische volgorde in de behandeling van de drie tellingen het meest voor 
de hand zou liggen is er een belangrijke reden om hiervan af te wijken. Ik zal beginnen met de 
telling van het jaar 1650, omdat in dit jaar de meeste gilden ook werkelijk geteld zijn Dit is 
het archimedisch punt voor verdere berekeningen. Hierna komt het jaar 1569 aan bod en 
tenslotte de reconstructie van de mogelijke ledentallen uit aan de hand van het 
belastingregister uit 1793. 
 
De omvang van een aantal Utrechtse gilden in 1650 
 

                                                                                                                                                   
telkens éénmaal telde, en ik die gilden voor respectievelijk twee en drie gilden geteld heb, zou je ook op 30% 
uitkomen; gegeven het feit dat die gilden al bekend waren. Ik heb die gilden meermaals geteld om de reden dat 
de namen van die gilden in de naamlijsten van dekens verschillend  werden aangeduid ( bijvoorbeeld 
zakkendragers van het boveneinde en zakkendragers van het benedeneinde) en omdat er apart dekens over 
werden aangesteld. Lourens en Lucassen kwamen, zoals uit tabel 3.1 blijkt, op 53 gilden.  
25 Zie bijlage 1. 
26 Voor tellingen is gebruik gemaakt van de klappers op het Manuaal van de 100e Penning (1793). 
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Uit het jaar 1650 is voor een aantal gilden een ledenlijst bewaard gebleven: Rommes heeft 
daar een telling van gemaakt en kwam tot 1934 leden in dertig gilden.27 Verder heeft hij voor 
een aantal gilden, waarvan de ledenlijsten ontbreken, een zeer globale schatting gemaakt en 
zo kwam hij tot een totaal aantal gildeleden van circa 3500. De wijze van schatting heeft hij 
echter niet weergegeven. In de volgende tabel is de telling van Rommes overgenomen, soms 
zijn schatting, en voor enkele gilden is een eigen schatting gemaakt. 
 
Tabel 3.2. Ledental aantal Utrechtse gilden in 1650, geteld en geschat 
 
Gilde Leden Gilde Leden 
 
Snijders (kleermakers) 

 
334 

 
Louwers (looiers) 

  42 

Bijlhouwers 311 Linnenververs en twijnders   40 
Tappers 300 Glazenmakers en glasschijvers   34 
Smeden 268 Chirurgijns   33 
Marslieden 256 Droogscheerders   33 
Knoopmakers en wolspinners 145 Lontmakers en lijndraaiers   29 
Corduaniers (schoenmakers) 132 Mandenmakers   26 
Linnenwevers 131 Korenwindmolenaars   25 
Bakkers 130 Hoedenmakers   24 
Zadelaars, antieksnijders en 
schildercollege 

107 Olieslagers, grutters en gorters   24 

Oud corduaniers 
(schoenlappers) 

  99 Schietschuitschippers   20 

Viskopers   87 Brouwers   19 
Steenbikkers   72 Korenkopers   18 
Oud Wantsnijders   59 Botterlieden (vetkopers)   17 
Zilversmeden   59 Groefbidders   16 
Kuipers   52 Schippers kleine veer op 

Amsterdam 
  15 

Riemsnijders   48 Grauw- of bontwerkers   11 
  Totaal 3016 
 
Zadelaars, antijcksnijders en schilderscollege waren in 1569 nog één gilde. De marslieden telden naar schatting 
1625 aanwerpers.  
Cursief: schatting, alle schattingen zijn eigen schattingen, behalve de tappers (Rommes). Eigen schatting 
gebaseerd op 26,4% stijging ledental bestaande gilden na 1569. Schatting Marslieden gebaseerd op telling nieuw 
ingeschreven leden 1654-1683. U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 66 Rekeningboek marslieden.  
Bron: De overige cijfers: Rommes, Oost, West, 208-209, onder andere gebaseerd op U.A., SA II, inv. nr.  465. 
Telling van dit archiefstuk  door Rommes. 
 
Van de meeste gilden zijn de gegevens in tabel 3.2. vermeld, maar een aantal gilden werd 
door Rommes niet ingecalculeerd, omdat ze hem onbekend waren. Zo blijkt uit de lijsten van 
namen van dekens van gilden over 1650 dat door het stadsbestuur dekens werden aangesteld 
over de borduurwerkers, de wolwevers, de boekbinders, de passementiers (textielwerkers), de 
zakkendragers van het boveneinde, de zakkendragers van het benedeneinde. Verder bij de 
schippers op de grote schuit, de schippers op de Rijnschuiten, de schippers op het Leidsche 
veer, de knechten op de kleine schuit, de voerlieden bij de Witte Vrouwenpoort, de voerlieden 
bij de Catharijnepoort en de voerlieden buiten de Tolsteegpoort.28 
                                                
27 Rommes. Oost, west, 208. 
28 U.A., SA II, inv. nr. 463. Naamlijsten van dekens van gilden, jaar 1650. 
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Mijn schatting van de aantallen leden van de genoemde ontbrekende gilden, plus het 
wantsnijdersgilde, is dat dit ongeveer 150- 300 leden samen zullen zijn geweest. Zodoende 
moet het totaal aantal gildeleden in Utrecht in 1650 tussen de 3250 en 3400 hebben gelegen, 
met ongeveer 1625 aanwerpers in het marsliedengilde en een onbekend aantal aanwerpers bij 
de overige gilden. Aanwerpers waren geen volle leden van een gilde, maar moesten het gilde 
toch winnen omdat zij werkzaamheden verrichtten op het terrein van dat gilde. 
 
De omvang van de Utrechtse gilden in 1569  
 
Voor de benadering van de grootte van de Utrechtse gilden in 1569 kunnen we beschikken 
over lijsten uit 1569, die in het stadsarchief bewaard zijn gebleven.29 Van deze lijsten is door 
Kaplan een telling gepubliceerd.30 Deze telling is hier overgenomen. Het probleem met de 
lijsten en de tabel van Kaplan is dat ze onvolledig zijn; ze informeren ons maar over een deel 
van de toen bestaande gilden. Van vijftien gilden worden cijfers gegeven, terwijl er zeker 23 
en waarschijnlijk zelfs 24 gilden bestonden.31 Om toch iets, zij het bij benadering, te kunnen 
zeggen over de overige gilden is een vergelijking gemaakt tussen de gilden die én in 1569 én 
in 1650 geteld werden. Zo kan een gemiddelde toe- of afname van die bestaande gilden 
worden vastgesteld. De toename van 26,4% in 1650 is voor het geheel van de gilden 
misschien minder representatief, omdat twee grote gilden, de smeden en de bakkers, hierin 
een groot aandeel hadden, terwijl het aantal grote gilden in Utrecht klein was.32 
Ondanks dit voorbehoud kom ik tot de volgende opsomming voor 1569. De totalen van de 
telling en schattingen van 1569 en 1650 lijken te wijzen op een flinke toename van het 
ledental in 1650 en dit werd in de cijfers van de schattingen voor 1569 verrekend. 
 
Tabel 3.3. Ledental Utrechtse gilden in 1569, geteld en geschat 
 
Gilde Leden Gilde  Leden 
Bijlhouwers 246 Korenkopers 50 
Smeden 216 Zakkendragers 48 
Grote en kleine 
scheer 

208 Oude Wantsnijders 47 

Linnenwevers 131 Wantsnijders 45 
Corduaniers 104   
Zadelaars  85 Botterluiden 39 
Oude corduaniers  78 Wolwevers 39 
Marslieden 74 Riemsnijders 38 
Viskopers 69 Brouwers 30 
Bakkers 60 Barbiers 26 
  Louwers 22 
Steenbikkers 57 Grauwers   9 
  Totaal 1721 
Cursief: geschat aantal. 
De barbiers zijn wel apart geteld, maar vermoedelijk waren zij nog deel van het wantsnijdersgilde.  (U.A., SA II, 
inv. nr. 463, jaar 1574 , niet apart als gilde genoemd). 

                                                
29 U.A., SA I, inv. nr. 225. 
30 Kaplan. Calvinists and Libertines, 122-123. Tabel 3.2. 
31 Behalve de 23 gilden in tabel 2 komen we op de naamlijst van dekens van gilden over 1574 het 
schuitenvoerdersgilde tegen : U.A., SA II, inv. nr. 463. Naamlijsten van dekens van gilden. 
32 De smeden plus de goudsmeden stegen van 216 in 1569 naar 317 leden in 1650: +51%. De bakkers lieten in 
dezelfde periode een toename zien van 60 naar 130: +116%. 
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Het cijfer van de zakkendragers is ontleend aan de telling van het Manuaal op de 100e penning uit 1793 door 
Graafhuis en De Vries in ‘Utrechtse belastingbetalers’. 
Bron telling: Kaplan. Calvinists and libertines, 122-123. 
 
Bij deze gilden moet mogelijk nog opgeteld worden het gilde van de schuitenvoerders, dat 
zeker in 1574 al bestond, mogelijk ook in 1569.33 Dit is waarschijnlijk een klein gilde 
geweest, zeker als we letten op de omvang van Utrechtse schippersgilden volgens de telling 
van Rommes over het jaar 1650. Bij de cijfers van tabel 3.3 over 1569 moet verder vermeld 
worden dat Kaplan 55 aanwerpers telde bij de marslieden en 23 aanwerpers bij de 
bijlhouwers. Van de andere gilden bestaan geen cijfers. Het lijkt niet goed te doen om daar 
aantallen aanwerpers te schatten. Bij de aanwerpers is mogelijk sprake van dubbeltellingen 
met gildeleden van andere gilden. Dubbeltellingen van personen waren er waarschijnlijk ook 
bij gewone gildeleden. Een gildelid van een ander gilde kon voor half geld lid worden van 
bijvoorbeeld het wantsnijdersgilde.34 Voor de zakkendragers werd het cijfer uit 1793 
overgenomen, na telling van het belastingregister.  
In de vergelijking tussen het jaar 1569 en het jaar 1650 valt op dat het aantal gildeleden 
verdubbeld is, terwijl de bevolking in die periode met slechts circa 10% toenam; van 27.500 
in 1577 tot 30.000 in 1670. Ook het aantal gilden was toegenomen. Deels is de toename van 
gildeleden te verklaren uit grotere aantallen leden in bestaande gilden en deels is de toename 
toe te schrijven aan de oprichting van nieuwe gilden.  
 
Mogelijke gildeleden onder Utrechtse belastingbetalers in 1793 
 
Welke omvang de Utrechtse gilden hadden vermoedelijk aan het eind van de achttiende 
eeuw? Hiervoor is gebruik gemaakt van de gildelijst van 28 september 1787, gepubliceerd op 
29 september 1787.35 Op grond van deze lijst zijn van de gilden de verschillende bijbehorende 
beroepen geteld, zoals ze voorkomen in de telling van Graafhuis en De Vries. Deze telling is 
gebaseerd op het Manuaal van de 100e Penning, een belastingregister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 U.A., SA II, inv. nr. 463, Naamlijsten van dekens van gilden, jaar 1574. 
34 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 18, ordonnantie wantsnijdersgilde 23 
augustus 1542, artikel 2. 
35 U.A., SA II, inv. nr. 463, Naamlijsten van dekens van gilden. 
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Tabel 3.4. Vermoedelijke gildeleden in 1793 volgens Manuaal 100e penning 
 
Gilde Leden Gilde  Leden 
 
Marslieden 338 Korenkopers 20 
Kleermakers 256 Wijnkopers 20 
Smeden 170 Boekverkopers 19 
Schoenmakers  154 Houtschilden 16 
Bijlhouwers 126 Zadelaars 16 
Bakkers 113 Molenaars 13 
Tappers 86 Bierdragers 12 
Goudsmeden 48 Hoedenmakers 12 
Zakkendragers ( twee gilden) 48 Mandenmakers 12 
Tabakverkopers 43 Visverkopers 12 
Steenbikkers 37 Blauwververs 6 
Stofjeswerkers 36 Droogscheerders 6 
Schippers (vier gilden) 36 Groefbidders 6 
Warmoezeniers 36 Voerlieden ( 3 gilden) 6 
Botterlieden 35 Wantsnijders 6 
Grutters 32 Plateelschilders 5 
Knoopmakers 31 Kraankinderen 5 
Glazenmakers en grofschilders 30 Passementwerkers 5 
Sterkedrankverkopers 28 Louwers 4 
Chirurgijns 27 Riemsnijders 4 
Apothekers 25 Rouwmantelverhuurders 4 
Oude wantsnijders 25 Brouwers 2 
Kuipers 22 Visgrommers 2 
  Lontwerkers  1 
  Totaal 2007 
 
De marslieden telden vermoedelijk 1001 aanwerpers. Marslieden gebaseerd op telling van het rekeningboek: 
1774-1791 270 volle gildeleden en 801 aanwerpers (resp. 31,9 en 28,7% vrouwen). Dit werd vermenigvuldigd 
met 25/20, om bij benadering de omvang van het gilde te kunnen vaststellen. Bron: U.A., BA I, Archief gilden, 
inv. nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde. Een telling en schatting uit het rekenboek is betrouwbaarder dan een 
telling aan de hand van het Manuaal, omdat van veel winkels niet duidelijk is of de eigenaren mogelijk 
gildeleden waren, aanwerpers of geen van beide. 
Telling smedenop basis Manuaal 100e penning door Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 13 (170-200 leden). 
Onder de wevers waren mogelijk ook zijdewevers. 
Bron: Samengesteld met behulp van de telling van Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse belastingbetalers’, 121-
133. Zie bijlage 2. 
 
Het totaal aantal gildeleden wordt geschat op omstreeks 2100. De gegevens in tabel 3.4 zijn, 
hoewel geteld, niet meer dan een benadering van de werkelijkheid. Dat komt omdat er geteld 
is in een belastingregister in plaats van de ledenadministratie van de gilden, aangezien die 
ledenadministratie er niet (meer) is. Het gaat dus om een globale schatting op basis van een 
telling van (vermoedelijke) gildeleden. Niet opgenomen zijn de gilden van de grouwers en de 
lampherwerkers omdat hun beroepen niet leken voor te komen in 1793. Door Graafhuis en de 
Vries waren voor een aantal beroepen meesters en knechten samen in één cijfer weergegeven; 
van het aantal steenbikkersmeesters (metselaars en leidekkers) is daarom een nieuwe telling 
gemaakt vanuit het manuaal. In totaal waren er in 1793 5056 Utrechters met een beroep. 
Overigens was 67% van het totaal aantal gildeleden, behalve de marslieden, onvermogend. 
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Van alle Utrechtse belastingbetalers was 57% onvermogend; er waren dus relatief meer arme 
gildeleden. 
   
Vergelijking en analyse van de gilden en hun leden in 1569, 1650 en 1793 
 
De cijfers in tabel 3.5 laten een grote groei zien van het aantal gildeleden in 1650 en een  
flinke afname in 1793. Tussen 1569 en 1650 steeg het aantal leden van bestaande gilden 
gematigd en het aantal gilden steeg sterk. De bevolking groeide met zo’n 9 %, terwijl het 
aantal leden van de gilden verdubbelde door de oprichting van veel nieuwe gilden.36 Dit lijkt 
te wijzen op een sterke corporatieve neiging van de stad. 
 
Tabel 3.5. De ontwikkeling van ledentallen van gilden in 1569, 1650 en 1787/1793 
 
 Gilden    
Gilden Groot Middelgroot Klein Totaal 
1569 4 8 11 22 
1650 10 6 19 35 
1787/1793 7 1 46 54 
     
Leden     
1569 797 577 323 1717 
1650 2114 428 803 3345-3405 
1787/1793 1266 86 753 2100 
     
Leden/gilde     
1569 199 72 34 78 
1650 211 71 42 97 
1787/1793 181 86 16 39 
     
%leden     
1569 46,4 33,6 20  
1650 63,2 12,8 24  
1787/1793 60,1 4,1 35,8  
 
 
Bron: tabel 3.2, 3.3 en 3.4. 
Opmerking: zadelaars, antieksnijders en schilderscollege waren in 1650 samengeteld (om ze te kunnen 
vergelijken met het zadelaarsgilde uit 1569, waar de drie gilden uit voortkwamen), maar zijn hier als drie kleine 
gilden geteld.  
 
Vóór 1572 had Utrecht een relatief laag aantal gilden, wat samenhing met de taak van de 
gilden bij de stadsverdediging, die een politieke keuze voor deze vorm van corporatieve 
organisatie inhield. Leden van andere beroepen werden bij bestaande gilden ingedeeld, in 
plaats van nieuwe gilden toe te staan. Na 1572 werd dit bevroren aantal losgelaten, waardoor 
groei van het aantal gilden - ook door afsplitsingen - mogelijk werd. Vanwege een aantal 
afsplitsingen was het voor een deel zo dat dezelfde mensen in meer organisaties zaten. Na 
1650 werden er meer gilden, opgericht, met uiteindelijk minder leden in 1793. Het verband 
tussen bevolkingsaanwas en het aantal gilden, dat Lourens en Lucassen veronderstelden, lijkt 

                                                
36 Bevolking in 1577: 27.500, in 1623 30.000 en in 1670 30.000. Lourens en Lucassen. Inwoneraantallen van 
Nederlandse, 87-88. 
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voor Utrecht niet op te gaan want de bevolking nam tussen 1650 en 1748 juist met één zesde 
af. 37 Je zou verwachten dat hooguit het bestaande aantal gilden bleef voortbestaan. Mogelijk 
geldt dit verband landelijk wél, maar Utrecht lijkt een uitzondering te zijn geweest. Utrecht 
telde vanaf midden zeventiende eeuw meer nieuwe stichtingen van gilden dan op grond van 
de bevolkingsgroei mocht worden verwacht. Volgens de telling waren dat er vanaf 1649 21. 
Na 1572 kende de stad Utrecht dus een groot aantal nieuwe gilden, maar dat zou eerder 
kunnen hebben plaatsvinden als het aantal gilden niet om politieke en militaire redenen lange 
tijd bevroren zou zijn geweest. Er was dus sprake van een zeker na-ijleffect, waardoor Utrecht 
pas decennia later in het door Lourens en Lucassen geschetste patroon ging passen.  
Bij het aantal gildeleden zien we juist het omgekeerde, namelijk een daling. In 1793 was het 
aantal leden van gilden afgenomen met 39,2 %, terwijl de bevolking van Utrecht was 
toegenomen met 7,6%.38 Er ontstonden steeds meer beroepen buiten de sfeer van de gilden.39 
Een verklaring van het relatief grote aantal Utrechtse gilden na 1572 zou kunnen zijn dat al 
vanaf de Middeleeuwen een sterke gildecultuur bestond.40 
 
Conclusies 
 
Er waren in Utrecht waarschijnlijk meer gilden dan tot nu toe aangenomen, in ieder geval dan 
bleek uit de overzichten van Lourens en Lucassen uit 1994 en 2000. Dit betekent dat de gilden 
nóg belangrijker waren dan Lourens en Lucassen al hadden gesteld.  
Van de gezinshoofden was in 1569 31% gildelid, in 1650 57% en in 1793 32%. Van alle 
gezinshoofden werkte in 1569 41% als zelfstandig gildelid of als knecht bij een gildelid, in 
1650 was dat 75% en in 1793 was dat 43%.41  Na 1650 daalde het inwoneraantal van de stad 
Utrecht, maar werd het aantal gilden eigenlijk genormaliseerd. Voor het jaar 1793 wijst een 
alternatieve en waarschijnlijk betrouwbaarder berekening op een hoger aandeel van de 
corporatief georganiseerden. Van de 5.056 beroepsbeoefenaren waren er 41,6% gildelid; 
tellen we daarbij een derde deel knechten op dan was ruim 55% werkzaam als gildelid of 
werkzaam als knecht van een gildelid.42 In Amsterdam bestond de beroepsbevolking rond 
1700 voor minstens 70% uit gildeleden en hun knechten.43 In Zeeland was bijna veertig 
procent van de gezinshoofden gildelid en bijna vijftig procent werkte als zelfstandig gildelid 
of als knecht bij een gildelid.44 In Den Bosch was slechts een kwart van de gezinshoofden lid 
van een gilde.45 
Opvallend in Utrecht was dat de groei van het aantal gilden vanaf ongeveer 1650 sterker was 
dan op grond van de bevolkingsomvang mocht worden aangenomen; deze groei van de gilden 
was als het ware een inhaalslag, want eerder was het aantal gilden om politieke en militaire 
redenen ‘bevroren’ geweest. De situatie in Utrecht werd als het ware ‘genormaliseerd’. De 
sterke toename van het aantal gildeleden in de zeventiende eeuw wijst op een grote rol van de 
gilden in het stedelijke leven. 

                                                
37 Lourens en Lucassen. ‘De oprichting en ontwikkeling’. Utrechtse bevolking in 1623 en 1670: 30.000; in 1748: 
25.244. 
38 Bevolking in 1795: 32.294. Lourens en Lucassen. Inwoneraantallen van Nederlandse, 87-88. 
39 Voor deze beroepen, die vaak een klein aantal beoefenaars kenden, zie de telling over het jaar 1793 van 
Graafhuis en De Vries, ‘ De Utrechtse belastingbetalers’. 
40 Voor een overzicht van de te Utrecht bestaan hebbende gilden, zie bijlage 1. 
41 De Utrechtse bevolking telde in 1569 27.500 inwoners, in 1650 30.000 en in 1795 32.294. De gezinsgrootte 
wordt geschat op ongeveer vier tot vijf personen. Er waren in 1569 1.714 gildeleden, in 1650 circa 3.400 en in 
1793 circa 2100. Uitgegaan is van de veronderstelling dat tegenover drie gildeleden één knecht werkte. 
42 Graafhuis en De Vries, ‘ De Utrechtse belastingbetalers ’, 133. 
43 Lourens en Lucassen. ’Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische’, 145. 
44 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 50-51. 
45 Prak. Republikeinse veelheid,  91. 
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Utrecht werd in de vroegmoderne tijd gekenmerkt door een kwantitatief sterke corporatieve 
organisatie, zowel in aantal gilden als in aantallen gildeleden. Dat wijst op een sterke 
corporatieve inslag van het maatschappelijk leven in Utrecht.  
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4. De inrichting van de Utrechtse gilden 
 
Hoewel de Utrechtse gilden zeer verschillend waren zijn er toch gemeenschappelijke 
elementen aan te wijzen. Deze elementen behoren tot de structurerende aspecten van de 
gilden: organisatie, ordonnanties of gildereglementen, behuizing en bezittingen. Hieronder 
zullen we zien of er met het verloop van de tijd een ontwikkeling was in deze onderdelen. 
Was deze ontwikkeling, of juist het gebrek daaraan, een gevolg van de positie van de gilden 
in de samenleving? 
 
De organisatie van de gilden  
 
Als we ons de organisatie van de Utrechtse gilden voorstellen als een piramide, met twee 
overmannen of dekens aan de top, dan vormden de gewone gildeleden de brede basis van het 
bouwwerk. De vergaderingen van gildeleden werden in de Middeleeuwen, en ook later, 
morgenspraken genoemd. Natuurlijk konden de gilden niet via de morgenspraken worden 
bestuurd. Daarom waren er twee oudermannen of dekens. Aan de ene kant waren dat gewone 
gildeleden, in die zin dat ze zelf het bedrijf uitoefenden, maar ze verschilden toch ook van de 
gewone gildeleden. In Den Bosch waren dekens in 1552 tweemaal zo rijk als de gemiddelde 
belastingbetaler en ze konden tot de upper middle class gerekend worden.1 Voor het Utrechtse 
smedengilde is vastgesteld dat de bestuursleden in de zeventiende en achttiende eeuw tot de 
meest gegoeden van het gilde behoorden.2 Na de middeleeuwse gewoonte van de gildeleden 
om hun overmannen te kiezen, zien we in de vroegmoderne tijd dat het stadsbestuur invloed 
kreeg op deze verkiezingen, althans op de uiteindelijke benoemingen.3 Bij de bijlhouwers 
kregen de dekens na verloop van tijd een busmeester naast zich in het bestuur, die de 
financiële verantwoording van hen overnam.4 Dit is ook waar te nemen bij andere gilden.  
De opmerkelijkste innovatie in de bestuursstructuur van een aantal Utrechtse gilden lijkt het 
instellen van bestuurscolleges, naast dekens en busmeester. In het werk van Overvoorde en 
Joosting, dat over de Middeleeuwen handelde, komen we dergelijke colleges en 
functionarissen niet tegen.5 We zullen nu eerst voor een viertal grote Utrechtse gilden en 
daarna voor een aantal kleinere gilden bezien wat voor colleges dat waren, hoe ze waren 
samengesteld, wat ze deden en waarom ze werden opgericht. 
 
De dekens en busmeester van het kleermakersgilde wezen er in 1628 op dat er zoveel 
gildebroeders waren, dat niet meer behoorlijk vergaderd kon worden.6 De vroedschap 
benoemde 24 mensen, die naast dekens en busmeester de directie over het gilde zou hebben.  
We zien hier dat het gilde zich genoodzaakt zag te reorganiseren door de groei van de 
economie en van de bedrijfstak. Het marsliedengilde kende vanaf 1661 een college van 
twintig leden, met telkens vier afgevaardigden uit de vijf beroepsgroepen of ‘ambachten’ 
                                                
1 Prak. ‘Corporate politics’, 83-84. 
2 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 72. 
3 U.A., SA II, inv. nr. 463 Naamlijsten van dekens van gilden , 1572-1794. Deze dekens werden door het 
stadsbestuur benoemd. U.A., SA II, inv. nr. 464 Voordrachten van verschillende gilden aan Burgemeesters en 
Vroedschap tot het benoemen van nieuwe dekens. De gilden stelden dus namen voor, in plaats van zelf tot 
benoemingen over te gaan. 
4 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 151-152. 
5 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, lxxxii-xcvii handelt over het bestuur van de 
gilden. Achtereenvolgens ontmoeten we daarin de oudermannen (de dekens), de busmeester, de bode, de 
keurmeesters, de gezworenen (belast met het afnemen van de gildeproef), de waakmeesters (die toezicht hielden 
op het vervullen van de militaire waakplicht door de gilden, een functie die verdween na 1572), de drager van de 
(kaars-) was en de huismeester van het Eloyengasthuis bij de smeden, en de klerk van het college van 
oudermannen (een functie die na 1528 niet meer aan de orde was). 
6 U.A., SA II, inv. nr. 461-I, 137-139. 
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waaruit het gilde bestond. Dit waren de kruideniers, de zijdelakenkopers, de 
linnenlakenkopers, de suikerbakkers en de korte wariers.7 Het college van twintig had een 
eigen ordonnantie; uit dit gezelschap waren steeds de dekens en de busmeester afkomstig. Het 
college verleende vreemden ontheffing om in Utrecht te venten en stelde dubbeltallen voor 
aan de vroedschap om daaruit dekens te benoemen.8 We mogen concluderen dat het college 
zich, naast de dekens en de busmeester, met het leidinggeven aan het gilde bezighield. Bij het 
smedengilde kwam er in 1603 een twintigkoppig college van regenten, ook wel broederschap 
genoemd, dat zich bezig zou gaan houden met het bestuur van het aan het gilde gelieerde 
Eloyengasthuis.9 Deze taak was tot dan toe voorbehouden geweest aan dekens en busmeester. 
Het college bestond uit vertegenwoordigers van de ambachten waaruit het gilde bestond. De 
dekens van het gilde kwamen vrijwel altijd voort uit de broederschap. De dekens stelden 
bestuurlijke zaken die het gilde aangingen in de morgenspraak van de regenten van het 
Eloyengasthuis aan de orde. Vanaf 1662 werd de jaarlijkse rekening van het gilde 
gecontroleerd door de regenten van het gasthuis. We mogen dus concluderen dat de 
broederschap actief betrokken was bij het bestuur van het smedengilde. Het bijlhouwersgilde 
beleefde in 1661 de oprichting van een college van 24 raadsleden, dat tot doel had de armen 
beter te kunnen onderhouden.10 De leden waren afkomstig uit de verschillende ambachten 
binnen het gilde: hoe belangrijker het ambacht, hoe meer zetels het kreeg.11 Dit college van 24 
beperkte zich niet tot het ondersteunen van de armen. Het stemde over de aanstelling van een 
tweede deken, van een busmeester van de binnenbus (gildebus), en van de huismeester.12 De 
dekens en de busmeester legden ook financiële verantwoording af tegenover het college van 
24.13 
We zagen bij het kleermakersgilde dat het gilde door de economische groei zo groot 
geworden was, dat het met de bestaande organisatiestructuur onbestuurbaar dreigde te 
worden. Groei was er ook bij het smedengilde (hoewel relatief gering: van 216 leden in 1569 
tot 268 leden in 1650) en vermoedelijk bij de bijlhouwers en zeker bij de marslieden. Er lijkt 
nog een tweede reden voor de bestuurlijke vernieuwing te zijn geweest: het probleem dat 
grote verzamelgilden hadden om de eenheid te bewaren. Deze gilden bestonden uit 
verschillende beroepsgroepen, die voor verschillende markten werkten. Nu kon zo’n 
beroepsgroep van mening zijn dat de eigen belangen beter gediend waren met het oprichten 
van een eigen gilde. Van grofweg 1600 tot 1650 hadden zich bij verschillende gilden 
afsplitsingen voorgedaan, die de omvang en de ‘macht’ van die voorheen grotere gilden deden 
afnemen. Voor de bijlhouwers vallen te noemen de kuipers (1582) en de mandenmakers 
(1597). Bij de smeden splitsten zich de goud- en zilversmeden af (1597). Bij de kleermakers 
waren het de borduurwerkers, die een eigen gilde oprichtten (1609). Bij de marslieden deden 
de apothekers hetzelfde (1657). 
Het is waarschijnlijk geen toeval dat de gilden zorgden dat de belangrijkste beroepsgroepen 
waren vertegenwoordigd in de colleges. Blijkbaar waren deze bestuursorganen het antwoord 
van de grote gilden op het gevaar van uiteenvallen door steeds nieuwe afsplitsingen.  
Er is reden om aan te nemen dat ook bij alle andere gilden wijzigingen plaatsvonden. Een 
commissie van het stadsbestuur besloot eind achttiende eeuw de dekens samen met de 
                                                
7 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 61. De betekenis van korte wariers heb ik niet kunnen achterhalen; het was 
vermoedelijk een bepaald soort koopwaar dat zij verhandelden. 
8 Ibidem, 3 augustus 1778. 
9 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 70-71. 
10 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 152. 
11 Zo hadden de timerlieden 7 afgevaardigden, de kistenmakers 4, de raijenmakers 3, de draaiers 3, de 
lademakers 3, de scheepmakers 2, de Spaanse stoelmakers 1 en de ebbenhoutwerkers 1 afgevaardigde. Bos. ‘Uyt 
liefde tot malcander’, 152, noot 54. 
12 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 80 Resolutieboek bijlhouwersgilde, 4 april 1795. 
13 Ibidem, 9 april 1795. 
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overlieden van alle gilden op te roepen.14 Kennelijk beschikten alle gilden over een college 
van overlieden. Bij de lakenkopers functioneerden de overlieden echter eerder als een 
achterraad: de dekens stelden uit de gildebroeders vijf personen aan, die de dekens moesten 
helpen, adviseren en raad geven.15 De reden was gelegen in de wens om de gildebroeders en -
zusters met niet teveel vergaderingen te belasten. 
Het is niet meer voor alle gilden na te gaan hoeveel overlieden er waren. Het kleine 
boekverkopers-, boekdrukkers-, en boekbindersgilde telde twee dekens en drie overlieden.16 
Het eveneens kleine wijnkopersgilde telde twee dekens, een busmeester en vier overlieden.17 
Bij gilden met één enkele beroepsgroep speelde het argument tegen het uiteenvallen van het 
gilde geen rol en probeerde het gilde een werkbare situatie te scheppen door de gildeleden niet 
met teveel vergaderingen te belasten. Hoewel er weinig vergaderd werd waren op deze manier 
de leden wel bij bestuurskwesties betrokken.  
 
De ordonnanties of reglementen 
 
Ordonnanties gaven structuur aan de gilden. In totaal werden vijftig ordonnanties onderzocht, 
waarvan de oudste, die van de smeden, dateerde uit 1538 en de jongste, die van de apothekers, 
uit 1655.18 De omvang varieerde van twintig artikelen in de oudste ordonnanties tot wel meer 
dan tachtig artikelen in de vernieuwde ordonnantie van het smedengilde.19 De ordonnanties 
werden in de loop der tijd steeds uitvoeriger.  
Het burgerschap stond centraal in de ordonnanties. ‘Het burgerschap, ook wel poorterschap 
genoemd, was in de Republiek een algemeen vereiste voor de uitoefening van de zogenaamde 
burger- of poorterneringen, waartoe mede de in gildeverband georganiseerde beroepen 
behoorden’ stelde Panhuysen in haar dissertatie.20 In 45 van de 50 Utrechtse ordonnanties 
(90%) werd expliciet of impliciet het burgerschap als voorwaarde voor het lidmaatschap voor 

                                                
14 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644 Algemeen rapport van den staat der (gesubsisteerd hebbende) 
gilden, 6 mei 1799. Jammer genoeg werd in het rapport van de commissie niet aangegeven welke overlieden 
werden opgeroepen en hoeveel dat waren per gilde.  
15 U.A., SA II, inv. nr 461- I, fol 2 v. 
16 U.A., SA III, inv. nr. 440, Naamlijsten van dekens, 1796-1798. 
17 Ibidem. 
18 Het zijn die van de wantsnijders (1542), barbiers (1545), snijders (1540), bakkers (1539), molenaars (1540), 
linnenwevers (1550), louwers (1545), wolwevers (1548), marslieden (1541), botterluyden (1538), oude 
corduaniers (1552), korenkopers (1548), oude wantsnijders (1548), steenbikkers (1539), grauwwerkers (1540), 
riemsnijders (1555), bijlhouwers (1540), smeden (1538), zadelaars (1540) en zakkendragers. (1551)18 Behalve de 
zakkendragers en de barbiers behoorden alle gilden tot de oude gilden, die tot 1528 politieke macht hadden. Er 
ontbreken van de oude gilden dan nog de vleeshouwers (in 1433 opgeheven), de brouwers, de corduaniers en de 
viskopers. Vervolgens werden onderzocht de apothekers (1655)18, chirurgijns (1607), het gilde van de Grote 
Scheere (1580), de bakkers (1626), de nieuwe ordonnantie van de linnenwevers (1596), de nieuwe ordonnantie 
van de brouwers (1599), de volgende nieuwe ordonnantie van de brouwers (1622), de nieuwe ordonnantie van de 
viskopers (1582), de linnenverwers en tweerners (1617), de nieuwe ordonnantie van de steenbikkers (1642), de 
mandenmakers en wanmakers (1597), de goudsmeden (1597), de boekbinders (1599), de lintwerkers (1601), de 
knoopmakers (1601), de glasschrijvers en glasmakers (1601), de borduurwerkers (1610), de antijcksnijders ofwel 
het St. Lucasgilde (waaronder ook de schilders) (1611), de oude wantsnijders en kousenmakers (1611), de 
tappers (1612), de hoedenmakers en viltmakers (1622), de lontmakers (1621), de lakenkopers (1643), de 
wijnkopers (1644), de nieuwe ordonnantie van de corduaniers (1632), de passementiers (1601)18, de nieuwe 
ordonnantie van de smeden (1636)18, de schippers op de vrachtschuiten op Amsterdam (1642), het 
schilderscollege (1644) en de nieuwe ordonnantie van het schilderscollege (1664) Bron: U.A., SA II, 461 
‘Gildeboek’en U.A., SA II, 462 ‘Quoyer ordonnantiën’. 
19 Ordonnantie smedengilde uit 1636. 
20 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers, 152. 
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het gilde gesteld.21 Gilden mochten niemand inschrijven zonder een schriftelijke bewijs van 
de stadssecrataris; een oudere variant van het sofinummer, die een koppeling legde tussen de 
administratie van het stadsbestuur en die van het gilde.22 Geen enkele bepaling werd zo vaak 
en zo consequent genoemd. We mogen deze bepaling, ondanks sommige uitzonderingen, 
beslist niet opvatten als een dode letter.23 Dit bevestigt dat de plaatselijke gemeenschap het 
toneel vormde waarop de gilden hun rol wensten te vervullen.24 Voor vreemden betekende dit 
wel dat zij eerst het burgerschap moesten winnen.25  
Voor het stadsbestuur betekende een vreemdeling die zonder burgerschap door het gilde werd 
ingeschreven, een derving van inkomsten uit het burgerrecht en onder andere om die reden 
hield het stadsbestuur toezicht.26 In de Middeleeuwen moest iedere Utrechtse burger (in ieder 
geval de man) lid worden van een gilde.27 Maar na de machtsovername door Karel V in 1528 
veranderde dit; nu mochten alleen die personen lid worden die daadwerkelijk het ambacht 
uitoefenden en dit zou zo blijven tot het einde van de gilden.28 Een verschil met de 
middeleeuwen was dat knechts toen lid konden worden van een gilde, zij het slechts als 
‘aenworpen’ of leden met beperkte rechten; na 1528 waren knechten geen lid meer.29  
Een ander onderscheid in de gilden werd door gender bepaald. In de gildebrief van 1304 werd 
vastgelegd dat wie een bepaald ambacht wilde uitoefenen het betreffende gilde moest winnen 
‘ist mansname ist vrouwsname’.30 Maar later werden vrouwen volgens een ordonnantie bij de 
smeden waarschijnlijk uitgesloten van lidmaatschap, en blijkens andere bronnen bij de 
snijders en zeker bij de viskopers.31 In 32 ofwel 64% van de onderzochte ordonnanties, komt 
een vermelding van vrouwen voor. Het aantal wetsartikelen waarin vrouwen genoemd werden 
komt op ongeveer 80. Het probleem bij de bestudering van deze bepalingen is dat onduidelijk 
is wie er met bijvoorbeeld de benaming gildezuster bedoeld werden: weduwen of zelfstandig 
werkende vrouwen.32 Het heeft om de positie van de vrouw in de gilden te bepalen geen zin 
om deze artikelen uitgebreid en los van andere bronnen te bespreken. We kunnen wel kijken 
naar twee gilden, waarvan veel vrouwen lid waren; en hoe hun positie in de ordonnanties was 
                                                
21 Dit was niet het geval bij de zakkendragers (1551, bij de oude wantsnijders en kousenmakers (1611), bij de 
lontmakers (1621), bij de schippers op de vrachtschuiten op Amsterdam (1642) en in de nieuwe ordonnantie van 
het schilderscollege (1664). 
22 Overvoorde en Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 18, art.4 (wantsnijders) en ibidem, deel II, 
404, art 4. (smeden). 
23 Voor uitzonderingen zie: Rommes. Oost, west, 147 en noot 277. Rommes verwijst hier naar de stedelijke 
publicatieboeken. 
24 Prak en Lucassen. ‘Conclusion’, 227. 
25 De eis van het burgerschap als voorwaarde voor het lidmaatschap van het gilde hield in de praktijk meestal in 
dat een kandidaat-lid eerst het burgerschap moest kopen en vervolgens dat het lid het gilde entreegeld moest 
betalen. Het burgerschap kon op drie manieren verkregen worden: door een huwelijk met een burgerdochter, 
men kon het geschonken krijgen (zeer zeldzaam) of men kon het kopen. In Utrecht kostte het burgerschap in de 
periode 1400- 1599 f 6,60 (1525) tot f 7 (1550). In de periode 1600-1699 kostte het van f 12 (1601), f 24 (1608), 
f 50 (1611) tot f 25 (1624). In de periode van 1700-1810 kostte het f 25.  
Dit waren bedragen van ten hoogste twee maandlonen voor een ambachtsman. De cijfers voor Utrecht waren 
grofweg overeenkomstig die in de Republiek, hoewel er uitschieters naar boven waren namelijk Arnhem en 
Nijmegen. Lourens en Lucassen. ‘”Zunftlandschaften” in den Niederlanden’, 16. 
26 Rommes. Oost, west, 147, verwijst naar publicatieboeken van de stad. Verder vond het stadsbestuur dat niet 
iedereen zomaar burger kon worden. 
27 Muller Fzn. Schetsen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, 1900, 124. 
28 Bijvoorbeeld: Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 18, art. 4 (wantsnijders). 
29 Muller Fzn. Schetsen uit de Middeleeuwen, 125. 
30 Ibidem, 54, no. 109, art. 19. 
31 Respectievelijk Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 380, art. 37 (ordonnantie 
zonder jaar), Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 44, nr. 17, 7 juni 1525 
(Raadsdagelijks Boek), en Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xlix 
(Buursprakenboek na 1555). 
32 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xlix. 
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geregeld. Van Dillen heeft al eerder opgemerkt dat bij de kramers meer vrouwen in de gilden 
waren dan in ‘gewone ambachten’.33 Deze vrouwen waren in Utrecht verdeeld over twee 
gilden, dat van de wantsnijders/lakenkopers en van de marslieden, die in 1796 overigens 
zouden samengaan. De ordonnantie van de wantsnijders geeft niet veel meer duidelijkheid 
dan die van andere gilden over de positie van vrouwen. Er is een bepaling, die bij andere 
gilden vaker voorkomt, over weduwen.34 De uitdrukking ‘tzij man ofte vrouwe’ werd 
genoemd in het kader van een bepaling hoe de leden zich hadden te gedragen bij een 
begrafenis van een lid.35 Bij de marslieden is in twee artikelen sprake van ‘gildebroeder of 
gildezuster’ en in twee artikelen van de weduwe, maar het is niet duidelijk of de gildezusters 
nu wel of geen weduwen waren.36 De conclusie moet zijn dat in deze ordonnanties geen 
duidelijke verwijzing staat naar de relatief grote deelname van vrouwen aan deze gilden, zoals 
die wel blijkt uit de rekeningen.37  
Doel van de politieke bepalingen was de gilden uit te sluiten van de politiek en ze onder 
toezicht te stellen voor het geval dat ze zich toch met politiek zouden bezighouden. De 
politieke context van deze regels was dat de gilden in 1528 hun macht hadden verloren. De 
ordonnanties van rond 1545 waren in zekere zin een verwijzing naar die context. Deze 
politieke regels waren alleen opgenomen in de reglementen van gilden die in 1528 al 
bestonden en niet in die van later opgerichte gilden. Daarom meldden bijvoorbeeld de 
ordonnanties van de drukkers en boekbinders, de glazenmakers, de tabaksverkopers en de 
passementswerkers niets over politieke doelen, terwijl in de nieuwe ordonnantie van het 
smedengilde (1636) deze politieke bepalingen uit de zestiende eeuw woord voor woord 
werden herhaald.38  
Militaire regels voor de gilden waren tijdgebonden en hadden te maken met de plaats die de 
gilden innamen in de samenleving. In de ordonnanties van rond 1545 stond bijvoorbeeld voor 
de wantsnijders en de marslieden dat zij respectievelijk twaalf en acht haakbussen met 
toebehoren bezaten.39 Bovendien moesten de gilden gehoorzaam zijn aan de bevelen van de 
stadhouder of zijn plaatsvervanger, de schout, de burgemeesters, en de raad van de stad. Deze 
bepalingen dateren uit een tijd dat de gilden wel hun politieke rol verloren hadden, maar niet 
hun militaire. Van 1528 tot 1572 vervulden de gilden nog een belangrijke rol in 
stadsverdediging. Hoewel de stadsverdediging een zaak van de regionale landsheer was, had 
de specifieke rol van de Utrechtse gilden betrekking op de geografische eenheid, die de stad 
vormde. Na 1572 vormden de artikelen over haakbussen een dode letter in de ordonnanties. 
 
De inrichting van de gilden werd in sociaal opzicht door verschillende bepalingen vorm 
gegeven. Allereerst werd aandacht geschonken aan de armen. In dertien van de onderzochte 
vijftig gilden kwamen daarover bepalingen voor.40 Bijna altijd werd een (deel van een) boete 
bestemd voor de armen van het gilde. De bepaling dat zij een derde deel van de boete 
                                                
33 Van Dillen. Van rijkdom en regenten, 292. 
34 Namelijk dat een weduwe na het overlijden van haar man het gilde een jaar en zes weken mag gebruiken. 
Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II,  17-22, ordonnantie 23 augustus 1542, artikel 
15. 
35 Ibidem, artikel 18. 
36 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 242-247, ordonnantie 26 oktober 1541, art. 
19 en 20 en art. 33 en 34.  
37 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 6 Rekeningboek lakenkopersgilde 1778-1797 en inv.nr. 66 Rekeningboek 
marsliedengilde 1654-1791. 
38 Prak. ‘Politik, Kultur’, 77-78. 
39 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 19, art. 8; marslieden; 243, art. 8. 
40 Dit waren smedengilde 1538, de apothekers, de nieuwe ordonnantie van de bakkers, de nieuwe ordonnantie 
van de viskopers, de nieuwe ordonnantie van de steenbikkers, de linnenverwers en tweerners, de goudsmeden, de 
glasschrijvers en glasmakers, de tappers, de nieuwe ordonnantie van de corduaniers, de passementiers, de nieuwe 
ordonnantie van de smeden en de nieuwe ordonnantie van de schilders. 
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ontvingen kenden bijvoorbeeld de corduaniers en de tappers. Bij het bakkersgilde werd aan 
andere armen gedacht, omdat het bij visitaties in beslag genomen brood werd verdeeld onder 
de stadsarmen.41   
In dertig ordonnanties (60%) waren bepalingen opgenomen over begrafenissen.42 Bij deze 
bepalingen over onderlinge hulp ging het altijd over de verplichting voor de overige 
gildeleden om de begrafenis bij te wonen, of anders een boete te betalen aan het gilde. 
Een aparte plaats in de ordonnanties hadden weduwen van gildeleden.43 In de bepalingen 
stond aangegeven dat weduwen het bedrijf van hun overleden echtgenoot al dan niet tijdelijk 
mochten voorzetten. Er waren ordonnanties die bepaalden dat de weduwe dit mocht doen 
zolang zij weduwe bleef, bijvoorbeeld bij de antijcksnijders, de hoedenmakers en viltmakers, 
de lakenkopers en de passementiers. Ook komt nogal eens een termijn voor van een jaar en 
zes weken: bijvoorbeeld in de ordonnantie van de boekbinders, de mandenmakers, de bakkers 
en chirurgijns. Bij de bakkers was bepaald dat wanneer de weduwe in het gilde wilde blijven 
na die termijn, zij het gilde moest winnen met half gildegeld. Tenslotte gold bij de viskopers 
een termijn van een jaar, en bij de tappers een jaar en een dag.  
De ordonnanties bevatten bepalingen van onderlinge hulp, die soms verder gingen dan de 
zieken- en begrafenisbussen van Utrechtse gilden.44 De context van deze sociale bepalingen is 
wel dezelfde als voor de Republiek als geheel: voorreformatorische gebruiken waren specifiek 
voor Utrecht, de bussen werden versterkt door de invloed van de Reformatie en toenemende 
verstedelijking en een groeiende economie.  
 
We kunnen ook economische bepalingen aantreffen in de ordonnanties, over monopolies, 
over de wijze van bedrijfsuitoefening en over de concurrentie binnen het gilde. Utrechtse 
gilden poogden vaak de concurrentie binnen het gilde te beperken, als we tenminste op de 
ordonnanties mogen afgaan. In 35 van de 50 onderzochte ordonnanties, 70% dus, was er 
sprake van zo’n beding.45 Dat kwam tot uiting in 66 artikelen. Het anticoncurrentiebeding 
scoorde relatief hoger bij de oude gilden: bij vijftien van de negentien onderzochte oude 
gilden gold dit beding (79%).  

                                                
41 U.A., SA II, inv. nr. 462 ‘Quoyer’, nr. 15 nieuwe ordonnantie van het bakkersgilde 1626, art. 31. 
42 De oude ordonnanties met één of meer bepalingen over de begrafenis waren: barbiers / chirurgijns, snijders, 
bakkers, molenaars, linnenwevers, wolwevers, steenbikkers, riemsnijders en bijlhouwers. De nieuwere 
ordonnanties met dergelijke bepalingen waren die van de chirurgijns, het gilde van de grote scheere, bakkers, 
linnenwevers, twee ordonnanties van de brouwers (in de nieuwste stond een boete van tien stuivers op absentie), 
viskopers, steenbikkers, mandenmakers en wanmakers, lintwerkers, knoopmakers, glasschrijvers en glasmakers, 
borduurwerkers, oude wantsnijders en kousenmakers, tappers, hoedenmakers en viltmakers, lakenkopers, 
wijnkopers, corduaniers, passementiers en de nieuwe ordonnantie van het smeden gilde.  
43Bepalingen over weduwen kenden de wantsnijders, barbiers / chirurgijns, bakkers, linnenwevers, louwers, 
wolwevers, marslieden, botterluyden, korenkopers, grauwwerkers, riemsnijders, bijlhouwers en zadelaars (dit 
waren de oude ordonnanties) en apothekers, chirurgijns, gilde van de grote scheere, bakkers, linnenwevers, 
viskopers, linnenververs en tweerners, steenbikkers, mandenmakers en wanmakers, boekbinders, 
borduurwerkers, antijcksnijders, tappers, hoedenmakers en viltmakers, lakenkopers en de passementiers 
44 Voor deze bussen zie: Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353-354. 
45 De oude gilden: de wantsnijders, barbiers, snijders, bakkers, molenaars, linnenwevers, wolwevers, marslieden, 
botterluiden, oude corduaniers, steenbikkers, riemsnijders, bijlhouwers, smeden en zadelaars. De louwers, 
korenkopers, oude wantsnijders en grauwwerkers waren ook oude gilden, maar zij hadden ordonnanties waarin 
geen anticoncurrentiebeding werd vermeld. 
Nieuwere ordonnanties met een anticoncurrentiebeding waren: apothekers, chirurgijns, gilde van de grote 
scheere, bakkers, linnenwevers (1596), viskopers, linnenverwers en tweeners, steenbikkers (1642), 
mandenmakers en wanmakers, goudsmeden, boekbinders, lintwerkers, knoopmakers, glasschrijvers en 
glasmakers, borduurwerkers, hoedenmakers en viltmakers, corduaniers, passementiers, smeden (1636), en 
schilderscollege (1664). N.B. de apothekers werden in deze selectie opgenomen in plaats van de snijders, in 
verband met een moeilijk leesbaar handschrift. 
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Van de negentien oude gilden kenden er zeker negen de bepaling dat de gildeleden maar één 
‘toon’ of winkel mochten hebben.46 Bij de marslieden was sprake van een verbod op ‘twee 
tonen of cameren’.47 Maar men kan deze bepaling ook bij nieuwe gilden vinden, zoals bij de 
hoedenmakers en viltmakers.48 Bij de linnenwevers en tweerners mocht een meester ‘geen 
knecht buiten zijn huis werk geven’.49 Een uitzonderlijke bepaling kenden de apothekers: zij 
mochten geen medicijnen invoeren.50 Soms gold er een beperking van het aantal 
productiemiddelen. De lintwerkers mochten maximaal zestien touwen hebben; de 
linnenwevers mochten maximaal drie getouwen hebben.   
Hoewel in theorie van een leerkind of leerknecht of -maagd geen productieve arbeid werd 
verwacht,  werd in verschillende ordonnanties hun aantal beperkt. Dit was zo bij oude gilden 
van de barbiers, de steenbikkers, de bijlhouwers, en de messenmakers (die bij het 
smedengilde hoorden). Bij de oude corduaniers of schoenlappers was zelfs bepaald dat men 
helemaal geen knecht of leerjongen mocht hebben.51 Ook bij de nieuwe gilden zijn 
voorbeelden van een beperking van het aantal leerjongens. Bij het gilde van de grote scheere, 
bij de mandenmakers en wanmakers (maximaal twee leerjongens) en bij de passementiers 
(maximaal drie leerjongens) bijvoorbeeld.52 Deze bepalingen die het aantal leerknechten 
beperkten, stoelden kennelijk op de gedachte dat dezen relatief goedkoop produceerden. 
Al deze bepalingen om de concurrentie te beperken binnen het gilde moesten leiden tot 
hetzelfde doel: al waren er verschillen, de sociale afstand tussen de gildeleden mocht niet te 
groot worden. Dit zou op den duur de economische zelfstandigheid van in potentie veel leden 
kunnen kosten, in het voordeel van enkelen, zo luidde argumentatie die we bij de 
linnenwevers tegenkomen. Hiermee is eigenlijk ook de context weergegeven: de zelfstandig 
werkende ambachtslieden zagen hun bestaan zo het meest verzekerd, al was het zo dat in de 
textielsector wel vroegkapitalistische tendensen zichtbaar waren.53 De kleinschalige 
nijverheid en de kleinhandel waren dominant in Utrecht, en hierbinnen kon het ideaal van de 
zelfstandige ambachtsman en winkelier floreren. 
De ordonnanties gaven ook het normatieve kader weer waarbinnen de gilden bestonden. In de 
ordonnanties waren het economisch anti-concurrentiebeding en de sociale bepalingen voor 
hulpbehoevenden keerzijden van dezelfde medaille. Aan de ene kant beoogden gilden te 
voorkomen dat sommigen te rijk en te machtig zouden worden, en aan de andere kant zagen 
gilden het als onderlinge plicht hulpbehoevenden bij te staan. Ze leken, althans in Utrecht, en 
althans in hun woorden, te staan voor een ‘economie van het genoeg’, en een zekere spreiding 
van de welvaart. 
 
De behuizing 
 
De middeleeuwse gegevens over de behuizing van de Utrechtse gilden zijn schaars. Er waren 
een Vleeshuis, een Schoenmakerhal, naast het Schoonhuis in de Marsegast, en de Oude 

                                                
46 De wantsnijders, de bakkers, de wolwevers, de marslieden, de oude corduaniers, de riemsnijders, de 
bijlhouwers, de smeden en de zadelaars. 
47 Ordonnantie marslieden 1541, artikel 19. In: U.A., SA II, inv. nr. 462 ‘Quoyer’. 
48 Ordonnantie hoedenmakers en viltmakers 1622, men mag maar op ‘een stede toonen’. In: U.A., SA II,inv. nr. 
462 ‘Quoyer’. 
49 U.A., SA II, inv. nr. 462 ‘Quoyer’, nr, 31, 1617.  
50 U.A., SA II, inv. nr. 461-1 Gildeboek I, nr. 2, apothekers 1655, artikel 9. 
51 U.A., SA II, inv. nr. 462 ‘Quoyer’, oud corduaniers 1552, artikel 17. 
52 Een wan was een grote, schelpvormige van tenen gevlochten mand bedoeld om het kaf van het koren te 
scheiden. 
53 Klinkenberg. Meesters, kooplieden, 48.  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 156-157, wees erop dat het 
gildebeleid was gericht op het, in velerlei opzicht, zo klein mogelijk houden van de onderlinge verschillen, ook 
van concurrentie, tussen de leden.  
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Schoenmakershal, op de Ganzenmarkt noordzijde.54 De smeden hadden een gildehuis annex 
gasthuis in de Boterstraat.55 Als vergaderzaal werd volgens Muller in het midden van de 
vijftiende eeuw herhaaldelijk de ruime eetzaal van het Minderbroedersklooster genoemd.56 In 
ieder geval lijkt vast te staan dat de boterlieden en de brouwers daar vergaderden.57  
Muller stelde dat de eigendommen van de gilden op de gildetoren bewaard werden.58 De 
gildetorens zorgden voor een alomtegenwoordigheid van de gilden in het stadsgezicht. De 
torens maakten deel uit van de muur rond de stad; in verband met de ontwikkeling van beter 
geschut zouden ze in de zestiende eeuw worden verlaagd om zo een kleiner doelwit te 
vormen.59 De gildetorens en de gildeslagen hebben waarschijnlijk niet weinig bijgedragen aan 
het sociale kapitaal van de Utrechtse gilden. Een gildeslag werd genoemd een aan een gilde 
toegewezen deel van de stadsmuur, om te onderhouden en te verdedigen. Ook na de 
middeleeuwen bleef de stadsmuur met de torens de herinnering aan het martiale verleden van 
de gilden levend houden. 
In het algemeen was de behuizing van de Noord-Nederlandse gilden bescheiden vergeleken 
met die van de gilden in de Zuidelijke Nederlanden.60 De behuizing van de Utrechtse gilden 
in de vroegmoderne tijd week niet af van dit patroon.61 Voor Utrecht was dit opmerkelijk, 
want de gilden hadden er tot 1528 een machtige positie die leek op die van de gilden in de 
Zuidelijke Nederlanden. Van de grote gilden hadden de bijlhouwers en de smeden een eigen 
gildehuis, annex gasthuis, maar de overige grote gilden zoals de marslieden en de kleermakers 
stelden zich tevreden met een gildekamer. Van de kleinere gilden hadden de zakkendragers en 
de viskopers een huis, maar daartegenover stonden veel kleinere gilden, zoals de brouwers, de 
wijnkopers en de lakenkopers, die een gildekamer hadden. We kunnen dus niet zeggen dat de 
grote gilden, die in theorie over meer geld konden beschikken, een betere behuizing hadden. 
Tegenover de vier gevonden gildehuizen stonden vele gildekamers.62 De middeleeuwse 
praktijk om in kerkelijke ruimten te vergaderen werd in de vroegmoderne tijd voortgezet. De 
linnenwevers vergaderden met hun morgenspraak, dus met het voltallige gilde, in de 
Nicolaaskerk, die gewoon als gebedshuis in gebruik was. De brouwers bijvoorbeeld 
vergaderden in het St. Jacobsgasthuis en de kleermakers in het koor van de Jeruzalemskerk. 
Deze voormalige kerkelijke goederen waren in Utrecht na de Reformatie ruimschoots 
voorhanden.  
Het stadsbestuur verleende regelmatig toestemming aan gilden om bepaalde ruimtes te 
gebruiken als vergaderruimte. In sommige gevallen verleende het ook subsidie. Het 
schilderscollege ontving tussen 1697 en 1753 negentien maal een subsidie voor olie en turf in 
de winter.63 De lakenkopers, brouwers en wijnkopers kregen een gildekamer op de Waag, die 
op kosten van de stad van ramen en vensters werd voorzien, terwijl de zolders ook op 
rekening van de stedelijke overheid werden gerepareerd.64 Het stadsbestuur verleende aan 
                                                
54 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, c. 
55 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 28. 
56 Muller Fzn. Schetsen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, 1900, 125. 
57 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 259. 
58 Muller Fzn. Schetsen uit de Middeleeuwen, 124. Vgl. Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, 
deel II, 237: daar staat dat de eigendommen van het marsliedengilde werden bewaard in de Witte Vrouwenpoort 
en in de kleine Marsliedentoren. 
59 Renes. Historische Atlas, 24. 
60 Dambruyne. ‘Corporative capital’.  
61 Voor deze gegevens zie bijlage 3. 
62 Zie bijlage 3. 
63 Muller Fzn. Schildersvereenigingen te Utrecht, 86. 
64 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 772. 25 juni 1688. De lakenkopers bezetten deze gildenkamer al sedert 1659. 
U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresoluties 25 juli 1659. In 1688 besloot de vroedschap dat deze 
gilden de kamer exclusief mochten gebruiken, maar tevens dat zij het onderhoud moesten (laten) uitvoeren, met 
name de vloer had dit nodig. U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresoluties 27 augustus 1688. 
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gilden ook faciliteiten voor het uitoefenen van het bedrijf of voor het houden van proeven. De 
schilders kregen een toonkamer in het Agnietenklooster.65 Het steenbikkergilde kreeg een 
ruimte speciaal voor het afleggen van proeven in het bolwerk Sterkenburg.66 Voor de 
lakenbereiders liet de stad een scharenslijpsteen aan het markthuis bevestigen, eveneens op 
het bolwerk Sterkenburg.67  
De bescheiden behuizing die de gilden in Utrecht in de vroegmoderne tijd hadden paste goed 
bij de nieuwe organisatievorm, omdat kleine vergaderingen ook in kleinere ruimtes konden 
gehouden worden. Kleine bestuurscolleges van dekens en overlieden vervingen de grote 
morgenspraken en een klein bestuurscollege was makkelijker en goedkoper te huisvesten dan 
een voltallig gilde.68 De gilden maakten gebruik van de faciliteiten die het stadsbestuur bood 
om de organisatie tegen zo weinig mogelijk kosten overeind te houden. 
Dambruyne stelde dat één van de drie factoren, die bepaalden dat de investering in sociaal 
kapitaal, zoals gildehuizen, in de Noordelijke Nederlanden lager was dan in de Zuidelijke  
Nederlanden, was gelegen in het feit dat de gilden in de Noordelijke Nederlanden geen  
politieke macht bezaten.69 Als dit zo zou zijn, dan hadden de Utrechtse gilden in de  
Middeleeuwen toch minstens behuizingen moeten hebben die gelijkwaardig waren aan die in  
de Zuidelijke Nederlanden. Dat was niet het geval; in Utrecht was alles kleiner, er werd  
minder geïnvesteerd in sociaal kapitaal in de vorm van statige gildehuizen. Mogelijk was de  
oorzaak er in gelegen dat het voor de Utrechtse gilden niet nodig is geweest om in  
prestigieuze gebouwen te investeren om indruk te maken op hun medeburgers, zoals in de  
Zuidelijke Nederlanden gebruikelijk was, omdat hun positie binnen de stad voor 1528  
nauwelijks bedreigd werd. In de stad Utrecht waren tot 1528 immers alle (mannelijke) burgers  
ingedeeld bij een van de gilden. Daarbij werd de stad steeds machtiger en onafhankelijker.  
Tot aan de Reformatie hadden de Utrechtse gilden wel geïnvesteerd in sociaal kapitaal als  
altaren, misgewaden en grafkelders. Met gildekelders, gildezilver en memorieborden in 
kerken zouden ze na de Reformatie gewoon doorgaan, maar uitingen van sociaal prestige als 
altaren en processies waren verboden door de overheid en de gereformeerde kerk. Voor de  
vroegmoderne tijd is het mogelijk dat de suggestie van Dambruyne ook voor Utrecht  
opgaat: de gilden in de Noordelijke Nederlanden investeerden mogelijk minder in dit soort 
sociaal kapitaal, maar niet uit gebrek aan corporatieve belangstelling daarvoor. Eerder zou het 
kunnen zijn dat specifieke plichten, verboden en restricties, die ze opgelegd kregen door de 
overheid en de kerk hen daarvan weerhielden. 
 
De bezittingen  
 
Ongeveer aan het eind van het bestaan van de Utrechtse gilden, in 1799, werd door een 
commissie een rapport opgemaakt, dat ook de bezittingen van de gilden beschreef. Daaraan 
kon een overzicht van het effectenbezit worden ontleend. 
 
 
 
 
 

                                                
65 De Meyere. Het Agnietenklooster te Utrecht, 42. Thans huisvest het gebouw van het voormalige 
Agnietenklooster het Centraal Museum. 
66 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461- I, ‘Gildeboek’, 675, 30 april 1660. 
67 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461-I, 70- 71. 
68 Voor de situatie in de rest van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, zie Johan Dambruyne. ‘Corporative 
capital ’. 
69 Dambruyne. ‘Corporative capital’, 223. 
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Tabel 4.1. Het effectenbezit van Utrechtse gilden in 1799 
 
Gilde Bedrag Rente Ten laste van 
    
Chirurgijns 1.000 ? Provincie Utrecht 
 800 ? Provincie Utrecht 
 300 ? Generaliteit 
Schoenmakers 600 2,5% Provincie Utrecht 
 400 2,5% Provincie Utrecht 
Viskopers 600 2,5% Provincie Utrecht 
 200 2,5% Provincie Utrecht 
 200 2,5% Provincie Utrecht 
Goudsmeden 400 2,5% Provincie Utrecht 
 300 2,5% Provincie Utrecht 
Sterkedrankverkopers 500 2,5% Provincie Utrecht 
Marslieden 450 2,5% Provincie Utrecht 
 5.750   
 
Bedragen in guldens. 
Bron: U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr .644, Algemeen rapport 6 mei 1799. 
 
De Utrechtse gilden bezaten samen 5.750 gulden aan obligaties, verdeeld over zes gilden. De 
vergelijking van dit bezit met de Amsterdamse gilden was duidelijk in het nadeel van de 
Utrechtse gilden. Van de 46 Amsterdamse gilden die nog functioneerden in 1798, hadden er 
45 vermogen, dat grotendeels was belegd in staatsobligaties met een totaal van anderhalf 
miljoen gulden.70 We kunnen deze bedragen niet helemaal goed vergelijken door drie 
omstandigheden; in de eerste plaats moeten we nog weten hoeveel de Utrechtse gilden op dat 
moment in kas hadden. In de tweede plaats waren de kassen van de Amsterdamse gilden 
tegelijk ook bedoeld voor uitkeringen aan hulpbehoevenden, terwijl in Utrecht voor dat doel 
vaak naast de gilden, maar wel daaraan verbonden, zieken- en begrafenisbussen waren 
opgericht. Over de financiën en vooral de reserves van die Utrechtse bussen in 1799 is 
jammer genoeg weinig bekend, maar we mogen aannemen dat ze wel minder waren dan die 
van de Amsterdamse gilden. In de derde plaats waren de Amsterdamse gilden veel groter dan 
de Utrechtse, zoals heel Amsterdam ook veel groter was dan Utrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
70 Lourens en Lucassen ‘Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische’, 128- 129. 
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Tabel 4.2. Kassaldo van de Utrechtse gilden in 1799 
 
Gilde Bedrag Gilde Bedrag 
    
wolkammers   
kuipers   
zadelaars   
chirurgijns     
viskopers     
apothekers     
grutters     
wijnkopers     
goudsmeden     
korenkopers  
      
stofjeswerkers   
boekverkopers  
botterlieden   
knopenmakers   
riemsnijders   
bakkers   
hoedenmakers   
marslieden/lakenkopers 
 

200 
120 
100 
  54 
  48 
  34 
  32 
  30 
  29 
  28 

 
  16 
  11 
  10 
    9 
    6 
    5 
    2 
    2 

mandenmakers 
bijlhouwers  
blauwververs  
grofschilders en glazenmakers
  
kleermakers  
looiers   
oude wantsnijders 
passementwerkers 
smeden  
steenbikkers 
tabakverkopers 
tappers   
molenaars 
schoenmakers  
sterkedrankverkopers 
 

   1 
   0 
   0 

 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
   0 
  -2 
  -5 
-11 
-23 

 
Bedragen afgerond op hele guldens. 
Bron: U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr .644, Algemeen rapport 6 mei 1799. 
 
De conclusie die we uit tabel 4.1. en 4.2 kunnen trekken is dat de genoemde gilden financieel 
gezond waren, zij het dat het niet uitbundig goed ging. Tegenover de kastekorten van de 
schoenmakers en de sterke drankverkopers stonden obligaties, zodat de solvabiliteit goed was.  
De goede geldelijke positie was mogelijk mede te danken aan de invloed van het stadsbestuur. 
Die kwam het duidelijkste tot uiting in het benoemen van busmeesters; in 1750 bijvoorbeeld 
werden bij veertien gilden busmeesters aangewezen door het stadsbestuur.71 Het stadsbestuur 
greep ook in bij de wolspinners en knoopjesdraaiersbus, toen die financieel in moeilijkheden 
kwam.72 
Het riemsnijdersgilde was volgens een inventaris uit 1513 (toen de gilden nog politieke macht 
hadden) veel rijker geweest dan in 1578, toen een inventaris werd opgemaakt van het goud- 
en zilverbezit.73 Ook het bijlhouwersgilde was, volgens een inventaris uit 1513, toen veel 
rijker dan in 1578.74 Op grond van de ontwikkeling van de ledentallen door de jaren heen, en 
op grond van de ontwikkeling van de economie, zou kunnen worden vermoed dat in het 
algemeen de gilden in de zeventiende eeuw rijker waren dan in de achttiende eeuw. 
Vergelijking van een inventaris van de goudsmeden uit 1731 met de gegevens van het rapport 
uit 1799 maakt duidelijk dat dit inderdaad het geval was.75 Dat lijkt te passen in het algemene 

                                                
71 U.A., SA II, inv. nr. 463 Naamlijsten van dekens van gilden, 1750. Op 24 januari 1794 werden negentien 
busmeesters bij gilden aangesteld. 
72 Door een nieuw reglement vast te stellen, met richtlijnen voor de busmeesters. 
73 Muller Fzn. ‘Inventaris van het goud’, 306 noot 1. 
74 Ibidem, 321-322 noot 1. 
75 Luijt. Resolutieboeken van het Utrechtse, deel II, fol. 35-38. 
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beeld van achteruitgang in de achttiende eeuw. Ook in de loop van de zestiende eeuw lijkt er 
achteruitgang te zijn geweest. 
 
Gildepenningen werden op begrafenissen van gildebroeders en -zusters getoond om een boete 
op afwezigheid voorkomen. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen de Utrechtse gilden 
gildepenningen uit te geven, een gewoonte die stamt uit de Zuidelijke Nederlanden. Zo 
formuleerde de vroedschap in 1665 dat het apothekersgilde aankomende gildebroeders ‘sal 
geven een silvere penningh te gebruijcken tot de begraffenis ende andersints’.76 Naar de 
gildepenningen in Utrecht is al sinds 1869 onderzoek gedaan.77 Het meest recente overzicht, 
van Wittop Koning, vermeldt elf gilden en de korenmeters. Alle penningen waren van 
messing gemaakt, behalve de zilveren penningen van de wijnkopers en de apothekers en de 
koperen penning van de lakenkopers; de meeste penningen waren dus goedkoop.78 De 
gildepenningen vertoonden vaak een jaartal en ook inscripties van initialen of namen. De 
gilden probeerden er meestal een symbool van hun beroep op af te beelden. Bij de smeden 
was dat een gekroonde smidshamer. Bij de bakkers stond op de voorzijde een brood, waarop 
twee bloempjes en het gemeentewapen, geflankeerd door twee krakelingen.  
Een andere materiële uiting van de organisatie was het bodeteken. Dit waren insignes die de 
boden droegen als zij in functie waren.79 Het dragen van zilver door de boden van de gilden 
weerspiegelde de gewoonte van stedelijke gezagsdragers om zilver te dragen, zoals 
burgemeesters, ‘stadstrompetters’ en stadsboden in die tijd deden, overigens niet alleen in 
Utrecht.80 In 1578 hadden zestien gilden een bodeteken en zes niet. Bij de kleermakers droeg 
de bode een grote en een kleine zilveren schaar op zijn mouw, bij de schoenmakers droeg hij 
een zilveren laars en bij de molenaars een zilveren tandwiel.81 
Het zilverbezit van de gilden werd in 1578 geconfisceerd en omgesmolten, maar in de 
zeventiende eeuw liet een aantal gilden nieuwe emblemen vervaardigen.82 De boden bleven 
deze tekens tot diep in de achttiende eeuw op hun mouw dragen of ze werden bevestigd aan 
het lijkkleed op de baar van de overleden gildebroeder.83 In 1799 bleken tien gilden 
bodesymbolen te hebben en twee gilden hadden zilveren begrafenissymbolen.84 De 
schoenmakers hadden opnieuw een laars als teken genomen. 
Een belangrijk overblijfsel van de organisatie waren de archieven van de gilden. Van deze 
archieven werd een deel aangelegd en bewaard door het stadsbestuur, het andere deel werd 
door de gilden zelf. Zoals te verwachten is slechts een deel van de archieven bewaard 
gebleven. Op 8 oktober 1798 werden de gilden gedwongen hun ‘boeken, chartres en papieren’ 
                                                
76 U.A Stadsarchief II, inv. nr. 461-I Gildeboek I, 41. Extract 9 januari 1665. 
76 Dirks. ‘Utrechtse gildepenningen’. U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461-I Gildeboek I, 41. Extract 9 januari 1665. 

77 Dirks. ‘Utrechtse gildepenningen’.  Dirks. De Noord- Nederlandsche gildepenningen, deel II: Utrecht 131- 
166  en ‘Atlas van platen, Utrecht 1 t/m 8’. Wittop Koning. De penningen der Noord- Nederlandse, 123-126. 
78 Het overzicht van Wittop Koning liet nog buiten beschouwing de penning van het Eloyen Gasthuis (van de 
smeden). 
79 Van den Bergh- Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel I, 188. 
80 Ibidem,  192-196. 
81 Muller Fzn. ‘Inventaris van het goud’. De gilden met een bodeteken waren: kleermakers, brouwers, louwers, 
schoenmakers, korenkopers, oude wantsnijders, riemsnijders, oude corduaniers, linnenwevers, wolwevers, 
smeden, molenaars, zadelaars, marslieden, botterlieden en bijlhouwers. De gilden die geen bodeteken kenden 
zijn: peltiers, steenbikkers, zakkendragers, bakkers, wantsnijders en schuitenvoerders. 
82 Van den Bergh- Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel I, 188. 
83 Ibidem, 189 en noot 25. Bodetekens zijn te zien in het Centraal Museum. Voor catalogusnummers: Van den 
Bergh- Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel II, 755, zie noot 25. 
84 Dit waren  respectievelijke voor het bodewapen de bakkers, knoopmakers, riemsnijders, looiers, smeden, 
steenbikkers, sterke drankverkopers, mandenmakers, wolkammers en de schoenmakers. Voor de 
begrafenissymbolen: de molenaars en de kuipers. U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644, Algemeen rapport 
6 mei 1799. 
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in te leveren bij de Provisionele commissarissen, die belast waren met de opheffing van de 
gilden.85 Bij de teruggave 1803 handelde men volgens de archivaris Muller vrij slordig, 
‘immers tal van gildeboeken en andere van de gilden afkomstige papieren, die zonder twijfel 
in 1798 ten stadhuize waren aangekomen, berusten nog heden in het gemeentearchief’. De 
stadsarchivaris Muller betreurde het verloren gaan van de gildearchieven en dan vooral de 
middeleeuwse stukken. Veel middeleeuwse gildeboeken gingen volgens Muller verloren 
omdat de gilden, na het verlies van hun politieke macht in 1528, een nieuw gildeboek 
aanlegden, beginnende met de ordonnantie die elk van hen kreeg van Karel V. Het behoeft 
volgens Muller verder geen betoog dat de bewaring van de oude gildeboeken bij ‘eener 
handwerkscorporatie met weinig historischen zin niet veilig was en in de loop der jaren is 
ondergegaan’. Deze voorstelling van zaken is waarschijnlijk te negatief over de erfgenamen 
van de middeleeuwse gilden, want zij hadden juist enorm veel historisch besef. Van het 
gildeboek van de bijlhouwers over de periode 1434-1788 werd in het midden van de 
zeventiende eeuw door de ambachtslieden van dat gilde een afschrift gemaakt.86 Een 
gildeboek van de riemsnijders begon in 1417 en dat van de smeden ging terug tot circa 
1430.87 Er zou een andere verklaring kunnen zijn voor het verloren gaan van de middeleeuwse 
stukken, namelijk het bestuur van Karel V, dat toch al niet vriendelijk tegenover de gilden 
stond. Het archief van de oudermannen zou als onderdeel van het stadsarchief zonder meer 
door het stadsarchief bewaard moeten zijn, omdat de oudermannen deel uitmaakten van de 
politieke structuur van de stad. Maar het is verloren gegaan. In de tijd dat de gilden politieke 
macht hadden berustte het archief van de oudermannen in de sacristie van Buurkerk, in de 
‘ouderman kiste’, en deels in het Schoonhuis, het nabijgelegen stadhuis.88 Het is niet 
onaannemelijk dat het Karel V er de hand in heeft gehad dat dit archief verloren is gegaan.  
Een deel van de gildearchieven is pas in 1876 in het bezit van de stad Utrecht gekomen, een 
ander deel van de archieven is vermoedelijk na 1798 verloren gegaan. Op verzoek van Muller 
zond de stad een circulaire aan de bestuurders van de nog bestaande gildebussen met als 
resultaat de overdracht van verschillende overblijfselen van gildearchieven, waaronder zelfs 
twee middeleeuwse gildeboeken. Deze mededeling van Muller zelf lijkt te bewijzen dat de 
handwerkslieden, die de bussen bestuurden, toch wel historisch besef hebben gehad. De 
bestuurders van de stad daarentegen lieten in 1827 blijken weinig historisch besef te hebben. 
Nadat de gilden in 1818 definitief waren afgeschaft, bepaalde een Koninklijk Besluit van 23 
december 1826 dat er ‘opheldering’moest komen van de Nederlandse geschiedenis door 
archivalia te registreren en te inventariseren. Een uitvloeisel van dit besluit was dat 
burgermeester en wethouders zich in 1827 richtten tot de regenten van de verenigde gods- en 
gasthuizen, de regenten van het gereformeerd burger weeshuis, de archivaris van de 
voormalige vijf kapittelen, de kerkvoogden van de hervormde gemeente en de bisschop van 
Utrecht. 89 Maar niet tot de personen die misschien nog delen van gildearchieven in bezit 
hadden, terwijl dit voor de geschiedenis van Utrecht heel belangrijk materiaal was. Het beheer 
van het stadsarchief was in de periode 1803-1823 ook niet goed geregeld; zo trof de eerste, 
onbezoldigde, stadsarchivaris Van Musschenbroek bij zijn aantreden chaotische toestanden 
aan en nam hij zelf vele stukken uit het archief mee naar huis, om ze in eigendom te 
bezitten.90 Het bestaan van het Eloyengasthuis is een bewijs dat continuïteit van organisatie en 

                                                
85 Onderstaande is gebaseerd op Muller Fzn. Catalogus van het archief, eerste afdeling, lv. 
86 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 79 Gildeboek bijlhouwers 1434-1788. 
87 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 77 Gildeboek riemsnijders 1417-1750. Ibidem,  nv.nr. 92 Gildeboek 
smeden c.1430-1532. Het gildeboek van de marslieden startte in 1350: Ibidem, inv.nr. 53 Gildeboek marslieden 
1350-1532 (afschrift zestiende eeuw). 
88 U.A., Gemeentelijke archief- en fotodienst, inventaris: inleiding. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 



 54 

behuizing zeer bevorderlijk waren voor de kansen van een archief, in dit geval dat van het 
smedengilde, om redelijk ongeschonden langere tijd te overleven 
 
Conclusies 
 
Om te beginnen kunnen we vier conclusies trekken over de inrichting van de Utrechtse gilden. 
Er ontstond een bestuurlijke tussenlaag, de stad sanctioneerde de reglementen, de behuizing 
was bescheiden van opzet en mede mogelijk gemaakt door het stadsbestuur, en tenslotte 
waren de gilden aan het eind van de achttiende eeuw solvabel. 
De bestuurlijke tussenlaag was nodig om het besluitvormingsproces te vereenvoudigen en een 
mogelijk probleem met de participatie op te lossen. Ook konden op deze wijze mogelijke 
problemen tussen verschillende ambachten, met verschillende belangen, binnen dezelfde 
organisatie worden opgelost. Aan de ene kant delegeerden de leden enige macht aan de 
overlieden, die een soort tussenparlement vormden. Een alternatieve interpretatie zou kunnen 
zijn dat de dekens, die door het stadsbestuur werden aangesteld, de gildeleden steeds minder 
vertegenwoordigden, terwijl de overlieden dat wel deden. Overigens werden ook overlieden 
soms door het stadsbestuur aangesteld, zoals bij de kleermakers, boekverkopers en 
steenbikkers. Het ontstaan van een bestuurlijke tussenlaag binnen de gilden was bevorderlijk 
voor de solvabiliteit; hieruit blijkt dat de gilden adequaat werden bestuurd. De stad nam vaak 
verantwoordelijkheid voor huisvesting van gilden en hield ook toezicht op de financiën. 
Omdat het stadsbestuur, door een deel van de ruimtes ter beschikking van gilden te stellen, 
een deel van de kosten op zich nam, bevorderde dit het financieel welzijn van de gilden. Deze 
relatie van de gilden met het stadsbestuur verwijst strek naar de verwevenheid van de 
corporaties met de grotere stadsgemeenschap. 
De veranderingen in de inrichting van de gilden weerspiegelden hun positie in de 
samenleving. Bestuurscolleges waren een antwoord op het opsplitsen van gilden, wat 
mogelijk was geworden na de afschaffing van hun oude politieke en militaire rol in de 
zestiende eeuw. Het veranderen of verdwijnen van die rol werd niet altijd weerspiegeld in de 
reglementen; geweren stonden daarin nog wel vermeld, maar werden een dode letter. Hoewel 
er in de veertiende eeuw ruimte was voor vrouwen, werden ze later steeds minder genoemd in 
de ordonnanties. Na de Middeleeuwen hadden de Utrechtse gilden een bescheiden behuizing, 
veelal verkregen met de hulp van het stadsbestuur. Die behuizing was vaak nogal van geringe 
omvang, omdat de financiën iets fraaiers en ruimers niet toelieten. De Utrechtse gilden waren 
niet erg kapitaalkrachtig en dat gegeven viel samen met de minder toonaangevende 
economische positie van de stad Utrecht. 
De inrichting van de gilden onderging wijzigingen als gevolg van een veranderende positie 
van de gilden in de samenleving. De bestuursstructuur werd in de zeventiende eeuw gewijzigd 
in reactie op het afsplitsen van gilden, wat eerder onmogelijk was. Het verlies van macht werd 
in de ordonnanties van de oude gilden tot uitdrukking gebracht door politieke bepalingen, die 
het toezicht op de gilden regelden. De in de zeventiende eeuw nieuw opgerichte gilden 
kenden zulke bepalingen niet, vermoedelijk omdat deze geen voorgeschiedenis van deelname 
aan de macht hadden. Het streven van de gilden naar niet te grote verschillen tussen arm en 
rijk weerspiegelde hun positie als middengroepen in de stad. Daarom was sociale hulp en het 
tegengaan van concurrentie binnen het gilde belangrijk. Hulp bij de behuizing en toezicht op 
de financiën door het stadsbestuur gaven aan dat de gilden in een min of meer afhankelijke 
positie waren terecht gekomen na het verlies van de politieke macht in 1528. Hoewel de 
gilden maatschappelijk actief waren kregen ze niet veel extra geld. 
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5. Uit de kunst: de schilders van St. Lucas 
 
Inleiding 
 
In de volgende drie hoofdstukken wordt de rol van drie Utrechtse gilden in de plaatselijke 
economie onderzocht. De historiografie over de economische rol van de gilden was en is niet 
eenduidig. Tot en met de twintigste eeuw volgden historici de achttiende-eeuwse physiocraat 
Turgot en de Schotse politieke econoom Adam Smith in hun opvatting dat vroegmoderne 
ambachtsgilden archaïsche instituties waren. Volgens hen legden de gilden ketens op aan 
concurrerende markten, uit irrationele of zelfzuchtige motieven. 
Tegenwoordig benadrukken de meeste economisch historici eerder het competitieve succes 
van de gilden, dan hun zwakheden. Ze zien deze instituties nog wel als organisaties die weinig 
tot delen bereid zijn. Voordat de economische rol van het schildersgilde bekeken zal worden 
zullen drie historiografische aspecten van het economisch functioneren van de gilden in het 
kort de revue passeren: het leerstelsel, innovaties en marktregulering. 
Het leerstelsel mocht zich in de belangstelling van Adam Smith verheugen en is na enige tijd 
terug van weggeweest in economisch-historische kringen. Adam Smith zag in het leerstelsel 
van de ambachtsgilden een instrument om, naast het overdragen van vakkennis, vooral de 
arbeidsmarkt te reguleren. Dit moest er in zijn optiek voor zorgen dat de prijzen in de steden 
kunstmatig hoog en de lonen en de winsten bovennormaal bleven. Vooral het platteland en de 
consument zouden hiervan de dupe zijn geworden.1 In de meer recente literatuur betwijfelde 
Epstein de arbeidsmarktcontrole van de gilden via het leerstelsel. 2 Hiertegenover betoogde 
Ogilvie recent dat een gereguleerde opleiding tot kamgarenwever onnodig zou zijn, omdat een 
leerjongen het weven, inclusief het opzetten van de schering en het bevestigen aan het 
weefgetouw zou kunnen leren in zes maanden.3 Van Zanden stelde dat de oude kritiek (waar 
ook Ogilvie toe gerekend kan worden) dat gilden de toegang tot het ambacht kunstmatig 
beperkten ongegrond lijkt. Integendeel, het mede door de gilden gedragen systeem van 
training en opleiding was relatief efficiënt en leidde tot betrekkelijk hoge investeringen in 
human capital.4 In dit opzicht leek West-Europa zich volgens Van Zanden zich in gunstige 
zin te onderscheiden van andere delen van de wereld. 
In de late middeleeuwen was de leertijd in Frankrijk meestal zeven of acht jaar; in Engeland 
duurde de opleiding in het algemeen lang, vaak tot wel tien jaar.5 Volgens Remmerswaal was 
de gemiddelde duur van de opleiding in de Republiek circa twee jaar.6 Voor de lange leertijd 
zijn, naast die van Smith, ook andere verklaringen gegeven. De lange opleidingsduur zou 
dienen om de meester de gelegenheid te geven de opleidingskosten terug te verdienen. Een 
andere verklaring is dat de leerling deze tijd nodig had om geïntegreerd te raken in de 
ambachtswereld, met zijn verschillende stilzwijgende codes. Naast ambachtelijke 
vaardigheden moest de leerling zich de ‘normen van het vak’ eigen maken.7 De verhouding 
tussen meester en leerling zoals die was vastgelegd in de ordonnanties, met wederzijdse 
rechten en plichten, verschilde van de dagelijkse praktijk. Sonenscher en Kaplan wezen voor 
Frankrijk en Parijs juist op meer flexibiliteit in hun relatie.8  
Een tweede aspect van de economische rol van de gilden is hun houding tegenover innovaties. 

                                                
1 Smith. An inquiry into the nature, 117- 144. 
2 Epstein, ‘Craft guilds, apprenticeship ’, 689. 
3 Ogilvie, ‘Guilds, efficiency’, 304. 
4 Van Zanden. De timmerman, de boekdrukker, 14-15. 
5 Nicholas, ‘Child and adolescent’, 1120-1121. 
6 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 79. 
7 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 77 en noot 6. Kaplan. The bakers of Paris, 192. 
8 Sonenscher. Work and wages, 60. Kaplan. ‘L’apprentissage au xviii siecle’, 436.  
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Joseph A. Schumpeter definieerde innovatie als: ‘a process by which new products and 
techniques are introduced into the economic system’.9 In de nog niet zo oude historiografie 
bestond de opvatting dat ambachtsgilden de technische ontwikkeling tegenhielden, volgens 
Mokyr zelfs tot op het punt dat stedelijke economieën perioden van technologische stagnatie 
bereikten.10 Volgens Reith bestaat er in de literatuur over innovaties in het vroegmoderne 
Duitstalige gebied een vergaande consensus dat de ambachten een afwerende houding zouden 
hebben gehad tegenover technische innovaties.11 Verantwoordelijk hiervoor was de 
Historische Schule der Nationalökonomie en mensen die door die school beïnvloed werden. 
Reith stelde voor om tegenover dit oude paradigma er voortaan vanuit te gaan dat technische 
verandering en technische innovatie niet per definitie vallen uit te sluiten en daarom alle 
mogelijke innovaties te onderzoeken.12 
In de middeleeuwen konden ambachtslieden heel ontvankelijk zijn voor nieuwe technieken op 
voorwaarde dat deze het vak dienden, zonder de onafhankelijkheid van de gildeleden te 
bedreigen. Voorbeelden die Thrupp noemde waren de metaalnijverheid, de kunsten en de 
mode.13 Het bewijs dat gilden ook in de vroegmoderne tijd opzettelijk en systematisch 
innovatie verstikten is vaag en onduidelijk, volgens Epstein.14 De blik van ambachtslieden 
tegenover arbeidsbesparende innovaties verschilde niet veel van de tegenwoordige houding 
van groepen mensen tegenover globalisering. De tegenstand was groter onder armere 
ambachtslieden dan onder rijkere vakgenoten, die winst hadden te verwachten van 
verandering. Innovatie was afhankelijk van de machtsverhouding tussen beide groepen en van 
de steun van de autoriteiten. Dezen kozen meestal partij voor de rijkere en meer innovatieve 
meesters, maar ze steunden de armere meesters als de introductie van arbeidsbesparende 
technieken samenviel met een periode van economische neergang. Vanaf de zeventiende 
eeuw verbonden Europese staten op het vasteland zich in toenemende mate met exporterende 
kooplieden, die neigden naar technologisch conservatisme om hun gevestigde exportmarkten 
te beschermen. Epstein noemde de technologische bijdrage van gilden grotendeels positief. In 
de eerste plaats bracht het samenklonteren van ambachtswinkels, positieve organisatorische 
en technologische voordelen met zich. Deze bonus hoefde niet in de prijs te worden 
doorberekend. In de tweede plaats was er een technologische kruisbestuiving, veroorzaakt 
door tijdelijke en permanente migratie van ambachtslieden. In de derde plaats beschermden 
ambachtsgilden door geheimhouding gildeleden, die een technisch ‘geheim’ hadden ontdekt.15 
De gilden deden dit in de verwachting dat andere meesters binnen het gilde vroeger of later 
zouden profiteren van belangrijke vernieuwingen. Over de houding van gilden tegenover 
innovaties bestaat onder economisch historici verschil van inzicht. Ogilvie deed vele 
voorbeelden van innovatieve productie door ambachtsgilden af als het effect van zwakke 
controle door de gilden.16 Ook stelde zij dat ambachtsgilden een nadelige invloed hadden op 
kwaliteit, vaardigheden en innovatie.17 
De marktregulering door de gilden heeft door de eeuwen heen veel stof doen opwaaien. 
De rol van gilden als economische kartels valt volgens Epstein onder de meest omstreden, 
maar minst onderzochte onderwerpen.18 Epstein noemde officiële ‘prijslijsten’, die op 
kartelvorming zouden kunnen wijzen, iets van de twaalfde en dertiende eeuw. Voor Utrecht 
                                                
9 Schumpeter. ‘The Creative Response’, 149. 
10 Mokyr. ‘Urbanisation, technological’, 14-15. Mokyr haalde hier H. Kellenbenz aan. 
11 Reith. ‘Technische Innovation’, 21. 
12 Ibidem, 60. 
13 Thrupp. ‘The Gilds’, 274. 
14 Epstein. ‘Craft guilds’ (Oxford Encyclopedia), 38. Het volgende is gebaseerd op dit artikel. 
15 Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’, 704. 
16 Epstein. ‘Craft guilds in the pre-modern’, 163. 
17 Ogilvie. ‘Rehabilitating the guilds’, 175. 
18 Epstein. ‘Craft guilds’ (Oxford Encyclopedia). 
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wezen Overvoorde en Joosting op verschillende bepalingen van de raad in de middeleeuwen 
tegen het opdrijven van prijzen.19 In de dertiende eeuw golden die bepalingen voor wijn, 
brood, bier en andere artikelen voor dagelijks gebruik. De raad bepaalde ook het loon voor de 
verwerking van door consumenten aangeleverde goederen, zoals bij de molenaars, brouwers, 
goudsmeden, visgrommers, bierdragers en zakkendragers. Voor de verkoop van een aantal 
artikelen bepaalde de raad hoeveel winst er gemaakt mocht worden: zout, koren, bier en wijn. 
Door het vaststellen van prijzen was het ook nodig dat de raad het loon van knechts 
vaststelde, zoals van de voldersknechts. Er kon een verbod gelden van de raad op de export 
van koren als dit de prijs binnen de stad zou opdrijven. Epstein stelde dat het vaststellen van 
prijzen waarschijnlijk een oplossing was voor de sterke prijschommelingen op kleine markten 
met weinige en onregelmatige transacties. Dit mechanisme verdween toen productmarkten in 
de late middeleeuwen beter geïntegreerd raakten. Kartelachtige acties als het terugschroeven 
van de capaciteit kwamen tijdens recessies vaker voor dan in tijden van voorspoed. Restricties 
bleven in het algemeen ineffectief in de meer exportgeoriënteerde en dynamische 
bedrijfstakken.  
De moderne consensus onder economisch historici is dat gilden om de markt beter te kunnen 
bedienen de handhaving van kwaliteitscontrole als een van hun hoofddoelen hadden.20 Het 
controleren vond vooraf en achteraf plaats. De controle vooraf gebeurde door middel van het 
leerstelsel en door het verplicht stellen van een meesterproef door de gilden; op die manier 
konden fouten en fraude beperkt worden. In het vroegmoderne Europa gebeurde de controle 
achteraf door lokale en centrale overheden en door kooplieden. Er bestaat echter een 
afwijkende visie op deze moderne consensus. Ogilvie kwam met een theorie, die inhoudt dat: 
‘a single, monopolistic entity such as a guild…made a guild less able, and probably also less 
willing, to undertake the market research and the flexible response to changes in demand 
necessary to deliver the combinations of quality and price desired by a varied and changing 
population of consumers’.21 
In dit en de twee volgende hoofdstukken zullen we de economische rol van de Utrechtse 
gilden op de gebieden van leerstelsel, innovaties en marktregulering in de plaatselijke context 
beschouwen. 
 
Het leerstelsel in Utrechtse gilden 
 
Om het leerstelsel van de schilders, de linnenwevers en de smeden in hun plaatselijke context 
te kunnen plaatsen is het nodig eerst een overzicht samen te stellen van het leerstelsel van 
Utrechtse gilden in het algemeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cvi e.v. 
20 Epstein. ‘Craft guilds in the pre-modern’, 158.  
21 Ogilvie. ‘Guilds, efficiency’, 299.  
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Tabel 5.1. Enkele kerngegevens van het leerstelsel in Utrechtse gilden 
 
Gilde Leertijd 

in jaren 
Leergeld Eigen zoon Beperking 

leerlingen 
Jaar 
ordonnantie 

      
Glasschrijvers 5 1:10:6  Geen leergeld  1601 
Goudsmeden 3 Burger 

1:5 
 2 1597 

Goudsmeden  Vreemde
3:0  

1:8  1597 

Passementiers 2,5-3 0:15 Half geld 1 1601 
Bakkers 2 1:0 Geen leergeld ‘enige’ 1539 
Bakkers 2 1:0 Geen leergeld ‘enige’ 1626 
Barbiers 2 1:8 Geen leergeld 1 1545 
Borduurwerkers 2 1:8R   1610 
Chirurgijns 2 2:0   1607 
Corduaniers 2 1:8R   1632 
Grauwwerkers 2 1:0 Geen leergeld  1540 
Groote scheere 2? 2:0 Geen leergeld 1 1580 
Hoedenmakers 2 1:10R  1 1622 
Knoopmakers 2 0:10R   1601 
Linnenwevers 2 1:10 Geen leergeld  1596 
Linnenververs 2 1:0 Geen leergeld  1617 
Lontmakers 2 1:0 Geen leergeld 1 1627 
Riemsnijders 2 0:12   1555 
Smeden 2 1:0 Geen leergeld 1 1538 
Smeden 2 1:0 Geen leergeld 1 1636 
Snijders 2 1:0 Geen leergeld  1540 
Snijders 2 1:8 Geen leergeld  1580 
Steenbikkers 2 1:0 Geen leergeld  1539 
Steenbikkers 2 1:10 Geen leergeld  1642 
Wolwevers 2 1:0 Geen leergeld  1548 
Zadelaars 2 1:0 Geen leergeld  1540 
Linnenwevers 1 1:0 Geen leergeld  1550 
Lintwerkers 1 0:10R Geen leergeld  1601 
Bijlhouwers  1:18 Geen leergeld  1540 
Boekbinders  0:12 Geen leergeld ‘enige’ 1599 
Brouwers  0:8   1599 
Brouwers  0:8   1622 
Louwers  1:0   1545 
Schilders  1:10 Geen leergeld ‘enige’ 1611 
Schilders   Geen leergeld  1644 
 
geen opgave leerstelsel in ordonnantie: 
boterlieden (1538), korenkopers (1548), marslieden (1541),molenaars (1540), oude corduaniers (1552), oude 
wantsnijders (1548/1611), schippers Amsterdamse Volksschuit (1642), tappers (1612), viskopers (1582), 
wantsnijders (1542/1643), wijnkopers (1644), zakkendragers (1551/1642). 
De beperking van het aantal leerlingen bij de smeden gold alleen de messenmakers. 
Het leergeld van de schilders betrof leerlingen, die leerden schilderen. Voor ‘conterfeytjongens’, die slechts 
leerden tekenen gold een bedrag van acht stuivers. R: rantsoen, een vergoeding voor de dekens en de bode. 
Bron: U.A., SA II, inv. nr. 461 en inv. nr. 462 ‘Quoyer van ordonnantien’. Transscripties van de ordonnanties 
van rond 1540-1550 in : Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, passim. 
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Het leerstelsel van de gilden in Utrecht bestond bij de gilden in de ambachtelijke nijverheid. 
Het was afwezig bij gilden in de transportsector en in de detailhandel. Het is de vraag of de 
Utrechtse gilden het leerstelsel gebruikten om de arbeidsmarkt te reguleren en zodoende 
schaarste te scheppen, zoals Adam Smith betoogde. Als de gilden dit zouden wensen, dan 
hadden ze daarvoor drie instrumenten: de leertijd, het leergeld en de beperking van het aantal 
leerlingen.  
De leertijd was voor zeventien gilden een periode van twee jaar en dat gold met name ook 
voor grote gilden, zoals die van de bijlhouwers, de kleermakers, de linnenwevers, de 
schoenmakers en de smeden.22 De glasschrijvers kenden een langere leertijd van vijf jaar en 
de training van de passementiers en de goudsmeden duurde drie jaar. Er was ook een kortere 
leertijd mogelijk: de linnenwevers (1550) en de lintwerkers kenden een duur van één jaar. In 
het algemeen was de relatief korte opleidingsduur van een leerling in Utrecht kennelijk 
voldoende om de basisvaardigheden van een vak onder de knie te krijgen. De korte 
opleidingsduur in de ordonnanties was vaak misleidend. Leercontracten tussen meester en 
leerling geven de indruk dat de werkelijke opleidingsduur langer was. Paulus van Vianen 
leerde voor goudsmid, en dat duurde twee jaar langer dan de ordonnantie van het smedengilde 
aangaf.23 Jacobus van Doell leerde vier jaar voor chirurgijn, terwijl de ordonnantie twee jaar 
vastgesteld had.24 Jan van Hemskerck en Johan Michielsz, twee leerlingen van de schilder 
Abraham Bloemaert, leerden respectievelijk bijna vijf en zes jaar bij hem.25 
De leerling moest vaak voor die leertijd een bedrag, leergeld, aan het gilde betalen. In ruil 
daarvoor bood het gilde het institutionele raamwerk van de opleidingen. Een leerling die 
weinig geld bezat maar wel kwaliteiten had, kon door van het gilde gebruik te maken zijn 
opleiding regelen. Daardoor waren van de kant van de leerling relatief lage financiële 
investeringen in human capital voldoende. Een leergeld van rond één gulden was de regel, 
met uitzondering van de chirurgijns en de droogscheerders van het gilde van de grote scheere, 
waar twee gulden betaald moest worden. Het duurst was het leren in het goudsmedengilde: 
voor een vreemde drie gulden, tegenover één gulden en vijf stuivers voor het kind van een 
burger. Het leergeld in Utrecht was in vergelijking met andere steden in de Republiek niet 
hoog en de hoogte van het bedrag viel te vergelijken met wat gebruikelijk was in Zeeland. 26 
Wie het bedrag verschuldigd was verschilde per gilde. Bij de hoedenmakers betaalden de 
leerjongens aan het gilde, en het lijkt erop dat bij de goudsmeden de meesters betaalden voor 
de leerjongen.27 Soms moest naast het leergeld nog een rantsoen betaald worden aan de 
dekens en de bode; dit was zo bij de borduurwerkers, de hoedenmakers, de knoopmakers, de 
lintwerkers en de schoenmakers. In ruil voor enkele stuivers gingen de dekens en de bode met 
de leerling langs de werkplaatsen om vraag en aanbod op de scholingsmarkt bij elkaar te 
brengen.  
Behalve het leergeld zou een beperking van het aantal leerlingen de toegang tot het vak 
kunnen beperken. Beperking tot één leerling tegelijk bestond bij de barbiers, de 
droogscheerders, de hoedenmakers, de lontwerkers, de passementwerkers en bij het 
smedengilde alleen voor de messenmakers.28 Het is onduidelijk waarom deze beperking van 
het leerlingenaantal bestond, mogelijk was dit om onderlinge concurrentie tussen gildeleden 
te voorkomen, maar het kan ook zij dat op die manier de meester meer aandacht had voor de 
                                                
22 Bijlhouwers: Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 154: de leertijd was minimaal twee jaar. 
23 Van den Bergh- Hoogterp. Goud en zilversmeden, deel I, 73. 
24 Maaskant. Praktijk en privé, 32. U.A., Notarieel archief, U83 b16, aktenummer 90, overeenkomst 1693. 
25 Bok. ‘Biographies and documents’, vooral 646-647 en 650. 
26 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 81. 
27 U.A., SA II, inv.nr. 461, 373 e.v.: ordonnantie hoedenmakers (1622). L.E. van den Bergh-Hoogterp. Goud- en 
zilversmeden, deel I, 73 (goudsmeden). 
28 Ritter meende dat de messenmakers een exportnijverheid hadden: Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 54. Hij 
schatte het aantal messenmakers rond 1560 op ongeveer 100. 



 60 

leerling. Tegelijk moet overigens opgemerkt worden dat er ook automatisch een bovengrens 
was verbonden aan het aantal leerlingen dat een meester kon opleiden, zonder zijn eigen 
productieve arbeid in gevaar te brengen. Bij de bakkers, de boekbinders en de schilders was in 
de ordonnanties sprake van ‘enige’, dus meerdere, leerlingen. Elke meester zou, ondanks de 
beperking van één leerling per twee jaar, in twintig jaar toch tien leerlingen hebben kunnen 
opleiden. Deze beperking lijkt daarom niet te zijn gesteld om het aantal meesters, dat zou 
doorstromen naar het gilde, in te perken. Meesters die hun eigen kinderen opleidden waren 
vaak geen leergeld verschuldigd. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de meester in dat 
geval wist wat de aanleg en vaardigheden van het kind waren en dat er verder niet door het 
gilde bemiddeld hoefde te worden. Het probleem van de kosten van de asymmetrische 
informatie op de scholingsmarkt bestond dan niet. Leerlingen die door hun vader of moeder 
werden opgeleid konden een grote technische voorsprong ontwikkelen op buitenstaanders, 
doordat zij eerder de kunst van het vak leerden.29 
 
De schilders van St. Lucas 
 
Over het werk van Utrechtse schilders uit de zeventiende eeuw is gesteld dat de Utrechtse 
schilders een bijdrage aan de kunst hebben geleverd die ‘de stedelijke, provinciale of zelfs 
nationale bescheidenheid overtreft. De schilderijen die toentertijd vervaardigd werden, 
worden nu wereldwijd geroemd en ze vormen de trots van menig museum. Ze zijn de 
pronkjuwelen van onze Gouden Eeuw’.30 Er is naar verhouding veel meer onderzoek gedaan 
naar individuele schilders en hun werken, dan naar de gemeenschappelijke organisatievorm 
van de Utrechtse schilders, namelijk hun gilde. Mogelijk hangt dit samen met de preoccupatie 
van kunsthistorici om kunst te beschouwen als een individualistische uiting van de individuele 
kunstenaar. Dit terwijl de Utrechtse school toch op een gemeenschappelijke noemer is 
gebracht. Volgens H.W. Janson in zijn History of Art in 1986 bracht de Utrechtse school geen 
‘great artists’ voort, maar waren de leden belangrijk voor het doorgeven - na direct contact - 
van de stijl van Caravaggio naar andere Hollandse meesters, die vervolgens beter gebruik 
maakten van deze nieuwe Italiaanse ideeën.31 Het is duidelijk dat de observatie van Janson dat 
Utrecht geen ‘great artists’ voorbracht past in de oudere historiografie, die deels berustte op 
de gedachte dat de Utrechtse kunst ‘on-Hollands’was. Meer recentelijk wordt er positiever 
over de Utrechtse kunst geoordeeld. 
Algemeen wordt aangenomen dat de bloeitijd van de Utrechtse school lag in de jaren 1600- 
1650.32 Dit viel deels samen met de Gouden Eeuw en ook met de oprichting van een St. 
Lucasgilde (1611) en het Schilderscollege (1644) door de Utrechtse schilders. Maar het 
samenvallen van beide gebeurtenissen, namelijk de economische voorspoed en de oprichting 
van eigen organisaties, hoeft nog niet te betekenen dat er een oorzakelijk verband bestaat.  
 
Het leerstelsel  
 
Het Utrechtse gildewezen kende wel proeven als kwaliteitseis voor aankomende meesters in 
een aantal gilden, maar bij de schilders was zo’n controle afwezig. Het kwam bij hen, als het 
ging om kwaliteit, dus alleen op de opleiding aan. De opleiding bestond uit een leerperiode bij 
een meester, die de kneepjes van het vak bijbracht, en het gaan naar de tekenacademie, waar 
de leerling les kreeg van meerdere meesters, en ter afronding eventueel een reis naar Italië, 
mogelijk ingegeven door leraren van de academie. 
                                                
29 Epstein. ‘Apprenticeship’ (Oxford Encyclopedia), 147. 
30 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 7.  
31 Janson. History of Art. New York, 1986, 526. 
32 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 104. 
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Tabel 5.2. Aantal inschrijvingen van leerlingen per meester (1611-1639) 
 
Leraar Leerjongens Conterfeytjongens Totaal 
    
P. Moreelse 28  28 
A. Willaerts  14 14 
A. Bloemaert 13  13 
J. Drooochsloot 2 8 10 
J. van Malsen  5 5 
M. Ormea  4 4 
J. Wttewael 3  3 
P. Portengen 2  2 
R. van Zijl 2  2 
N. Dierhout 1 1 2 
H. Munnekes 1  1 
W. Pijl 1  1 
P. Segerman 1  1 
H. van Vollenhoven 1  1 
Subtotaal 55 32 87 
Onbekend 18 2 20 
Subtotaal 73 34 107 
Tweemaal genoemde 
leerlingen 

  -2 

Totaal leerlingen   105 
 
Behalve de twaalf in de rekeningen genoemde leerlingen identificeerde Bok nog een dertiende als leerling van 
Abraham Bloemaert 
Bron: Bok. ‘Nulla dies’, 65-66. Bok. Vraag en aanbod,, 236, bijlage 6.5. Muller. Schilders- vereenigingen, 92 -
126. 
 
Het eerste dat opvalt in de bovenstaande tabel 5.2 is het onderscheid tussen leerjongens en 
conterfeytjongens; ze betaalden een verschillend tarief.33 De laagste categorie leerlingen was 
die van de ‘conterfeytjongens’. Ze betaalden zes stuivers aan het gilde om te mogen leren 
tekenen. Hieronder waren jongens die voor hun opleiding in een ander ambacht enige 
vaardigheid in het tekenen moesten ontwikkelen. De leerjongens betaalden in de regel 30 
stuivers leergeld aan het gilde voor een volledige opleiding tot schilder. Als zij eerder als 
‘conterfeytjongen’ op proef waren geweest, hoefden de leerjongens slechts 24 stuivers te 
betalen. Niet iedere meester leidde evenveel leerlingen op: Moreelse, Willaerts en Bloemaert 
leidden er zelfs veel meer op dan anderen. Abraham Bloemaert zou gedurende zijn leven 
mogelijk honderd of meer leerlingen hebben opgeleid.34 Een leermeester, die niet in de 
boeken van het St. Lucasgilde voorkwam als het ging om het betalen van leergeld, maar hier 
zeker genoemd moet worden is Gerrit van Honthorst.35 Joachim von Standrart, die rond 1625 
in het atelier van Van Honthorst werkzaam was, zegt dat Van Honthorst wel 24 of 25 

                                                
33 Mogelijk ontbreken in Muller, Schilders-vereenigingen, de jaren 1626 -1630. Muller stelde dat de rekening 
over de jaren 1625 -1629 loopt, maar de bron zelf vermeldt alleen het jaar 1625-1626 en vervolgens de jaren 
1630-33. 
 
34 Bok. ‘Biographies and documents’, 573-574. 
35 Een biografische schets van Van Honthorst: Hoogenboom. ‘Gerard van Honthorst ’. 
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leerlingen tegelijk had rondlopen.36 Een andere leermeester was Jan van Bijlert, die mogelijk 
zeven of zelfs nog meer leerlingen heeft gehad, afgaande op de vele (door leerlingen) 
vervaardigde ‘kopie’-stukken en replieken die nog tijdens Bijlerts leven verkocht werden.37 
Ook hij werd niet vermeld bij het leergeld dat door het gilde werd geregistreerd in de jaren 
1611-1639. 
Niet iedere meester leidde leerlingen op, want er waren in de jaren-1610 75 meesters, die lang 
niet allemaal genoemd werden als leermeester. Er was ook een zekere specialisatie in het 
opleiden: Moreelse en Bloemaert bijvoorbeeld leidden schildersleerlingen op, terwijl 
Willaerts en Droochsloot onderricht gaven aan conterfeytjongens.  
Leerlingen moesten niet alleen aan het gilde leergeld betalen, maar ook aan de leermeester. 
Abraham Bloemaert rekende voor zijn schilderonderwijs na 1610 ongeveer 72 gulden per jaar 
en rekende voor tekenonderwijs twintig gulden in 1590 en 36 gulden in 1646. 38 Van 
Honthorst liet zijn leerlingen ieder honderd gulden per jaar betalen.39 Deze hoge tarieven 
werden niet door het gilde opgelegd, maar door individuele leden die zo hun reputatie 
exploiteerden.  
Zonen of dochters die bij hun vader in de leer waren, hoefden geen leergeld te betalen aan het 
gilde. Zo komen we Hendrick, Cornelis, Adriaen en Frederick Bloemaert als zonen van 
Abraham Bloemaert om die reden niet tegen als leerjongens in de rekeningen. 40 Hetzelfde 
geldt voor een zoon en een dochter van Paulus Moreelse. 41 Adam Willaerts leidde zijn eigen 
zonen Cornelis, Abraham en Isaack op.42  
 
Tabel 5.3. Leerjongens volgens het gilde bij Moreelse en A. Bloemaert 
 
Jaren Moreelse A. 

Bloemaert 
   
1611-1619 21 8 
1620-1625 7 4 
1630-1639 0 0 
 
Bron: Muller. Schilders-vereenigingen, 92-126. 
 
In tabel 5.3 zijn de leerjongens bij Paulus Moreelse en Abraham Bloemaert opgenomen, 
echter zonder de eigen kinderen waarvoor immers geen leergeld aan het gilde hoefde te 
worden betaald. Er is de laatste jaren veel geschreven over het bestaan van een tekenacademie 
in Utrecht in de zeventiende eeuw.43 Bok heeft vastgesteld dat Moreelse en Bloemaert hierin 
als leraren een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is onbekend wanneer de Utrechtse 
tekenacademie werd opgericht. Een document uit 1616 of 1617 bevestigt het bestaan ervan, 
terwijl uit een brief van de Utrechtse humanist Johan de Witt van 21 juni 1612 aan zijn vriend 
Aernout van Buchell blijkt dat er op dat moment plannen bestonden om een ‘academia’op te 
richten.44 Uit tabel 5.3 blijkt dat Moreelse en Bloemaert in het decennium 1611-1620 de 

                                                
36 Bok. Vraag en aanbod, 184 en noot 76. 
37 Huys Jansen. Jan van Bijlert, 29-32. 
38 Bok. ‘Biographies and documents’. 
39 Bok. Vraag en aanbod, 184 en noot 76. 
40 Bok. ‘Biographies and documents’, 573. 
41 Domela Nieuwenhuis. Paulus Moreelse, 13-61. 
42 Bok. ‘Biographies’, 391-392. 
43 Over het bestaan van een Utrechtse academie: Bok. Vraag en aanbod, 178-183. Over academies: Miedema. 
‘Kunstschilders, gilde’.  
44 Bok. Vraag en aanbod, 180. 
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meeste leerlingen bij het gilde lieten inschrijven. Mogelijk hadden ze nog meer leerlingen, die 
ze meenamen uit het zadelaarsgilde, waar de schilders eerder onder ressorteerden en waarvan 
nauwelijks stukken bewaard zijn gebleven. Het jaar waarin Moreelse en Bloemaert de meeste 
leerlingen lieten registreren was het beginjaar van het St. Lucasgilde, 1611-1612, toen elk 
zeven nieuwe leerlingen aanmeldde. Om die reden lijkt het plausibel dat de oprichting van de 
academie dichter bij 1612 dan bij 1616 of 1617 gelegen moet hebben. De oprichting van de 
academie zou dus mede verklaard kunnen worden uit micro-economische factoren, namelijk 
dat de ateliers van Moreelse en Bloemaert zo veel leerlingen herbergden op een bepaalde tijd. 
Een andere factor is ongetwijfeld geweest het voorbeeld van Italiaanse academies. Er bestaat 
een gravure van Crispijn van de Passe de Jonge van een tekenschool, waarop naast een 
naaktmodel elf leerlingen en de leraren Abraham Bloemaert en Paulus Moreelse te zien zijn.45 
Is het aantal van elf leerlingen op de gravure willekeurig gekozen of niet? Tabel 5.3 laat zien 
dat Moreelse en Bloemaert in de jaren 1620-1625 samen elf leerlingen hadden. Volgens de 
rekeningen van het gilde namen zij samen deze elf leerlingen aan in het boekjaar 1624-1625.46 
Het boek waarin de gravure was opgenomen werd uitgegeven in 1643.47 Maar het zou goed 
kunnen zijn dat de gravure een situatie rond 1625 heeft weergegeven. Overigens zijn er van 
Bloemaert bij het gilde maar twaalf of dertien leerlingen geregistreerd, terwijl er toch zeker 33 
leerlingen (waaronder vier zoons) van hem bekend zijn. Er is wel gesteld dat de Noord-
Nederlandse academies de intentie hadden kunstenaars en leerlingen aanvullend 
tekenonderwijs te verschaffen, naast en los van het traditionele onderwijs binnen het 
gildesysteem.48 Prak heeft er echter op gewezen dat het belang van de opleiding in zaken van 
het gilde wordt benadrukt door het feit dat in verschillende steden de meesters die de meeste 
leerlingen hadden ook zeer nadrukkelijk bijdroegen aan het bestuur van het gilde.49 
Bloemaert, Honthorst, en Willaerts, samen met Joost Droochsloot, leidden niet alleen 
tweederde van alle geregistreerde leerjongens in de vroege jaren van het (St. Lucas) gilde op, 
maar samen vervulden zij de helft van de veertig plaatsen in het gildebestuur gedurende de 
eerste twintig jaar van het bestaan van het gilde. 
Aan deze opsomming kan nog worden toegevoegd Jan van Bijlert, die zes jaar deken was en 
die zeven of meer leerlingen moet hebben gehad, afgaande op de vele (door leerlingen) 
vervaardigde ‘kopiestukken’ en replica’s die nog tijdens Van Bijlerts leven vervaardigd 
werden.50 Daarnaast was het zo dat Paulus Moreelse in 1611 deken was van de voorganger 
van het St. Lucasgilde, het Zadelaarsgilde, en daarna nog driemaal deken was in het St. 
Lucasgilde, en dat Gerrit van Honthorst in 1640 deken werd in ’s-Gravenhage. 
Er was een verband tussen de opleiders en hun positie in het gilde. Bok heeft gesteld: ‘Te 
weinig wordt beseft dat ateliers als die van Bloemaert, Moreelse en Van Honthorst als 
zodanig (namelijk als naar zeventiende-eeuwse begrippen grote ondernemingen) dienen te 
worden beschouwd’.51 Leermeesters met veel leerlingen hadden dus grote ondernemingen, en 
dat is waarschijnlijk ook een reden geweest waarom ze in het gilde de lakens uitdeelden. 
Het leerstelsel voor schildersleerlingen werd duidelijk op de schop genomen, toen in 1611 het 
St. Lucasgilde zich afsplitste van het Zadelaarsgilde. De leertijd werd toen niet meer 
gelimiteerd; bij de zadelaars gold in de ordonnantie nog een leertijd van twee jaar.52 Dit was 

                                                
45 Bok. Vraag en aanbod, 179, afbeelding 6.1. 
46 S. Muller. Schilders-vereenigingen, 118-119. 
47 Van de Passe. Van ’t Licht der teken.  
48 Bok. Vraag en aanbod, 179. Miedema. ‘Kunstschilders, gilde’, 13-21. 
49 Prak. ‘Guilds and the development’, 244-245.  
50 Huys Jansen. Jan van Bijlert, 29-32. 
51 Bok. Vraag en aanbod, 186. 
52 Ook in de latere ordonnanties van de opvolger van het St. Lucasgilde, het Schilderscollege, uit 1644 en 1664 
was sprake van een onbepaalde leertijd. 
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een verstandige ingreep, want hoelang een schildersleerling moest leren was sterk afhankelijk 
van individuele factoren, zoals talent en motivatie. 
Bij wijze van conclusie kan worden vastgesteld dat Utrechtse schilders op grote schaal 
leerlingen opleidden in een beroep dat hoge eisen stelde. Niet alle leerjongens werden 
uiteindelijk ook schilder in Utrecht: het overstappen tijdens of na de leertijd naar een ander 
vak of overlijden of migratie kwam voor in naar schatting één derde van de gevallen.53 
 
Innovaties 
 
Cornelis Bloemaert, de vader en grootvader van de schilders Abraham Bloemaert en Hendrick 
Boemaert, construeerde samen met andere ‘ingenieurs’ in 1590 als antwoord op de 
ecologische uitdaging van zijn tijd - het dichtslibben van vaarwegen - een baggermachine. 
Hiervoor vroegen zij octrooi aan bij de Staten-Generaal. Het ontwerp zou alle grachten en 
watergangen met slib, derrie, klei of puingrond met weinig moeite en onkosten zes tot zeven 
voet uit kunnen diepen en zo kunnen houden, zonder een dam te maken of water af te voeren. 
Cornelis was een verdienstelijk schilder en beeldhouwer, die lid was van het Utrechtse 
zadelaarsgilde, waartoe tot 1611 de schilders behoorden. Voor het jaar 1594 was hij zelfs als 
deken aangewezen, maar vlak daarvoor stierf hij.54 Vóór dat moment had hij nog octrooi 
aangevraagd op zijn uitvinding. 
Montias heeft een verschil gegeven in innovaties in de schilderkunst: er bestonden 
productinnovaties en procesinnovaties.55 Procesinnovaties verlaagden de kosten of 
verbeterden op andere wijze de technologie van het produceren van producten, die al 
bestonden en waarvan de kenmerken in principe hetzelfde bleven. In de zestiende en 
zeventiende eeuw beïnvloedden procesinnovaties in de schilderkunst ook de visuele 
eigenschappen van schilderijen. Arbeidsdeling bij het vervaardigen van een kunstwerk was 
een klassieke manier om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen. 
Productinnovaties leverden, zoals de naam al zegt, totaal nieuwe producten op of producten 
die behoorlijk verschilden van die uit het verleden.  
Op het terrein van de procesinnovaties speelden in de Lage Landen de volgende 
ontwikkelingen. Om de productiviteit op te kunnen voeren, in reactie op een toegenomen 
vraag, hadden schilders in Antwerpen al manieren ontwikkeld om hun werk of een gedeelte 
daarvan te standaardiseren. Kunstenaars uit de Republiek voegden een sterke specialisatie en 
een nieuwe stijl van penseelwerk toe aan de productietechnieken van de bedrijfstak. 56 
Hierdoor konden ze goedkoper produceren, wat ook nodig was want de vraag naar 
schilderijen was vanaf 1590 sterk gestegen door het ontstaan van een koopkrachtige 
middenklasse. De hiervoor bij de opleidingen besproken rol van de Utrechtse ateliers van 
Bloemaert, Moreelse en Van Honthorst heeft zich vermoedelijk ook uitgestrekt tot het terrein 
van de procesinnovatie. Leerlingen hielpen mogelijk bij het bereiden van de verf, het gronden 
van schilderwerken en het inkleuren van details op schilderijen. Domela Nieuwenhuis meent 
dat het succesvol combineren van zijn bezigheden als schilder en als raad in de vroedschap 
door Moreelse mogelijk te danken was aan veel gedelegeerd schilderwerk aan zijn 
ateliermedewerkers en misschien zelfs aan zijn meer vergevorderde leerlingen. ‘Indien dit 
juist is, lijkt het aannemelijk dat er in het atelier een min of meer vaste werkverdeling nodig 
was, zodat Moreelse de goede kwaliteit van de te leveren schilderijen kon blijven 

                                                
53 Volgens de rekeningen werden 77 leerjongens opgeleid in 25 jaar. In 1650 had het gilde naar schatting 60 
leden. Uitgaande van een verjonging van het gilde in dertig jaar kan de volgende berekening worden gemaakt. 
25/30 x 60 = 50. 77- 50 = 27. 27/.77= 35%. 
54 E. ‘Utrechtsche uitvinders’, 1941, 75-77. 
55 Montias. ‘Cost and value’, 455-456. 
56 Prak. ‘Guilds and the development’, 240.  
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garanderen’.57 Aan de werken zelf is echter van een werkverdeling nauwelijks iets af te lezen. 
De relatief gladde en verzorgde techniek waarin Moreelse en zijn medewerkers werkten, 
maken het identificeren van afzonderlijke handen tot een vrijwel onuitvoerbare 
onderneming.58 In het atelier waar Abraham Bloemaert zijn leerlingen opleidde betekende de 
aanwezigheid van zoveel handen meer productie. Hoewel het niet bekend is in welke mate 
leerlingen hebben bijgedragen aan Bloemaerts eigen werk, behalve het prepareren van kleuren 
bijvoorbeeld, is het waarschijnlijk dat zij hebben meegedaan in het schilderen van grote 
doeken en in het maken van kopieën.59 Bloemaert verkocht misschien ook wel werk van 
leerlingen. 
De grote schildersateliers in Utrecht kunnen ook om deze redenen procesinnovaties worden 
genoemd, vooral de schaal waarop leerlingen werden opgeleid en aan het werk gezet was 
nieuw, althans voor de Noordelijke Nederlanden. Hoewel moeilijk een direct bewijs geleverd 
kan worden voor de betrokkenheid van het Utrechtse St. Lucasgilde bij het bevorderen van 
procesinnovaties kan er ook geen bewijs geleverd worden van het tegendeel: namelijk dat het 
gilde zich verzet zou hebben tegen deze innovaties. Dat laatste zou ook onwaarschijnlijk zijn, 
omdat de meesters die de meeste leerlingen opleidden tegelijk vaak dekens van het gilde 
waren. 
Specialisatie deed zich voor bij verschillende Utrechtse meesters in de periode 1600-1700. 
Arbeidsdeling resulteerde soms in samenwerking. Jan Both en zijn broer Andries werkten in 
Italië nauw samen. Jan deed de italianiserende landschappen en Andries schilderde de 
personen. Deze samenwerking eindigde voortijdig, doordat Andries op 23 maart 1642 in een 
gracht verdronk.60 Nicolaus Knupfer schilderde de figuren in landschappen van meesters als 
Jan Both en Jan Baptist Weenix. Bijvoorbeeld in het schilderij ‘Il Contento’, waarin Weenix 
de dieren en Both het landschap schilderde.61 Herman Saftleven de jonge liet de figuren in 
zijn landschap ‘Silvio en Dorinda’ schilderen door waarschijnlijk Hendrick Bloemaert.62 
Binnen Utrecht waren bekende specialismen van individuele schilders, die van de 
zeegezichten van Adam Willarts, de dorpsgezichten in Vlaamse stijl van Joost Cornelisz. 
Droochsloot, de portretten van Paulus Moreelse, en de italianiserende landschappen van 
Cornelis van Poelenburgh. Binnen de kleine markt van Utrecht bestond door de expansie van 
de markt toch ruimte voor zulke specialismen, al werden deze werken ook buiten Utrecht 
verhandeld. 
Specialisatie brengt procesinnovatie en mogelijk ook productinnovatie met zich mee. In de 
Republiek kwamen aan het einde van de zestiende en in de zeventiende eeuw in enkele steden 
lokale schildersscholen op met een eigen onderwerp en stijl. Deze plaatselijke, 
gespecialiseerde schildersscholen ontstonden in de grootste steden van de Republiek. In 1600 
waren dat in afnemende volgorde Amsterdam, de enige stad met verschillende 
gespecialiseerde scholen, gevolgd door Haarlem, Utrecht, Leiden, Delft en Middelburg, 
terwijl later in de eeuw ook Rotterdam en Den Haag op de voorgrond traden.63 De opkomst 
van deze schildersscholen lijkt in direct verband te staan met de omvang van de plaatselijke 
afzetmarkt.64 De Utrechtse school wordt in het kader van de beschrijving van lokale 
schildersscholen vooral getypeerd als de Utrechtse caravaggisten. Omdat veel schilderijen, 
vermoedelijk vooral van mindere kwaliteit, verloren zijn gegaan kan er geen onderzoek 
worden gedaan naar de hele breedte van het Utrechtse aanbod. Waar wel iets over te zeggen 
                                                
57 Domela Nieuwenhuis. Paulus Moreelse, 188. 
58 Ibidem. 
59 Bok ‘Biographies and documents’, 572. 
60 Bok. ‘Biographies’, 377-378. 
61 Spicer, ‘An introduction to paiting,’29,  fig 7. Spicer en Orr. Masters of light, 384. 
62 Bok. ‘Biographies’, 388. 
63 Prak. ‘Gouden eeuwen’, 34. 
64 Ibidem. 
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valt is het topsegment. In het algemeen is de Utrechtse schildersschool, behalve door het 
caravaggisme, bekend geworden met de volgende gespecialiseerde onderwerpen: 
historieschilderkunst (in de zeventiende eeuw hoog gewaardeerd door theoretici), 
italianiserende landschappen en visstillevens. Behalve in onderwerpen laat ook de 
ontwikkeling van stijlen innovatie van de producten zien. De opeenvolging van stijlen ging 
erg snel in de eerste dertig jaar van de zeventiende eeuw.65 Drie Utrechtse schilders van de 
eerste generatie (van de zeventiende eeuw) hebben zich laten beïnvloeden door het 
internationale maniërisme: vooral Joachim Wtewael, in mindere mate Bloemaert en zijdelings 
ook Moreelse.66 In de jaren 1610 was het maniërisme, internationaal gezien, uitgebloeid. Het 
maniërisme kenmerkte zich door gekunstelde en soms zelfs geforceerde figuuruitbeeldingen. 
De jaren 1610-1620 zijn getypeerd als een overgangsperiode in de historieschilderkunst in 
Utrecht; men experimenteerde met verschillende nieuwe stijlen en beeldvormen.67 In de jaren-
1620 werd het caravaggisme in Utrecht geïntroduceerd door Hendrick ter Brugghen, Dirck 
van Baburen en Gerard van Honthorst, die in Italië waren geweest.68 Ook Abraham Bloemaert 
werd hier korte tijd door beïnvloed. De invloed van Caravaggio had zich in de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw via vele schilders die Rome bezochten verspreid over Italië, Spanje, 
Frankrijk en Noord-Europa. Het caravaggisme kenmerkte zich door een realistische 
benadering van de onderwerpen,vaak dramatisch versterkt door het gebruik van licht-donker 
effecten. In Utrecht ontstond een typische variant van het caravaggisme die nu algemeen 
omschreven wordt als het Utrechtse caravaggisme.69 De belangrijkste vertegenwoordigers van 
het Utrechtse caravaggisme waren Dirck van Baburen, een leerling van Paulus Moreelse, en 
Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst, beiden leerlingen van Bloemaert.70 Baburen, 
ter Brugghen en Van Honthorst maakten, naast anderen uit Utrecht, de reis naar Italië, ze 
werkten daar en namen kennis en invloeden mee terug. Het proces van innovatie zou kunnen 
worden weergegeven als een drietraps raket: ‘Invention- Innovation-Diffusion’.71 Caravaggio 
was duidelijk de uitvinder van deze stijl, maar de doorontwikkeling en diffusie van deze 
innovatie werd mogelijk gemaakt door onder meer de Utrechtse schilders. Epstein zag de 
verspreiding van technische kennis als uitvloeisel van het leerstelsel van de gilden: ‘trained 
labour that travelled for work, which help diffuse technical knowledge and form human 
capital’.72 Bij de Utrechtse schilders, die op reis gingen is er geen bewijs gevonden dat het 
gilde hen op pad stuurde. Tegen 1630 was het caravaggisme uit de gratie geraakt, in Utrecht 
ook door het overlijden van Van Baburen en Ter Brugghen. Uit, maar ook parallel aan, het 
caravaggisme werd daarna het classicisme ontwikkeld.73 Belangrijke vertegenwoordigers van 
deze stroming in Utrecht waren Gerard van Honthorst, Jan van Bijlert en ook Abraham 
Bloemaert en zijn zoon Hendrick Bloemaert. In de Noordelijke Nederlanden werd het 
classicisme vooral beoefend in Utrecht en Haarlem, en in mindere mate in Amsterdam. De 
Utrechtse schilders hadden zich laten beïnvloeden door hun collega’s in Italië en Frankrijk. 
Bij het classicisme ging het om een heldere, verhalende schilderkunst, in tegenstelling tot het 

                                                
65 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 31. 
66 Ibidem, 18-21. 
67 Domela Nieuwenhuis. Paulus Moreelse, deel I, 117. 
68 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 22-28. 
69 Ibidem, 24. 
70 Dirck van Baburen stond als leerling van Paulus Moreelse ingeschreven in de rekeningen van het St. 
Lucasgilde. Voor Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst, zie: Bok. ‘Biographies and documents’. 
71 Reith. ‘Technische Innovation’, 34. Door dit schema te hanteren bij het bestuderen van innovaties verschuift 
volgens Reith het perspectief van het oudere onderzoek , dat zich richtte op uitvinders die tegen de stroom in 
moesten werken, in de richting van ontwikkeling. Technische problemen als aanpassing, adaptatie en ‘Reifezeit’ 
worden zo belangrijk, terwijl deze elementen in de oudere literatuur onderschat werden. 
72 Epstein. ‘Craft guilds in the pre-modern’, 164. 
73 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 28-33. 
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expressief realistische effect dat het caravaggisme wilde bereiken; het Hollandse classicisme 
kenmerkte zich door de duidelijke tekening van de figuren en het licht en door  het 
kleurgebruik. Toch kende rond 1650 het caravaggisme in Utrecht, dat niet helemaal was 
verdwenen, een opleving via Lumen Portengen en Johan de Veer. In de periode 1650-1700 
was in Utrecht een belangrijke accentverschuiving te zien van de verhalende 
figuurvoorstellingen naar de non-figurale schilderkunst, met name de stilleven- en 
landschapsschilderkunst. Vooral het visstilleven werd een Utrechtse specialiteit. Utrecht 
vormde naast Den Haag een centrum van de zeventiende-eeuwse visstillevenkunst in de 
Noordelijke Nederlanden.74 
Innovatie bij de Utrechtse schilders heeft zich vooral ontwikkeld uit (tijdelijke) migratie en 
heeft zich verder verspreid via de opleidingen van meester aan leerling, zoals dat bij gilden 
gebruikelijk was, en door middel van de tekenacademie. Er is enig bewijs dat de gilden in 
Europa zowel innovaties produceerden of overnamen, als innovaties onder bepaalde 
omstandigheden tegenhielden. Deze omstandigheden konden zijn economische recessie, 
dominantie van de productie door kleinschalige producenten, en regels van de staat of de 
kooplieden in verband met de export.75 Er zijn voorbeelden bekend van gilden die zich tijdens 
een recessie verzetten tegen innovatie, wat bij de Utrechtse schilders tot 1672 niet het geval 
was.76 Meesters, die geen deken waren, maar toch belangrijke innovaties brachten, zoals Van 
Baburen en Ter Brugghen, werden niet tegengewerkt door het gilde. Ook bepalingen in 
verband met de export door overheid en kooplieden hadden de innovaties kunnen fnuiken. De 
Utrechtse schilderkunst was echter niet uitsluitend exportindustrie, en de handelaren in 
schilderijen hadden geen controle over de productie. De stedelijke overheid heeft geen enkele 
maatregel genomen gericht op het tegengaan van innovaties bij de schilders. 
De betekenis voor anderen van de innovaties door Utrechtse schilders, die vaak ook 
gildebroeders waren, mag niet onderschat worden: ‘Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, and 
Aelbert Cuyp, all the subjects of recent or upcoming major international exhibitions featuring 
the Dutch Golden Age, have one thing in common: a profound debt to painting in Utrecht’ 
stelde Spicer in 1997.77 Rembrandt, die nooit naar Italië is geweest, raakte onder de indruk 
van schilderijen van de Utrechtse caravaggisten Ter Brugghen, Van Honthorst en Van 
Baburen.78 Het is bijna ondenkbaar om Rembrandts obsessie met licht voor te stellen zonder 
de indirecte invloed van Caravaggio via het werk van deze zogenaamde Utrechtse 
caravaggisten.79 
Bok parafraseerde Burke over de rol van het gilde bij innovatie en productiviteitsvergroting: 
‘The guild would seem to be a social environment encouraging what some psychologists 
describe as the desire, the motive or the ‘need’ to achieve’.80 Het Utrechtse schildersgilde 
streefde op zichzelf genomen geen vernieuwingen na, maar het schiep we een context waarin 
vernieuwingen tot stand konden komen. De motivatie voor meesters binnen het gilde om naar 
vernieuwingen te streven zou gelegen kunnen zijn in het streven naar een zeker marktaandeel 
en een verlangen zich te onderscheiden van de concurrentie. Het gildesysteem in de 
Republiek lijkt te hebben gezorgd voor een grotere diversiteit, en ook voor snellere 
ontwikkeling van de schilderkunst in Utrecht.81 
 
                                                
74 Meijer. ‘Visstillevens in Holland’, 46-52. 
75 Epstein ‘Craft guilds, apprenticeship’. 
76 Epstein ‘Craft guilds, apprenticeship’, 701. Hij wees er ook op dat verzet tegen innovatie door gilden wel 
voorkwam. 
77 Spicer. ‘An introduction to painting’, 48. 
78 Manuth. ‘Michael Agnolo’, 188-189. 
79 Dibbits. ‘Proloog: Caravaggio’, 34 en 41. 
80 Bok. Vraag en aanbod, 117, Bok verving het woord ‘city’door ‘guild’. 
81 Zie voor een uitwerking hiervan voor Europa: Prak. ‘Gouden eeuwen’. 
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Marktregulering 
 
Met het ingaan van het Twaalfjarig Bestand, in 1609, werden de grenzen van de Republiek 
geopend voor producten van de nijverheid uit het Zuiden, waaronder ook schilderijen. Deze 
schilderijen zouden, volgens schilders in veel Nederlandse steden, groot in aantal en slecht 
van kwaliteit zijn geweest. In reactie hierop werden in de Republiek nieuwe St. Lucasgilden 
of soortgelijke organisaties opgericht: in Gouda en Rotterdam in 1609 en in Delft en Utrecht 
in 1611.82 Het Utrechtse St. Lucasgilde en de opvolger, het Schilderscollege, zorgden met 
toestemming van de stedelijke overheid voor bescherming van de plaatselijke markt. In de 
ordonnantie van het St. Lucasgilde uit 1611 was gesteld dat niemand enige schilderijen 
‘buyten deser stadt gemaeckt moghen alhier binnen brengen om deselue alhier te verkopen 
ofte doen vercopen’ op boete van dertig stuivers per stuk werk.83 Kleinere inbreuken op het 
monopolie van het gilde werden onderzocht en aangepakt. De erfhuismeester, die op verzoek 
van de nabestaanden de inboedels van overledenen publiek verkocht, handelde soms ook in 
schilderijen van buiten de stad. In 1644 was het Schilderscollege er in geslaagd om in de 
ordonnantie een bepaling opgenomen te krijgen, die het de erfhuismeesters verbood om 
schilderijen van buiten de stad of gemaakt door ‘vreemde Meesters’ te verkopen.84  
Het is helaas zo dat we van veel gilden niet meer kunnen achterhalen waar hun producten 
gebleven zijn, maar schildersgilden vormen een gelukkige uitzondering op de regel. Doordat 
schilderijen en soms ook prenten werden vermeld in boedelinventarissen is het mogelijk iets 
te zeggen van de verspreiding.  
 
Tabel 5.4. Schilderijen in Utrechtse boedelinventarissen, 1620-1709 
 
Jaren Utrechtse 

meesters 
Andere meesters Totaal Inventarissen 

 N % N %   
1620-1629 5 45 6 55 11 10 
1630-1639 9 60 6 40 15 20 
1640-1649 13 45 16 55 29 24 
1650-1659 69 50 70 50 139 19 
1660-1669 121 81 29 19 150 35 
1670-1679 14 67 7 33 21 16 
1680-1689 7 100 0 0 7 11 
1690-1699 12 40 18 60 30 12 
1700-1709 12 55 10 45 22 4 
       
Totaal 262 62 162 38 424 151 
 
Het betreft het aantal toegeschreven schilderijen. 
Bron: Gegevens ontleend aan de Getty Provenance Index, stand mei/juni 2004, www.getty.edu. (Alleen de 
geredigeerde inventarissen, dat is 76% van het totale aantal (49 niet geredigeerd). Hieraan hebben Bert van der 
Wal en Marten Jan Bok veel bijgedragen. Identificatie van kunstenaars met behulp van de Union List of Artist 
Names (ULAN, www. getty.edu). 
 

                                                
82 Prak. ‘Guilds and the development’.  
83 Muller. Schilders-vereenigingen, 66. Ordonnantie 1611, artikel XIV. 
84 Muller. Schilders-vereenigingen, 71, Ordonnantie 1644, artikel VII. 
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In tabel 5.4 staat soms een groter aantal inventarissen dan het totale aantal schilderijen; dat 
komt omdat vaak anonieme schilderijen werden vermeld. Uit de tabel kan worden afgeleid dat 
het gilde behoorlijk effectief is geweest in het afschermen van de thuismarkt.85 De bevolking 
van de stad Utrecht omvatte 6,9% van de opgetelde bevolkingen van de negen grootste steden 
in de Republiek, terwijl het percentage schilderijen van Utrechtse meesters in Utrechtse 
inboedels 62 was over de periode 1620-1709. Een eerdere steekproef voor Utrecht kwam voor 
de jaren 1640-1659 uit op 54,5% Utrechtse schilderijen in Utrechtse inventarissen.86 De 
gevonden resultaten in tabel 5.4 - 62% Utrechtse schilderijen in Utrechtse inboedels - lijken 
op de resultaten van schildersgilden in Delft (60%) en Haarlem (80%) en vertonen ook 
overeenkomst met de resultaten voor Amsterdam (50%) met zijn veel grotere bevolking.87 De 
resultaten uit dit soort onderzoek zouden echter nog wel eens sterker in het voordeel van het 
gilde kunnen worden uitgelegd. Prak heeft erop gewezen dat het toeschrijven van schilderijen 
meer voorkwam in de hogere klassen, waar men een hoger percentage werk van buiten de 
stad kan verwachten.88 Omdat boedelbeschrijvingen vaak over de hogere klassen gaan is het 
mogelijk dat er een onderregistratie in de bronnen is. 
We kunnen ook vaststellen dat de greep van het Utrechtse St.Lucasgilde op de plaatselijke 
markt niet absoluut was. Het gilde had, zoals vermoedelijk alle andere gilden, onvoldoende 
mogelijkheden om de regels te handhaven en inspecties uit te voeren.  
Nadere beschouwing van de gegevens leert dat het aantal schilderijen van kunstenaars, die 
nog in het decennium van de boedelinventaris in leven waren, in de jaren 1670-1709 sterk 
afnam, al is het wel zo dat het aantal boedelinventarissen over die periode klein is zodat 
mogelijk een iets vertekend beeld ontstaan is. Niettemin is het beeld wel in overeenstemming 
met het door Bok gereconstrueerde einde van de Utrechtse schildersschool als gevolg van 
faillissementen en migratie, door een afgenomen vraag.89 We zien immers geen schilderijen 
van nieuwe Utrechtse meesters meer in de inboedels. 
 
Tabel 5.5. Oude en nieuwe meesters in Utrechtse boedelinventarissen, 1620-1709 
 
jaar Utrechtse meesters andere meesters totaal inventarissen 
 oud nieuw oud nieuw   

1620-29 0 5 0 6 11 10 
1630-39 1 8 3 3 15 20 
1640-49 7 6 7 9 29 24 
1650-59 10 59 40 30 139 19 
1660-69 66 55 18 11 150 35 
1670-79 11 3 2 5 21 16 
1680-89 7 0 0 0 7 11 
1690-99 12 0 18 0 30 12 
1700-09 12 0 10 0 22 4 

totaal 126 136 98 64 424 151 
percentage       30     32   23     15   100  

 
Het betreft het aantal toegeschreven schilderijen. 
‘Nieuwe meesters’ leefden nog in het decennium, waarin de schilderijen werden toegeschreven aan een meester; 
‘oude meesters’ waren daarvoor overleden. Vgl. Montias ‘Cost and value’, 463, tabel 1. 
Bron: Gegevens ontleend aan de Getty Provenance Index, www.getty.edu, stand mei/juni 2004. 

                                                
85 Over boedelinventarissen als bron: Bok. Vraag en aanbod, 47-49.  
86 Montias. ‘Art-dealers’, 249. Montias noemde dit ‘a small and possibly unrepresentative sample’. 
87 Montias. ‘Art-dealers’, 248-249. Prak. ‘Guilds and the development’, 14. 
88 Prak. ‘Guilds and the development’,15, noot 100. 
89 Bok. Vraag en aanbod, 198-202. 
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Bron: Getty Provenance Index, stand mei/juni 2004, www.getty.edu. (Alleen de geredigeerde inventarissen, dat 
is 76% van het totale aantal (49 niet geredigeerd). Indentificatie van kunstenaars met behulp van de Union List 
of Artist Names (ULAN, www.getty.edu). 
 
In tabel 5.5 zien we dat in het decennium 1660-1670 in Utrechtse inboedels meer werken van 
‘oude’ meesters dan van nog levende schilders werden aangetroffen. Het was dus zo dat er in 
dat decennium niet alleen de door Bok gesignaleerde vraaguitval plaatvond, maar ook dat er 
waarschijnlijk sprake was van de opkomst van een tweedehands markt in Utrecht.90  
Eén inventaris verdient het nader bekeken te worden. Het is de boedel van de schilder Jan 
Baptist Weenix uit 1659, het jaar van zijn overlijden te De Haar. Weenix was geboren te 
Amsterdam, maar vestigde zich in 1646 in Utrecht, waar hij reeds in 1649 overman werd van 
het Schilderscollege.91 Weenix had in zijn collectie 68 toegeschreven schilderijen, waarvan 39 
(of 57%) werken van Utrechtse meesters, waaronder 27 schilderijen van hemzelf. Van de 29 
schilderijen van niet-Utrechtse meesters waren elf (of 38%) van meesters die nog leefden in 
het decennium van de inventaris (1650-1659). Het was dus zo dat zelfs een overman van het 
gilde nog voor een deel schilderijen van buiten Utrecht invoerde, al was het in het geval van 
Weenix mogelijk zo, dat hij ze meenam naar Utrecht vóór de tijd dat hij overman werd. 
Bekend is dat de meeste kunsthandelaren in de zeventiende eeuw vroegere, onsuccesvolle 
kunstenaars waren.92  
De boedelinventarissen in Utrecht laten zien dat de verkoopbeperkende activiteiten van het 
gilde hebben geleid tot de aanwezigheid van meer werk van lokale kunstenaars in inboedels 
dan in een volledig ongereguleerde markt zou mogen worden verwacht. Dit komt overeen met 
resultaten uit Delft en Haarlem. 93 De bescherming van de markt door het gilde betekende niet 
dat concurrentie onmogelijk werd. ‘De concurrentie om de gunst van de klant op lokaal 
niveau, leidde er toe dat, mits het aantal kunstenaars in een stad maar groot genoeg was,.., 
zich een lokale school kon ontwikkelen met een eigen karakter en een eigen dynamiek’ stelde 
Bok.94 Utrecht had een aantal kunstenaars dat groot genoeg was en ontwikkelde een eigen 
karakter en een eigen dynamiek. 
De markt voor schilders uit Utrecht in de zeventiende eeuw was geografisch uitgestrekt. Van 
283 door Bok onderzochte Utrechtse kunstenaars was 25% in Italië geweest om er te leren en 
te werken. Van de generatie tussen 1591 en 1610 geboren Utrechtse kunstenaars, 48 in totaal, 
waren er 25 naar Italië geweest, meer dan de helft.95 Daar werkten zij ook. Zo werkte Weenix 
voor kardinaal Giovanni Batista Pamphili, die in 1644 paus Innocentius X zou worden.96 Ook 
Jan Pauwelsz. Moreelse moet voor de paus gewerkt hebben. Het meest ambitieuze project van 
de Utrechtse school was het vervaardigen van de geïllustreerde geschiedenis van Denemarken 
in kasteel Kronborg. Hieraan werkten Knupfer, Jan van Bijlert, Adam Willarts en Van 
Honthorst. Van Honthorst werkte ook aan het Engelse hof, voor Charles I. Van der Lisse, 
Abraham Bloemaert, Herman Saftleven en Cornelis van Poelenburch werkten voor Frederik 
Hendrik voor paleis Honselaarsdijk. Er zijn meer voorbeelden te geven van Utrechtse 
meesters die werkten voor andere markten. Zo wisten Utrechtse schilders ook door te dringen 
op de Amsterdamse markt. In Amsterdamse boedelinventarissen werden in Utrecht werkende 
schilders veel vaker genoemd dan die uit andere steden van de Republiek, met uitzondering 

                                                
90 Bok. Vraag en aanbod, 198-199. Voor dezelfde statistische verschijnselen van de opkomst van een 
tweedehands markt in schilderijen in Amsterdam: zie Montias, ‘Cost and value’, 463. 
91 Biografische schets: Bok ‘Biographies’.  
92 Montias. ‘Art dealers’, 245. 
93 Montias. Vermeer and his milieu, 117. 
94 Bok. Vraag en aanbod, 117. 
95 Bok. Vraag en aanbod, 189-194. 
96 Deze en volgende kunstenaars: Bok. ‘Biographies’.  
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van Amsterdam en Haarlem.97 Van alle kunstenaars, die hun loopbaan begonnen in het laatste 
decennium van de zestiende eeuw voerde Abraham Bloemaert de lijst in Amsterdam aan met 
29 schilderijen.98 Van de kunstenaars, die hun loopbaan begonnen in het eerste decennium 
van de zeventiende eeuw voerde Roelandt Saverij, ook uit Utrecht, de lijst aan met 41 
schilderijen en van Adam Willaerts werden 11 werken vermeld. Van de kunstenaars, die in 
het tweede decennium van de zeventiende eeuw hun loopbaan begonnen, eindigde Cornelis 
van Poelenburgh, ook uit Utrecht, in Amsterdam op een gedeelde tweede plaats met 21 
schilderijen. 
Behalve de bovengenoemde afnemers van markten buiten Utrecht behoorde ook de relatief 
grote plaatselijke bovenlaag van de stad Utrecht tot de afnemers.99 Ook de middenklasse 
behoorde tot de afnemers: een auteur stelde zelfs dat de aanwezigheid van veel schilders (in 
Utrecht twee promille) duidt op een omvangrijke middenklasse.100  
De Utrechtse schilders hadden om hun markt te vergroten in 1644 een Toonkamer van 
schilderijen opgezet, waar werk van de verschillende meesters te bewonderen en te koop 
was.101 Dit was waarschijnlijk de belangrijkste manier waarop het gilde de markt transparant 
maakte en zo consumenten noodzakelijk vertrouwen gaf. De plaatselijke overheid 
subsidieerde de Toonkamer.102 Groepen kunstenaars, verzameld in een gilde, waren in staat 
private kosten over te hevelen naar publieke instituties. Dat gebeurde met instemming van het 
stadsbestuur omdat een plaatselijke schildersschool geacht werd bij te dragen aan de reputatie 
van een stad. Behalve dat de markt transparanter werd, werden via de toonkamer de 
transactiekosten door het gilde omlaag gebracht, omdat vraag en aanbod daar bijeen werden 
gebracht. Een koper hoefde niet meer veel tijd te investeren om langs allerlei ateliers te gaan, 
om te zien of er iets van zijn gading bij was. 
 
Conclusies 
 
De geschiedenis van het Utrechtse schildersgilde geeft geen houvast voor de stelling van 
Ogilvie, dat ambachtsgilden een nadelige invloed hadden op kwaliteit, vaardigheden en 
innovatie. Zonder te stellen dat het St.Lucasgilde, het Schildercollegie en de tekenacademie 
zorgden voor een economisch optimaal resultaat, kan wel worden vastgesteld dat deze 
instituties, met hun marktregulering, belangrijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van 
vernieuwende en hoogwaardige kunst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
97 Amsterdamse schilders haalden 50%, daarna kwamen Haarlemse schilders (een derde minder) en dan 
volgdende Utrechtse schilders. Schilders die werkten in Den Haag, Leiden, Delft en Rotterdam werden relatief 
zelden vermeld. John Michael Montias. ‘Artists named’, 334. 
98 Ibidem, 340-342, tabel 6. Ook voor Saverij, Willaerts ven Van Poelenburg. 
99 Olde Meierink en Bakker. ’The Utrecht elite’.  
100 Bok. Vraag en aanbod. 
101 Huys Janssen. Schilders in Utrecht, 13-14. 
102 Voor de omvang van de steun, ook in de achttiende eeuw, zie: Prak. ‘Guilds and the development’.  
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6. Weverij: de linnenwevers 
 
In 1650 werkten volgens Klinkenberg 5900 personen in de Utrechtse textielnijverheid.1 Deze 
grote sector was onderverdeeld in drie gilden, die van de wolwevers, de linnenververs en de 
linnenwevers. Rond 1650 werkten volgens Klinkenberg 5500 mensen in de wol- en de rest in 
de linnennijverheid. Het linnenververs- en twijndersgilde telde in 1650 40 leden. Helaas zijn 
van dit gilde en van de wolwevers geen gildearchieven bewaard gebleven. Gelukkig zijn van 
de linnennijverheid wel gildeboeken en rekeningen bewaard gebleven.  
Het aantal linnenwevers was 123 in 1569, 146 in 1621 en 131 in 1650, daarbij moeten nog 
worden opgeteld de knechten en de leerlingen. Een eeuw later had het gilde opgehouden te 
bestaan, omdat het de concurrentie met zuiden en oosten van Nederland had verloren.2 
Desondanks heeft het gilde van de linnenwevers zeker tot het eind van de zeventiende eeuw 
betekenis gehad voor de Utrechtse economie.  
 
Leerstelsel 
 
In een artikel over de technische ontwikkeling van Nederland in de vroegmoderne tijd stelde 
Davids dat gilden bij de vakopleiding zeker een rol hebben gespeeld. Vervolgens nuanceerde 
hij deze vaststelling met de opmerking dat de opleidingsfunctie vermoedelijk vóór 1800 
minder belangrijk was dan ze werd voorgesteld.3 De gilden waren volgens Davids ‘nooit de 
voornaamste, laat staan het enige, medium voor de verspreiding van technische kennis’. Hij 
wees daarbij op het overige onderwijs, zelfstudie van technische literatuur en de rol van 
genootschappen. We zullen nu in vogelvlucht zien welke instellingen het overige 
onderwijsaanbod in de stad Utrecht vormden en welke genootschappen er bestonden. 
In de zestiende eeuw bestonden er enkele lagere scholen, die onderricht gaven in lezen en 
schrijven.4 Er was een ‘handelsschool’, waar Frans, rekenen en correspondentie werd geleerd. 
De belangrijkste school was sinds het begin van de zestiende eeuw de Hieronymusschool, 
waar, naast Latijn, ook wis- en natuurkunde en Hebreeuws op het rooster stond   
In 1634 werd de Illustere School opgericht, waar twee jaar later de universiteit uit zou 
voortkomen; aanvankelijk werden er uitsluitend juristen en theologen opgeleid. In 1756 werd 
de Fundatie van Renswoude opgericht, waar begaafde wezen uit het Stadsambachtskinderhuis 
werden opgeleid.5 Genootschappen als het Natuurkundig Gezelschap (1777), de 
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij, het departement Utrecht (1777) en 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778) werden pas in de 
tweede helft van de achttiende eeuw opgericht.6 Uit dit overzicht kan de conclusie worden 
getrokken dat er in Utrecht tot het laatste kwart van de achttiende eeuw geen alternatief 
bestond voor het nijverheidonderwijs dat de ambachtsgilden via het leerstelsel boden. Het was 
wel zo dat ook elders over techniek nagedacht kon worden en dat technische kennis door 
zelfstudie verspreid kon worden. Maar deze alternatieven waren niet geschikt om leerlingen 
het praktische handwerk bij te brengen.7 Er zijn in de literatuur aanwijzingen dat veel mensen 
hun opleiding buiten Utrecht hebben genoten; zij waren migranten. In tabel 6.1 is, op basis 
van gegevens van Ronald Rommes, nagegaan in hoeverre dat ook gold voor mensen die in de 
                                                
1 Klinkenberg. Meesters, kooplieden, 22. De raming lijkt aan de hoge kant. 
2 Van Nederveen Meerkerk. De draad in eigen, 75-77. 
3 Davids. ‘De technische ontwikkeling’, 29. 
4 Van Schaik. ‘Een nieuwe heer’, 209. 
5 Faber en Rommes. ‘Op weg naar stabiliteit’, 318. 
6 De Bruin. ‘Regenten en revolutionairen’ , 332-333. 
7 Epstein wees op het belang van het overbrengen van skills (vaardigheden) en tacit knowledge. Hij zag de 
verspreiding van technische kennis over zekere afstanden als een onbedoeld effect (van het leerstelsel) van de 
gilden. Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’, 703. 
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textielnijverheid werkten. In de periode 1536-1554 kwamen nogal wat textielmigranten uit 
Noord-Brabant en Zuid-Limburg.  Het blijkt dat vooral in de periode 1581-1630 veel 
textielwerkers naar Utrecht kwamen. De meesten kwamen uit Duitsland, gevolgd door Noord-
Brabant en Zuid-Limburg en de Spaanse Nederlanden. De gegevens over de periode 1721-
1797 illustreren het afgenomen belang van de textielnijverheid voor Utrecht in die periode. In 
de periode 1721-1797 kwamen de meeste textielmigranten uit de herkomstgebieden 
Gelderland en Overijssel.  
 
Tabel 6.1. Beroepsverdeling van migranten en Utrechters, 1536-1797 
 
 U-s Mig U-p G/O Hol B/L Dl Bel Ov 
1536-1554          
Landbouw en 8 10 6 2 - 1 1 - - 
visserij          
Nijverheid 412 788 158 190 104 122 134 55 27 
-w.v. textiel 54 151 11 12 17 77 10 22 2 
Econ. 
diensten 

24 45 9 6 4 2 13 6 5 

Maatsch. 
diensten 

9 164 28 54 17 17 22 16 10 

Totaal 453 1007 201 250 130 147 170 77 42 
          
1581-1630          
Landbouw en 
visserij 

1 10 6 2 - 1 1 - - 

Nijverheid 200 1314 240 235 155 143 315 109 117 
-w.v. textiel 52 353 39 39 35 82 86 41 31 
Econ. 
diensten 

55 219 55 47 33 9 39 21 15 

Maatsch. 
diensten 

2 24 2 1 4 - 4 2 11 

Totaal 258 1558 302 283 193 152 359 132 143 
          
1621-1797          
Landbouw en 
visserij 

10 29 8 7 5 1 9 - - 

Nijverheid 409 982 196 270 125 60 249 24 59 
-w.v. textiel 44 55 9 16 8 5 9 2 6 
Econ. 
diensten 

103 739 137 218 143 28 163 4 56 

Maatsch. 
diensten 

30 263 37 51 82 23 37 1 32 

Totaal 552 2012 369 549 355 111 458 29 147 
 
U-s= Utrecht stad, Mig= migranten, U-p= prov. Utrecht, G/O= Gelderland en Overijssel, Hol= Holland, B/L= 
Noord-Brabant en Zuid-Limburg, Dl= Duistland, Bel=België, Ov= overige gebieden in Nederland en daarbuiten. 
Bron: Rommes, Oost, west, 153, Tabel 53; 158, tabel 54; 161, tabel 55. 
 
In tabel  6.2 is nagegaan in hoeverre het linnenweversgilde afhankelijk was van migranten 
voor de aanwas van nieuwe leden. Het voorkomen van linnenwevers in de ‘poorterboeken’ 
wijst op migratie van linnenwevers naar Utrecht. Uit de verhouding tussen het aantal nieuwe 
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leden en het aantal leerlingen kan worden opgemaakt dat het gilde niet genoeg leerlingen 
opleidde om in het aantal plaatsen voor nieuwe meesters te kunnen voorzien, althans in de 
jaren 1631-1700. Verder blijkt dat het aantal nieuwe leden van het linnenweversgilde enorm 
is gegroeid tussen 1581 en 1610, dus in deze periode zal de maximale omvang van het gilde 
zijn bereikt. 
 
Tabel 6.2. Nieuwe leden, migranten en leerlingen van het linnenweversgilde, 1560-1730 
 
Periode Nieuwe leden Linnenwevers in 

‘poorterboeken’ 
Leerlingen 

1560-1570 59 - - 
1571-1580 - - - 
1581-1590 118 - - 
1591-1600 157 75 - 
1601-1610 108 90 - 
1611-1620 82 67 44 
1621-1630 58 21 67 
1631-1640 49 24 23 
1641-1650 68 16 23 
1651-1660 41 28 20 
1661-1670 35 - 19 
1671-1690 51 - 25 
1691-1710 28 - 11 
1711-1730 6 - - 
 
De elf leerlingen tussen 1691 en 1710 werden ingeschreven in de periode 1691-1702. 
Bron: Nieuwe leden en linnenwevers in ‘poorterboeken’: Jos Klinkenberg, Meesters, kooplieden, 15. Leerlingen: 
U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 39 Rekeningboek linnenwevers. Een liggend streepje betekent dat er geen 
gegevens zijn. 
 
Na 1610 is een neergang in het aantal nieuwe leden zichtbaar, die mogelijk in gang gezet is 
door de vrijere handel met de Zuidelijke Nederlanden gedurende het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621).  
Net zoals we bij de schilders zagen, leidden niet alle linnenwevers leerlingen op. In de jaren 
1640-1660 werden 43 leerlingen ingeschreven, terwijl er in 1650 131 linnenwevers in het 
gilde waren. Grote groepen leerlingen in één werkplaats, zoals bij de schilder Van Honthorst, 
kwamen niet voor, omdat het aantal getouwen dat een linnenwever maximaal mocht hebben 
slechts drie was. 
Een belangrijk gegeven in het bestaan van een leerling was de duur van de leertijd.  In de 
ordonnantie van 16 april 1550 heette het ‘Item so sullen die gildebrueders gheen leerjonghen 
min aennemen om te leeren dan een jaer lang’.8 Volgens Overvoorde en Joosting betekent dit 
een leertijd van één jaar.9 Dit was de kortst bekende leertijd van een Utrechts gilde rond 1550, 
een uitzonderlijk korte leertijd. Twee jaar was volgens Overvoorde en Joosting de leertijd bij 
de smeden, de bakkers, de wolwevers, de steenbikkers, de grauwwerkers en de riemsnijders, 
terwijl bij de barbiers drie gold en bij de heelmeesters vier jaar (later ook twee jaar).10  

                                                
8 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 83, artikel 27. 
9 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, LVI en noot 9. 
10 Ibidem. 
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De door de gilden voorgeschreven minimum leertijd was opvallend korter dan gemiddelden 
die werden afgesproken in mondelinge of schriftelijke leercontracten tussen meesters en 
leerlingen, althans in de Zuidelijke Nederlanden.11 
In de ordonnantie van 7 juli 1596 werd bepaald dat leerjongens van de linnenwevers twee jaar 
moesten leren.12 Deze wijziging ging echter terug op een eerder besluit, van 21 januari 1580. 
Toen werd door de Raad en door het gilde bepaald dat nieuwe leden van goede naam en faam 
moesten zijn en dat zij niet om een kwade reden uit hun residentie waren gegaan. Een 
linnenwever moest het ambacht twee jaar in een bemuurde stad hebben geleerd. Hij moest 
zijn meester voldaan hebben (zijn tijd uitgediend) en het burgerschap van deze stad gewonnen 
hebben. De boete voor het niet nakomen was drie gulden. Dekens die een leerling in strijd met 
bovenstaande aannamen verbeurden veertien gulden. 13 Deze regels golden voor nieuwe leden 
die naar Utrecht getrokken waren, maar ook ten aanzien van leerlingen van het gilde werden 
nieuwe eisen gesteld. De leerjongens moesten twee jaar uitleren, anders verbeurde de meester 
waarbij zij in de leer waren drie gulden. We zien dat deze wijzigingen ten aanzien van de 
leertijd samenvallen met een relatieve toename van het aantal textielmigranten ten opzichte 
van de hele nijverheid van 19,2% over de jaren 1536-1554 tot 26,9% over de jaren 1581-1630 
(zie tabel 1). Bovendien waren er in de jaren 1581-1590 dubbel zoveel nieuwe meesters in het 
linnenweversgilde als in de jaren 1560-1570, 118 tegen 59 (zie tabel 2). De verdubbeling van 
de leertijd kan duiden op een poging van het linnenweversgilde via de leertijd nieuwe 
technieken in te voeren en de kwaliteit te verhogen. 
Het leerkindsgeld of leergeld dat door de leerkinderen aan het gilde verschuldigd was werd 
verhoogd. In 1550 bedroeg het één gulden en acht stuivers rantsoen voor de dekens.14 In 1596 
bedroeg het leerkindsgeld dertig stuivers en het rantsoen vijftien stuivers, waarvan de bode 
drie stuivers kreeg.15 Het lijkt aannemelijk om de verhoging van het leerkindsgeld in verband 
te brengen met de inflatie in de tweede helft van de zestiende eeuw. De sterke groei van het 
linnenweversgilde kan ook een van de  redenen zijn geweest van het hogere leergeld. Veel 
nieuwe aanwas betekende een makkelijke bron van inkomsten voor het gilde. 
Overigens werden kinderen van gildeleden in beide ordonnanties vrijgesteld van 
leerkindsgeld. In 1596 kwamen kennelijk ook knechten naar Utrecht om bijzondere 
vaardigheden te leren, hoewel zij mogelijk al eenvoudiger technieken beheersten. In de 
ordonnantie werd namelijk bepaald dat vreemde knechten, die in deze stad komen wonen om 
te leren weven ‘tyckten ofte cruysbelt en tafellakens’ en die dat niet eerder geleerd hadden, de 
dekens zestien stuivers schuldig zouden zijn.16 
Leerlingen kregen in 1552 te maken met extra kosten. Toen werd bepaald dat leerknechten en 
‘maagden’ - zowel kinderen van gildebroeders als ‘vreemde en uitheemse’- de bode één 
stuiver per jaar moesten betalen. Voor dit bedrag ging de bode langs de huizen van de 
gildebroeders om de leerkinderen op te nemen en de knechten aan een meester te helpen.17 
Vanaf 1596 werden deze lasten verhoogd. Alle ‘knechten en maagden’en alle leerjongens 
moesten 1½ stuiver aan de bode betalen, waarvoor de bode vreemde knechten een meester 
zou wijzen. Dit bedrag moest door de meester van de ‘maagd’of knecht worden ingehouden 

                                                
11 De Munck. Technologies of learning, 63. 
12 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers,  7 juli 1596, artikel 28. 
13 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 21 Gildeboek linnenwevers 21 januari 1580. 
14 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 83, artikel 28. 
15 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers,  7 juli 1596, artikel 29. 
16 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers,  7 juli 1596, artikel 40. 
17 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 20 Gildeboek linnenwevers, 9 mei 1552. 
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op het loon.18 In 1671 werd dit bedrag verhoogd van twee blanken (tweemaal 3/4 stuiver) naar 
twee stuivers.19 
 
Innovatie 
 
We zagen eerder dat gilden in de historiografie beschuldigd werden van conservatisme en dat 
zij om die reden innovatie tegen gehouden zouden hebben. Volgens Van Berkel werden 
werkelijke technische vernieuwingen in de Republiek rond 1600 niet zo snel door 
handwerkslieden zelf tot stand gebracht, omdat zij nu eenmaal door een ‘traditionalistische 
geest’ werden beheerst. De vernieuwende rol zou automatisch toegevallen zijn aan relatieve 
buitenstaanders.20  De Utrechtse caravaggisten bewezen dat deze stelling niet altijd opgaat. 
Op het gebied van de linnenweverij zijn in de vroegmoderne tijd wel enkele octrooien 
verleend, maar niet aan Utrechters. De in de literatuur bekendste linnenwever uit de 
Republiek met een octrooi was de Vlaming Passchier Lammertijn, die zich in Haarlem 
vestigde. Hij kreeg in 1601 een octrooi voor een techniek waarmee hij alles wat met een pen 
geschreven kon worden, in damast kon  weven.21 Overigens werd in 1613 door enkele 
damastwevers te Amsterdam ontkend dat Lammertijn de uitvinder was van het figuurwerk 
waarop hij octrooi had.  Een soortgelijk octrooi kreeg Andries Snellinck, koopman te 
Haarlem, in 1616 voor de kunst en de uitvinding om figuren, beelden, bloemen en allerlei 
sierlijkheden in onder meer linnen te weven.22 Omdat niet alle vindingen leidden tot octrooien 
lijkt het verstandig de aandacht te verleggen van de uitvinders naar de producten. Hierbij 
stuiten we op een tweetal problemen. In de eerste plaats werden geweven linnen stoffen niet 
gesigneerd of van een merk voorzien van het gilde of zelfs van de plaats van herkomst. In de 
tweede plaats is het meestal niet mogelijk om de linnen stoffen die beschreven staan in 
boedelinventarissen te koppelen aan realia, zodat we de kenmerken van de stoffen die 
genoemd werden niet kunnen bestuderen. Dit heeft te maken met het eerste probleem, maar 
ook met het feit dat veel linnengoed in de loop van de tijd verloren is gegaan.  
Er is nog een reden om de producten centraal te stellen, en dat heeft te maken met wat we 
precies onder innovatie verstaan. Nelson gaf een definitie van innovatie als ‘a process by 
which new products and techniques are introduced into the economic system. Succesful 
innovation results in the capability of doing something that could not be done before, or at 
least not so well, or so economically’.23 Reith stelde dat met deze definitie naast het procédé 
ook het product in beeld komt. 24 Zo komen we volgens hem bij de kwestie van de 
productinnovaties in de vroegmoderne ambachten. Volgens de oudere historiografie (Joseph 
Kulisher) werd in deze periode niet alleen de techniek geremd, maar werd ook verhinderd dat 
nieuwe waren op de markt kwamen. Verschillende soorten stoffen kenden echter, volgens 
Reith, een breed en zich voortdurend veranderend palet van variaties en modificering. Van 
alle handelsartikelen was textiel het meest aan de veranderende mode onderworpen. De 
concurrentie en de grillen van de klant dwongen producenten vaak veranderingen in de 
structuur, patronen en kenmerken van weefsels aan te brengen. 
Het is jammer dat er geen geschiedenis bestaat van de Nederlandse linnennijverheid in de 
Middeleeuwen en de zestiende eeuw. Sneller heeft wel materiaal verzameld om tot zo’n 

                                                
18 Ibidem, artikel 41. 
19 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers, 27 februari 1671. Dit gebeurde op verzoek 
van de bode. 
20 Van Berkel. ‘Enige opmerkingen over de aard’. Aangehaald bij: Davids. ‘De technische ontwikkeling’, 22. 
21 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 104, G 54. Six. ‘Paschier Lammertijn’. Six ‘Het einde van Paschier’.  
22 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 131. 
23 Nelson. ‘Innovation’, 339 e.v. 
24 Dit en het volgende in: Reith. ‘Technische Innovation’, 48. 
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studie te komen, maar een publicatie is niet gevolgd.25 De gegevens over de linnennijverheid 
in de stad Utrecht in die periode zijn schaars, en ook voor de vroegmoderne tijd is er minder 
informatie te vinden dan we zouden wensen. Zo is het onduidelijk wanneer werd begonnen 
met de productie van nieuwe stoffen of patronen. Als ze als eerste keer genoemd worden in 
archiefstukken, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat ze niet eerder al vervaardigd werden.  
De introductie van het tijk en het tijkweven was de diffusie van een innovatie. Tijkweven was 
niet nieuw in West-Europa in die tijd, maar wel nieuw in Utrecht. 26 In 1149 al was er in 
Keulen een gilde van ‘Bettzeichenweber’.27 In Turnhout werden zeker in 1480 tijken gemaakt 
als exportartikel. 28 Tijken waren zware stoffen die als overtrek van bedden, matrassen of 
kussens werden gebruikt. De techniek van de tijkweverij stelde hoge eisen aan de 
vaardigheden van de wever en de weefgetouwen.29 In de vroegmoderne tijd waren het vaak 
linnenwevers die ook tijk produceerden.30 Volgens Sneller kon de expansiezoekende 
tijknering in Utrecht niet aarden, omdat er een beperking werd gesteld door het 
linnenweversgilde en het stadsbestuur van het aantal getouwen, normaal gesproken drie en in 
het geval van Joost Baltensz. vijf in 1617.31  ‘Geen wonder, dat in zulk een belemmerende 
omgeving de expansiezoekende tijknering niet aarden kon. Daarvoor waren de Hollandsche 
vesten met hun vrijere allures van koopmanssteden beter geschikt’, aldus Sneller. Hieruit zou 
ten onrechte de conclusie kunnen worden getrokken dat er op Joost Baltensz. na geen 
tijkwever in Utrecht is geweest. Het opduiken van de tijkweverij in Utrecht moet zijn 
veroorzaakt door migratie of daardoor in de hand zijn gewerkt.  Vastgeteld is dat uit 
Antwerpen in de periode 1581-1630 kaffa-bouratwerkers kwamen, naast vervaardigers van 
producten als ‘tijk’, ‘trijp’ en passementen.32 In dit verband trok Rommes ook de conclusie 
dat bepaalde groepen migranten een hoofdrol speelden in de ontwikkeling van nieuwe 
onderdelen van de textielnijverheid.33 Deze Antwerpse migranten waren veelal eerder 
gemigreerd vanwege het oorlogsgeweld. In 1584 was er een ongewone activiteit in de 
linnenweverij in Antwerpen. Dit was hoofdzakelijk te verklaren uit de totale ontreddering van 
de linnenproductie in delen van de Zuidelijke Nederlanden vanaf het begin der jaren tachtig 
en de daarmee gepaard gaande massale immigratie van linnenproducenten in de 
Scheldestad.34 De tijkweverij dankte haar wederopbloei in Antwerpen volledig aan de 
immigratie, bij het begin van de jaren-80, van wevers uit door oorlogsgeweld geteisterde 
centra zoals Turnhout, Arendonk, Dessel, Retie, Tielen en Weelde. In oktober 1583 
verklaarden Turnhoutse vluchtelingen (die gedwongen werden lid te worden van het 
linnenweversambacht) dat zij te Antwerpen al een honderdtal getouwen opgesteld hadden. Na 
de val van Antwerpen (1585) zijn vele van deze vluchtelingen weer verder getrokken, op zoek 
naar betere levensvoorwaarden en eventueel naar een mogelijkheid om hun hervormde 
godsdienst te kunnen belijden. Zodoende kwamen zij ook in Utrecht terecht. 
De vraag rijst of deze gegevens kunnen worden gerelateerd aan het Utrechtse 
linnenweversgilde. In de ordonnantie van 1596 wordt voor de eerste maal gesproken van 
‘cruijsbelt, tijkten of linnenlakens’ als stoffen. Tijk en kruisbeeld (waarover later meer), 
waren kennelijk voor Utrecht nieuwe producten.35 In de ordonnantie was bovendien bepaald 

                                                
25 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 237, noot 1. 
26 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 249. 
27 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 249 noot 2. 
28 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 249. 
29 Klinkenberg. Meesters, kooplieden, 16 en noot 56. 
30 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’.  
31 Sneller. ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 248. 
32 Rommes, Oost,west, 157 
33 Ibidem. 
34 Thijs. Van ‘werkwinkel’tot ‘fabriek’, 96-97. 
35 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers, ordonnantie 7 juli 1596, artikel 17. 
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dat vreemde knechten die in Utrecht kwamen wonen om te leren werken met ‘tyckten ofte 
cruysbelt en tafellakens’, en die dat niet eerder geleerd hadden, zestien stuivers aan de dekens 
verschuldigd waren.36 We zien dus dat het weven van tijk al ruim vóór 1617 in Utrecht 
voorkwam. Het weven van tijk kwam ook nog voor in het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw. In 1677 bepaalde het gilde, onder invloed van de economische crisis, dat het loon van 
knechten, die ‘tyckt of servetgoed of iets anders’ vervaardigden, zou worden verlaagd met 
twee blanken per gulden (7,5%).37 De vraag is of bedrijfsvorm (ambachtelijk kleinbedrijf) en 
bedrijfsorganisatie (het gilde) passen bij de verspreiding van een innovatie, te weten de 
introductie van de tijkweverij. Het lijkt erop dat het weven van tijk gedurende lange tijd wel 
degelijk in een streng gildeverband georganiseerd kon worden, met maximaal drie getouwen 
en een verbod op onderaanneming. Het aantal linnenwevers in Utrecht bleef in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw ongeveer gelijk: 139 in 1621 en 131 in 1650.  Dit duidt niet op het 
ten onder gaan van de tijkweverij. Over het percentage dat tijk van de totale productie vormde 
weten we evenmin iets, zodat ook dit gestegen of gedaald kan zijn. Wat we wel weten is dat 
er in Utrecht over langere tijd door de linnenwevers tijk werd geweven. De suggestie van 
Sneller in zijn artikel over de tijkwevers in Rotterdam en Schiedam, dat het weven van tijk in 
een gildeverband met regels voor een beperkte bedrijfsomvang (zoals in Utrecht) niet 
levensvatbaar was, is dus onjuist. 
Een tweede innovatie of verspreiding van een innovatie bij de linnenwevers betreft 
waarschijnlijk het kruisbeeldwerk. Het niet zeker is of het kruisbeeldwerk een nieuw woord 
was voor een nieuw product of voor een bestaand product. Het Woordenboek Nederlandsche 
Taal geeft als herkomst van het woord kruisbeeldwerk het Utrechts Placaatboek, met name 
een placaat uit het jaar 1625.38 Het gaat dan om ‘kamericxdoek, damast, kruysbeeltwerck 
ende andere soorten van lynwaten’. Maar het is hieruit niet duidelijk wat kruisbeeldwerk 
precies was. Een recent naslagwerk levert de definitie op van gebloemd linnen, zoals dat in de 
zeventiende eeuw in Rijnsburg gebruikt werd.39 De oorsprong van het woord in de stad 
Utrecht gaat zeker terug tot 1596, toen het woord ‘cruysbelt’ werd gebruikt in de nieuwe 
ordonnantie van het linnenweversgilde.40 In deze ordonnantie werd tevens bepaald dat de 
leertijd op twee jaar werd gesteld in plaats van één jaar in de vorige ordonnantie van 1550.41 
Deze toename van de leertijd was een bevestiging van een aantal nieuwe regels uit 1580 toen 
bepaald werd dat nieuwe leden van buiten de stad twee jaar in een bemuurde stad moesten 
hebben geleerd en dat leerlingen van het gilde twee jaar moesten leren.42 Er lijkt een verband 
te zijn tussen de langere leertijd en de introductie van nieuwe technieken en producten in de 
Utrechtse linnennijverheid. Dat de innovatie ook daadwerkelijk wortel heeft geschoten, komt 
tot uiting in de koop en verkoop van een kruisbeeldwerkerij met materialen en 
gereedschappen (voor tweehonderd gulden) in 1671.43  
Kruisbeeldwerk is waarschijnlijk hetzelfde als kruiswerk. Dit kruiswerk kende verschillende 
patronen, en was uit oogjesgoed ontstaan.44 Er werden diverse patronen gemaakt, vaak 
geometrische, maar hoeveel verschillende is niet meer na te gaan. Het is ook niet meer na te 
gaan of bepaalde patronen typisch waren voor bepaalde steden. Wel mogen we aannemen, dat 
de productie in Utrecht divers is geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat het gilde voorschreef 
dat er maar één variëteit gemaakt mocht worden.  
                                                
36 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers, ordonnantie 7 juli 1596, artikel 40. 
37 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers, 6 februari 1677. 
38 Van de Water. Groot Placaatboek, deel  III, 785b, anno 1625. 
39 Glasbergen. Beroepsnamenboek, 265, onder kruiswerker. 
40 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21 Gildeboek linnenwevers, 7 juli 1596, artikel 17. 
41 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 80 artikel 27. 
42 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 20 Gildeboek linnenwevers, 21 januari 1580. 
43 U.A., Notarieel archief, U79a1, aktenr. 119. Van Beeligjen Peeterss aan haar zoon Justus Cruyder. 
44 Six. ‘Kruiswerk, lavendel’, zie figuur 11-18 voor patronen en plaat XXIII. 
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Een derde innovatie is waarschijnlijk de diffusie van het kamerijksdoek. Dit woord duikt in de 
stukken van het Utrechtse linnenweversgilde voor het eerst op in de rekeningen van 1605-
1606.45 Dit doek werd ook wel linnen batist of kamerdoek genoemd, en hieronder verstond 
men de ‘fijnste lijnwaadachtige weefsels welke niet zo dicht als eigenlijk linnen zijn’.46 Het 
was geen Utrechtse uitvinding, maar het stamde uit Kamerijk (Cambrai) waar het door 
Baptiste de Cambrai, een linnenwever, in de dertiende eeuw werd bedacht en waar het 
aanvankelijk ook uitsluitend werd geproduceerd. Kamerijks doek was dus niet nieuw, maar 
wel nieuw in Utrecht. De verspreiding van deze technologie is waarschijnlijk ook door 
migratie gegaan. In de rekeningen van de linnenwevers staat voor het jaar 1605 vermeld dat 
een Waal van Haarlem, de linnenstad binnen Holland, naar Utrecht was gekomen om daar het 
dundoek (kamerijks doek) te bewerken zonder dat hij burgerschap of gilde had gewonnen. De 
dekens hebben hem het werk verboden. De Waal werkte gewoon door. Na ‘aansporinge van 
de gildebroeders’ hebben de dekens hem het werk opnieuw verboden. De Waal werkte 
gewoon door. Nu lieten de dekens de stadsdienaar, met verlof van de schout, de goederen van 
de Waal in beslag nemen. De Waal beklaagde zich en diende een rekest in. Daarin verzocht 
hij om het kamerijks doek te mogen blijven maken, zonder gilde of burgerschap omdat de 
Walen in Haarlem vrij waren van gilde of burgerschap. De dekens werden bij de raad 
geroepen en moesten naar Haarlem schrijven om een antwoord op de vraag of dit echt zo was. 
Uit het antwoord bleek dat de Walen die in Haarlem kamerijks doek maakten vrij waren van 
burgerschap en het gilde. De raad besliste, met de dekens, dat de Waal het gildelidmaatschap 
gegund zou worden. In 1610 vermeldde het rekeningboek dat diverse Walen naar Utrecht 
gekomen zijn om kamerijks doek te maken, zonder dat zij het burgerschap gewonnen hadden. 
De dekens hadden op aangeven van de gildeleden de Walen het werken verboden onder 
verwijzing naar de ordonnantie. De Walen hebben toen een rekest getoond waarop stond dat 
zij kamerijks doek mochten maken zonder burgerschap en zonder gilde te winnen. De dekens 
stuurden een rekest naar de raad met een protest. Door bemiddeling van twee commissarissen 
kwam er een oplossing. De Walen werden lid van het gilde en de gildebroeders waren 
verheugd dat de Walen die ‘soo goet camerycx connen wercken’ mede-gildebroeders werden. 
Nog éénmaal  werd er melding gemaakt van een Waal die weigerde het gildegeld te betalen, 
in de het rekening van de linnenwevers van 1612. Zo lijkt het Utrechtse linnenweversgilde 
een vernieuwing in de bedrijfstak liever in zich te hebben opgenomen dan het te blijven 
verbieden.  
De verspreiding van damastweven was een vierde innovatief verschijnsel. Al in de vijftiende 
eeuw moeten er linnendamastwevers in Kortrijk zijn geweest. Volgens de kenner van antiek 
damast De Zoete werden vanaf ongeveer 1600 producten van damast in de Republiek 
vervaardigd.47 Er zijn aanwijzingen dat vanaf het midden van de zestiende eeuw damast werd 
vervaardigd in de Noordelijke Nederlanden. Er bestaat een stuk damast met het wapen van 
Cornelis van Leeuwen, die van 1537 tot 1558 in de regering van Utrecht zat. 48 Het is zelfs 
mogelijk dat in het damastweven in het midden van de zeventiende eeuw een typisch 
Utrechtse variant heeft bestaan. Een boedelinventaris van ‘Zijne excellentie Van Brederode’ 
uit Vianen noemde verschillende lijnwaden. Hieronder bevonden zich  tafel- en schenklakens, 
zoals  ‘de Engelse roos, de oude lavendelbloem, het schaakbord, de nieuwe lavendelbloem, de 
rozenkrans, enkel Vrieswerk, Veneetse, van Pavye en van Utrechts werk’.49 Meer in het 

                                                
45 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 39 rekeningen linnenwevers. 
46 Woordenboek Nederlandsche Taal. 
47 De Zoete in kranteninterview RD, 22 december 2006. Damast is een weeftechniek die al duizenden jaren 
geleden in China werd toegepast. De Zoete is de enige Nederlandse kunsthistoricus die gespecialiseerd is in 
damast. De Zoete. ‘Het linnengoed van Marie’.  
48 Six. ‘Zestiende-eeuwsch damast’, 183-185, figuur 17, 18 en 19. 
49 Six. ‘De boedel van Quirijn’, 35.  Van Meurs. ‘Kunst in de archieven’, 185. Inventaris 25 juni 1646. 
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algemeen is vast te stellen dat er in de Republiek vele patronen voor damasten tafellakens 
geproduceerd werden, waarvan sommige moeilijk na te maken waren. 
De laatste innovatie was het verven van linnen, hoewel dat zich niet binnen het 
linnenweversgilde afspeelde. Het verven van linnen gebeurde voor 1600 nauwelijks in de 
Noordelijke Nederlanden, terwijl daarna slechts blauw- en zwartververijen vermeld worden.50  
In 1617 scheidden de linnenververs en twijnders in Utrecht zich af van het wolleweversgilde, 
om een eigen gilde te beginnen.51 Dit feit laat zien dat innovaties zelfs konden bijdragen aan 
de vorming van een nieuw gilde in Utrecht. Het linnenverversgilde was bovendien in 1650 
een relatief belangrijk gilde, want het linnenweversgilde telde toen 131 leden, het 
wolleweversgilde telde 60 leden52 en linnenververs en twijndersgilde telde 40 leden.53 Ter 
vergelijking: in Leiden waren er rond 1650 50 blauwlakenververs en maar zes fusteinververs 
en zeven linnenververs.54 Dit alles betekent niet dat het verven van linnen in Utrecht pas na 
1600 begon. In de ordonnantie van het wolleweversgilde uit 1548 staat dat ‘blauw-
lynneverwers’ zich, naast een aantal andere beroepen, bij dit gilde moesten aansluiten.55 Dat 
is aanmerkelijk vroeger dan eerder voor de Nederlanden werd aangenomen. 
De innovatie van het verven van linnen werd in Utrecht ondergebracht binnen het 
wolleweversgilde, waar laken geverfd werd, en niet bij het linnenweversgilde. Het verven van 
linnen kan een gunstige invloed hebben gehad op de omzet van de linnenwevers, omdat 
mogelijk meer vraag is ontstaan naar deze speciale producten en dus naar in Utrecht geweven 
linnen. 
Utrecht speelde een rol in het proces van de diffusie van innovaties als het gaat om nieuwe 
stoffen en waarschijnlijk werden er ook patronen geïntroduceerd en gemaakt. 
 
Marktregulering 
 
Achtereenvolgens zullen nu aan de orde komen: de internationale en plaatselijk markt voor de 
linnenwevers, pogingen om afzet en transparantie te vergroten, de structurering door het gilde 
van de aanbodkant van de linnenmarkt, de relatie met de klanten en de kwaliteitscontrole door 
middel van het instellen van proeven.  
Volgens Sneller, die zich op de ordonnantie van 1550 baseerde, was de Utrechtse 
linnennijverheid tot het eind van de zestiende eeuw vooral van lokaal belang. Er was sprake 
van weefwerk voor de klant, die het garen verstrekte, en er zou geen aanwijzing bestaan dat er 
geproduceerd werd voor de handel en de export.56 Recent onderzoek heeft echter aangetoond 
dat er wel degelijk export geweest is in de vijftiende eeuw. Op basis van de Engelse in- en 
uitvoerregisters (Customs Accounts) werd geopperd dat veel uit Holland en Zeeland ingevoerd 
linnen ongetwijfeld uit ‘France, and Germany, Gelre Brabant and Utrecht’ kwam. Soms wordt 
in de Customs Accounts Utrecht als herkomstplaats van linnen genoemd (Londen, in het jaar 
1450).57 Begin zestiende eeuw was er mogelijk ook export naar of via Antwerpen. Het tarief 
voor de linnen-el-accijns vermeldde (ook) kooplieden uit Utrecht en uit Zeeland.58 Op basis 

                                                
50 Van Ysselstein. Van linnen en linnenkasten, 30. 
51 Van de Water. Goot Placaatboek, deel III. U.A., SA II, inv. nr. 1, Vroedschapsresoluties, 31 maart 1617, N.B. 
Hier staat per abuis linnenwevers en tweerners, dit moet zijn linnenververs. 
52 Baetens. Onderzoek naar het verband, 23. 
53 Linnenwevers en linnenververs en twijnders: Rommes. Oost, west, 208. Het twijnen was trouwens het twee of 
meer garens om elkaar heen draaien. Hofenk de Graaff. Geschiedenis van de textieltechniek, 226. 
54 Van Ysselstein. Van linnen en linnenkasten, 30. Fustein was een halflinnen of katoenen stof, een soort 
bombazijn. 
55 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 224, ordonnantie 25 april 1548, artikel 9. 
56 Sneller, ‘De tijkweverij te Rotterdam’. 245-246. 
57 Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 222. 
58 Ibidem, 223. 
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van een staat uit 1621, volgens welke er 140 linnenweversbazen waren met 261 getouwen, is 
gesteld dat er door de linnenwevers voor de export werd gewerkt..59 De vestiging van een 
linnenlakenkoopman uit Engeland in Utrecht in de periode 1581-1630 kan betekenen dat nog 
steeds voor de Engelse markt werd geproduceerd.60 
In 1569 werd een telling gehouden van de aantallen leden van een aantal Utrechtse gilden. 
Volgens deze telling waren er toen 123 linnenwevers.61 Als de verhouding tussen het aantal 
meesters en het aantal getouwen, waarover de bronnen uit 1569 helaas zwijgen, ongeveer 
gelijk was - en er is geen reden daaraan te twijfelen - dan moet ook reeds in 1569 niet 
uitsluitend voor de plaatselijke markt maar ook voor verdere markten zijn gewerkt. Nemen we 
nog steeds het aantal linnenwevers als indicator voor de markt waarop zij werkten, dan was in 
1687 met een aantal van 47 duidelijk dat het linnenweversgilde marktaandeel had verloren, 
ook op de verder gelegen markten.62 In een proefschrift over de linnenhandel van Amsterdam 
in de achttiende eeuw wordt Utrecht niet meer bij de belangrijkste productiegebieden 
genoemd.63  
De handel in linnen was in Utrecht voorbehouden aan het marsliedengilde. De vroedschap 
stelde in 1661 voor het marsliedengilde een bestuur aan, het college van twintig, dat was 
opgebouwd uit vijf ‘ambachten’, waaronder de linnenlakenkopers.64 De ordonnanties van de 
linnenwevers uit 1550 en 1596 bevatten dan ook geen verbod op de invoer van linnen van 
buiten de stad. Dit was natuurlijk zeer in het nadeel van de plaatselijke producenten en hun 
gilde. Er is uit 1681 een inventaris bewaard gebleven van de voorraad linnen in de Utrechtse 
winkel van Johannes Swaneck.65 Daaruit blijkt dat deze 202 ellen smal Zutphens linnen in 
voorraad had, met een waarde van zestig gulden en twaalf stuivers. Dit was ongeveer drie 
procent van de waarde van de voorraad, terwijl van het andere linnen de herkomst niet 
vermeld werd. Dat deze praktijken het linnenweversgilde waren opgevallen, blijkt wel uit een 
rekest uit 1682, waarin de linnenwevers klaagden over de invoer van goedkope linnen lakens 
en andere stoffen van buiten de provincie waardoor hun eigen afzet ernstig werd bemoeilijkt 
’t welck daer uijt blijckt dat over ettelicke jaren meer dan eens soo veele linnewevers alhier 
binnen Utrecht zijn geweest als nu’. Bovendien hadden de tegenwoordige linnenwevers 
weinig werk omdat Utrechters de voorkeur aan gaven hun stoffen buiten de stad op het 
platteland te laten weven waar lagere arbeidslonen betaald hoefden te worden. De wevers 
verzochten het stadsbestuur tegen beide praktijken maatregelen te nemen.66 
Nu we gezien hebben hoe de linnenwevers zich op de verschillende markten bewogen, rijst de 
vraag wat het linnenweversgilde deed om de omzet te vergroten. In 1597 gaf het Utrechtse 
stadsbestuur op verzoek van het linnenweversgilde toestemming om twee keer per jaar een 
markt te houden op de Breedstraat.67 Zodoende werd voor de klanten de transparantie van de 
markt vergroot en voor de leden van het gilde de afzet. Deze toestemming van het 
stadsbestuur kwam aan het einde van het decennium waarin het gilde zijn grootste 
geregistreerde aanwas had (157 leden van 1591-1600). Al gauw kregen vreemden die geen lid 
waren van het linnenweversgilde of het marsliedengilde ook dit recht. In 1649 mochten 
vreemden ‘onbecroont van eenig Gild deezer Stad’ met leer en linnenlaken op de markt op het 

                                                
59 Sneller, ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 246. 
60 Rommes. Oost, west, 159. 
61 Baetens. Onderzoek naar het verband, 19. 
62 Sneller, ‘De tijkweverij te Rotterdam’, 246. 
63 Van Bel. De linnenhandel van Amsterdam, 12-47. 
64 U.A., SA II, inv. nr. 1 Vroedschapresoluties, 14 september 1661. U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 61 
Resolutieboek van twintig gecommitteerden (uit de vijf ‘ambachten’). 
65 U.A., Notarieel Archief, U97a1, akenr. 254, dd. 07-04-1681. 
66 U.A., SA II, inv. nr. 473 Rekesten van verschillende gilden aan B. en Vroedschap, 4 december 1682. Jos 
Klinkenberg. Meesters, kooplieden, fabrikeurs, 16-17. 
67 U.A., SA II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie, 9 mei 1597. 
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Neude staan op vastenavond.68 Behalve deze legale concurrentie was er ook onwettige 
concurrentie. Bij drie gelegenheden vaardigde de vroedschap een plakkaat uit tegen het 
verkopen door vreemden van linnen langs de deuren, in 1650, 1701 en 1715.69 In 1715 was er 
sprake van ‘veele vreemde persoonen, mans en vrouwlieden’.. die ‘dagelyx langs de straten 
aan de huysen loopen veylen’. 
Het gilde probeerde ook de aanbodkant van de Utrechtse linneneconomie te reguleren. De 
meest in het oog lopende maatregel was het maximum aantal getouwen. Deze beperking was 
gemaakt om te voorkomen dat sommige meesters zouden gaan domineren, of broddelwerk 
zouden maken, wat in de textielsector in het vroegmoderne Europa nog al eens voorkwam. De 
oudste verwijzing naar de maatregel is uit 1473 toen werd bepaald dat de gildebroeders van 
het linnenweversgilde drie touwen in een huis mochten stellen.70 In de ordonnantie van 1550 
werd de regel herhaald.71 Het gilde stelde nog in 1670 dat een gildelid niet meer dan twee of 
ten hoogste drie getouwen mocht hebben in zijn huis.72 Hieruit blijkt dat zelfs een aantal van 
drie getouwen binnen het gilde als minder wenselijk werd gezien, maar werd toegestaan. Een 
overzicht uit 1621 laat het volgende beeld zien: 
 
Tabel 6.3. Verdeling van de getouwen over meesterlinnenwevers in Utrecht in1621 
 
Aantal 
meesters 

Aantal 
getouwen 

Totaal 
aantal 
getouwen 

1 5 5 
30 3 90 
65 2 130 
48 1 48 

 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 41 Staat linnenwevers, 18 juni 1621. 
 
Onder de meesters waren zeven aanwerpers. Het blijkt dat de verschillen in het gilde klein 
waren. De meesters met drie of meer getouwen waren in de minderheid, de enige met vijf 
getouwen was Joost Baltusz. die daarvoor speciale toestemming van de vroedschap kreeg. 
Een rekest uit 1670 meldde dat toen nog zeer veel meesters waren die met één of twee 
getouwen werkten.73 De regel bleef ook gehandhaafd. Er zijn maar twee uitzonderingen 
bekend, namelijk Joost Baltusz., die met vijf getouwen mocht werken en Jan Hendricksz. Ras, 
die onder voorwaarden met vier getouwen mocht werken.74 Er waren echter wel meer 
gildeleden die geprobeerd hadden hun bedrijf uit te breiden, maar nul op het rekest kregen. In 
1647 maakte het linnenweversgilde melding van Jacob Joosten vijf jaar eerder, van Jan 
Robbertsz. elf jaar eerder, van Jan Cornelisz. van Tricht achttien jaar eerder en Matijs 
Jacobsz. vierenveertig jaar eerder.75 Het linnenweversgilde meende goede redenen te hebben 
om uitbreiding van het aantal getouwen tegen te gaan. Als overtredingen niet zouden worden 
geweerd zou het hele handwerk gaan bestaan uit drie of vier grote bazen, die de kleinen het 
werk zouden onttrekken, zodat zij ten laste van de Diaconie zouden komen.76 Een ander 
                                                
68 Van de Water. Groot Placaatboek, deel  III, 842, Placaat 26 januari 1649. 
69 Van de Water. Groot Placaatboek, deel  III , 782 :13maart 1650; 783 ,15 februari 1707; 786 16 maart 1715.  
70 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 79-80, 15 december 1473. 
71 Ibidem, 81, artikel 11. 
72 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr 25, rekest 9 mei 1670. 
73 Ibidem. 
74 Voor Jan Hendricksz. Ras zie Ibidem en  U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 25, rekest 25 april 1670. 
75 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 25, rekest 1 maart 1647. 
76 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 25, rekest 9 mei 1670. 
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argument in dezelfde zaak - van Jan Hendricksz. Ras - was dat als iemand vier getouwen zou 
opzetten, dat tot grote schade zijn van de gildeleden, omdat hij velen ‘een voet zal geven’om 
dit ook te doen. Daardoor zou velen het brood uit de mond worden gestoten, die dan weer ten 
laste van het gilde zouden komen, waardoor het onmogelijk zou worden de ‘gemeene 
Armen’uit de bus te onderhouden.77 Het gilde vreesde dus dat dit navolging zou vinden, en 
dat het aantal meesters dat zou bijdragen aan de armenbus zou afnemen en te weinig zou 
worden om de uitkeringen nog te kunnen garanderen. De dekens en de busmeester stelden 
voor dat als dit niet door de vroedschap zou worden belet het onmogelijk zou zijn het gilde 
nog te regeren en de armenbus gaande te houden.78  
Du Plessis en Howell hebben voor Lille en Leiden gewezen op het bestaan van een systeem 
van ‘small commodity production’. De auteurs toonden aan dat ambachtsmeesters zich met 
succes konden beroepen op corporatieve restricties op de bedrijfsgrootte en dat zij daarbij de 
steun ondervonden van de plaatselijke overheid.79 
Nu is voor Utrecht de steun van de lokale overheid voor de beperking van het aantal 
getouwen onmiskenbaar aanwezig geweest. Lis en Soly stelden dat deze steun van de 
plaatselijke regering wel eens ingegeven kon zijn geweest door de wens te voorkomen dat een 
voor de groothandelaren concurrerende groep van kapitalisten zou ontstaan.80  
Er was voor de linnenwevers een regel dat gildeleden geen werk mochten aannemen om te 
laten vervaardigen op de getouwen van gildebroeders. Deze regel was onder meer vervat in de 
norm uit 1550 dat gildebroeders en gildezusters alleen mochten werken in hun eigen huis.81 
Een interpretatie van deze regel luidde in 1670 dat gildeleden geen werk mochten aannemen 
om te laten maken op getouwen van andere gildeleden, op straffe van zes gulden boete.82 
Behalve regels voor het aantal getouwen waren ook de werktijden en het loon van de 
knechten gereglementeerd. De werktijden waren, volgens de ordonnantie van 1550, ’s zomers 
alleen bij daglicht en ’s winters bij kaarslicht van ’s morgens zes uur tot ’s avonds acht uur.83 
Deze afspraak was bedoeld om te voorkomen dat er meesters zouden zijn die langer 
doorwerkten en zodoende werk van anderen binnenhaalden. 
Zo was het ook verboden om het werk dat een ander gildelid had aangenomen goedkoper te 
gaan doen, op boete van zestien stuivers.84 Het loon voor een ‘knaap’of ‘maagd’ moest van 
het gilde in 1596 ‘een oort stuvers ter week’ zijn.85 In 1677 werd het loon van de knechten 
door de vroedschap voor het gilde verlaagd met ‘twee blanken per gulden’ (7,5%)  ten 
behoeve van de bazen. De knechten moesten dit gedogen zonder daarover iets te miszeggen of 
te misdoen. 86 Het belang van deze afspraken was de onderlinge concurrentie te beperken.,  
Het linnenweversgilde probeerde een centrale rol te spelen bij problemen tussen de producent 
en de consument. Dit blijkt tenminste uit de bestudering van de ordonnanties. Een eerste 
artikel hield in dat als een gildebroeder of -zuster een laken niet ‘oprecht’ geweven had en 
daarover klachten bij de dekens waren gekomen, diegene het werk moest verbeteren. Dit 
gebeurde onder toezicht van de dekens en de betrokken persoon moest het gilde een pond was 
                                                
77 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 25, rekest 25 april 1670. 
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voor het gildealtaar geven (1550) of later één gulden aan de dekens betalen (1596).87 De 
gildeleden moesten het werk ook op de afgesproken tijd maken; als er klachten bij de dekens 
kwamen moest het werk uitgevoerd worden op de dag die de dekens zouden bevelen, op boete 
van twaalf stuivers.88 Gildeleden mochten ook geen werk voortijdig van de getouwen halen, 
dat mocht alleen met toestemming van de dekens.89 Bij verschil van mening tussen een wever 
en de klant over de vraag of het garen, dat de klant vaak leverde, te verwerken was of niet, 
beslisten de dekens.90 Bovendien verboden de dekens het werk als het vroor, wat anders 
natuurlijk ten koste zou gaan van de kwaliteit en dit zou het belang van de klant kunnen 
schaden.91 Maar als er klachten van gildebroeders en -zusters kwamen dat het werk zeer 
‘cranck ende onsterck’ was, zodat ze geen daghuur konden verdienen, dan zouden de dekens 
het loon verbeteren met instemming van degene die het werk toekwam. Als de meester 
daarmee niet tevreden zou zijn, zouden de dekens het werk, met boom en kam, aan een goede 
meester geven. De klanten moesten het spoelen, scheren, draaien en wat er al aan geweven 
was betalen tot een bedrag te bepalen door de dekens.92 Als een weefsel niet goed was en 
daarover een morgenspraak plaatsvond, verbeurde de wever twee gulden en daarboven nog 
wat hij of zij tekort gedaan had, te bepalen door de dekens en het ‘gemene gilde’.93 Een zeer 
strenge straf stond op het verminderen, verkopen of naar de lommerd brengen van garen dat 
de klant gebracht had. De wever verloor in dat geval het gildelidmaatschap en het burgerschap 
en hij of zij mocht ook niet meer het ambacht in de stad uitoefenen.94 
Een andere manier om de klanten tevreden te stellen was het instellen van een proef. Het gilde 
was laat hiermee, vergeleken met andere steden in de Republiek. Het Utrechtse 
linnenweversgilde besloot in 1640-1641 een procedure aan te gaan voor het instellen van een 
proef, wat resulteerde in het vastleggen van de proef bij notaris Van Waaij; het stadsbestuur 
had besloten dat de proef niet al te zwaar mocht zijn.95   
Tot slot nog even Joost Baltusz, de Utrechtse tijkwever die met vijf getouwen mocht weven. 
Het uitbreiden van de bedrijfsomvang is een zaak van zowel de ordening van de markt door 
producenten als van een innovatie. Eén aspect van de ontwikkeling van de productie in de 
richting van de manufactuur als bedrijfsvorm is dat het product goedkoper kan worden 
gemaakt. In die zin is er sprake van een procesinnovatie en van een vrijere omgang met de 
regels voor de producenten. We hebben gezien dat het linnenweversgilde zich hiertegen te 
weer stelde. Dit gebeurde uit een zeker conservatisme, een weemoedig terugverlangen naar de 
tijd van de Middeleeuwen, toen de sociaaleconomische verschillen binnen het gilde kleiner 
waren. Overigens betekent dit alles niet dat het Utrechtse gildestelsel als geheel met succes de 
opkomst van manufacturen in de stad heeft weten te voorkomen; daar zijn genoeg bewijzen 
van.96 
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90 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 81, ordonnantie 1550, artikel 17.  U.A., BA I, 
Archief gilden, inv. nr. 21, Gildeboek linnenwevers 1596-1677, ordonnantie 1596, artikel 13. 
91 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 81, ordonnantie 1550, artikel 19.  
92 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 21, Gildeboek linnenwevers 1596-1677, ordonnantie 1596, artikel 15. 
93 Ibidem, artikel 17. 
94 Ibidem, artikel 18. 
95 Baetens. Onderzoek naar het verband, 40. U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 39 Rekeningen 
linnenweversgilde, 1641. 
96 Rommes. ‘De gilden, de manufactuur’. Geeft voorbeelden van  manufacturen die opereerden buiten 
gildeverband. 
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Conclusies 
 
Samenvattend kunnen we de volgende feiten vaststellen. Binnen Utrecht bestond in de 
linnenweverij, maar ook in andere ambachten, geen alternatief voor de vakopleidingen van 
gilden. Voor de aanwas van nieuwe leden was het linnenweversgilde deels afhankelijk van 
migranten, die specifieke vakkennis en mogelijk ook patronen meebrachten. Er is weinig 
aanwijzingen gevonden dat het gilde innovaties tegenhield, en dat zou ook bezwaarlijk 
kunnen omdat de linnenwevers werkten op concurrerende markten, zowel internationaal als 
plaatselijk. In de loop van de tijd werden nieuwe stoffen geïntroduceerd (diffusie) en 
waarschijnlijk ook nieuwe patronen. Wel waren de linnenwevers sterk gekant tegen de 
concentratietendens in de textielnijverheid; met enig recht kan gesteld worden dat ze de 
procesinnovatie van schaalvergroting zo tegenhielden. De reden was niet dat ze tegen 
innovatie als zodanig waren, maar was dat de leden bang waren hun economische 
zelfstandigheid te verliezen.  
Het linnenweversgilde heeft lange tijd een exportrol gehad in de Utrechtse economie. Het 
gilde organiseerde met instemming van het stadsbestuur markten en vergrootte zodoende de 
transparantie en het vertrouwen van de consument, terwijl de transactiekosten verlaagd 
werden. De transparantie werd vergroot doordat de klanten alle aanbieders op één plaats 
konden vinden en zo prijs en kwaliteit konden vergelijken. In de ordonnanties namen regels 
ter bescherming van de consument een belangrijke plaats in. Om naar de gunst van de klant te 
dingen werden proeven ingesteld; dit gebeurde in overleg met de commissarissen, die het 
stadsbestuur vertegenwoordigden.  
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7. In het geweer: de smeden van St. Eloy 
 
Inleiding 
 
Het Utrechtse smedengilde bestond al in de dertiende eeuw.1 Het gilde omvatte meerdere 
ambachten van metaalbewerkers, maar er waren ook handelaren in opgenomen. Beroepen die 
onder het smedengilde ressorteerden waren bijvoorbeeld messenmakers, klokken- en 
geschutsgieters, grofsmeden en slotenmakers, koperslagers, kopergieters, geweermakers, 
tingieters, harnasmakers, zwaardvegers, spelden- en naaldenmakers, spoormakers, 
oorijzermakers, strijkijzermakers, trompet- en instrumentmakers, pompenmakers, 
stangenmakers, uurwerk- en horlogemakers en dompertjesmakers.2 In 1650 waren er minstens 
265 leden; per 1.000 inwoners waren dat 8,5 smeden, tegenover 7,5 in 1569.3 In 1700 waren 
er in Utrecht nog 6,7 smeden per 1.000 inwoners en honderd jaar later 5,3.4 Volgens Ritter 
vormde de metaalnijverheid in Utrecht door de eeuwen heen een belangrijke bron van 
bestaan. Voor zover hij kon beoordelen, zelfs meer dan elders in de niet rijk met 
metaalindustrie bedeelde Republiek.5 Er is dus een claim in de literatuur dat de 
metaalnijverheid in Utrecht belangrijk was. Knotter heeft een goed instrument ontwikkeld, 
waarmee bezien kan worden of dat werkelijk zo was. Hij maakte voor het negentiende-
eeuwse Amsterdam het economisch-geografische onderscheid tussen ‘stuwende’ of 
agglomeratievormende, en ‘verzorgende’ of agglomeratievolgende sectoren.6  Stuwende 
bedrijven exporteren goederen en diensten en zorgen daarmee voor inkomsten en geldstromen 
die hun oorsprong vinden buiten de stad zelf. Dit is noodzakelijk om import van goederen, 
zoals grondstoffen en voedingsmiddelen, mogelijk te maken, die de stad als concentratie van 
niet-agrarische bedrijvigheid niet zelf kan voortbrengen. Verzorgende bedrijven vervaardigen 
goederen en leveren diensten die uitsluitend bestemd zijn voor de plaatselijke bevolking. 
Verzorgende werkgelegenheid is betrekkelijk regelmatig verspreid over het land. Maar 
stuwende bedrijven geven door verschillen in vestigingsfactoren elke stad een specifieke 
werkgelegenheidsstructuur.  
Een vergelijking met andere steden in de Republiek kan leren of de Utrechtse 
metaalnijverheid verzorgend of stuwend was. Knotter heeft voor dit doel voor het midden van 
de negentiende eeuw  locatiequotiënten berekend. Een locatiequotiënt is het aantal werkzame 
personen in een beroepsgroep in verhouding tot de totale bevolking (per 1000 inwoners) in 
het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld de stad Utrecht) en in het referentiegebied (bijvoorbeeld 
de Republiek). Men deelt dan de gevonden promillages. De waarde waarmee de uitkomst 
groter of kleiner is dan 1 is de maatstaf voor de mate van over- of ondervertegenwoordiging. 
Voor het jaar 1859 vond hij voor de metaalbewerking en machines een locatiequotiënt voor 
het Rijk van 1,88 en voor het minimum 1,40 in de Hollandse steden Rotterdam, Den Haag, 
Leiden, Haarlem en Dordrecht.7 Van dit minimum wordt aangenomen dat dit toereikend is om 
het eigen gebied te verzorgen. We kunnen deze methode van locatiequotiënten niet zonder 
meer overnemen voor de vroegmoderne tijd. Het probleem met de opgaven die we hebben is 
dat alleen het aantal meesters bekend is en niet het aantal knechten.8 We mogen er 
vermoedelijk wel van uitgaan dat de verhouding van het aantal meesters tegenover het aantal 
                                                
1 Rommes en Van der Spek. Het hand en hart, 12. 
2 Dompers waren metalen voorwerpen die gebruikt werden om kaarsen te doven. 
3 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 50. 
4 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 61. 
5 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 28. 
6 Knotter. Economische transformatie, 23-29. 
7 Knotter. Economische transformatie, 29, tabel 1. 
8 Dit geldt vooral voor de referentiegebieden. Voor Utrecht is een telling: Graafhuis en De Vries ‘Utrechtse 
belastingbetalers’. 
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knechten in alle steden van de Republiek ongeveer gelijk zal zijn geweest.  Het 
verhoudingsgetal van het aantal smeden, die lid waren van een gilde, per 1000 inwoners, kan 
daarom als vergelijkingscijfer dienen.  In Gouda waren er in de vroegmoderne tijd 6,5 smeden 
per 1.000 inwoners en in een handelsstad als Amsterdam slechts 1,5. In Leeuwarden waren 
het 0,67, terwijl 2 per 1000 inwoners voor de kleinere steden in Friesland niet ongebruikelijk 
was.9 Het aantal smeden in Gouda en Utrecht heeft het niveau van de verzorgende 
metaalnijverheid overtroffen; een niveau dat bij benadering op minimaal 1- 1,5 promille 
stond.10 De Utrechtse metaalsector als geheel was dus stuwend en was daarom belangrijk voor 
de Utrechtse economie, waarmee de claim van Ritter bevestigd is.  
Een belangrijke beroepsgroep uit dit gilde werd gevormd door de geweermakers, die aan de 
ene kant een markt van topwapens voor welgestelden bedienden en aan de andere kant 
massaproductie voor verre markten leverden.   Omdat we in dit hoofdstuk gaan kennismaken 
met de geweermakerij in Utrecht volgt een korte schets van het belang van dit ambacht binnen 
het smedengilde. In 1569 waren er 5 busmakers of geweermakers, minder dan 2% van het 
aantal smeden.11 De bloeitijd van het geweermakerambacht moet tussen 1626 en 1715 zijn 
geweest. Voor de periode 1626-1635 werden door de Utrechtse archiefmedewerker Brinkhuis 
17 eerste vermeldingen gevonden van Utrechtse geweermakers.12 In de jaren 1646-1715 
waren er 841 gildewinners en verheervaarders in het smedengilde, waarvan 92 geweermakers, 
dat  is bijna 11%.13 Brinkhuis vond tussen 1616 en 1725 59 eerste vermeldingen van 
loopsmeden en 133 van vuurslotenmakers; beide ambachten waren specialisaties van 
geweermakers binnen het smedengilde.  Het geweermakersambacht was dus een belangrijk 
beroep binnen het smedengilde. 
De metaalnijverheid in Utrecht kenmerkte zich door export, kwaliteitszorg en innovaties. 
Hoewel de vestigingsfactoren vóór 1300 gunstig waren geweest voor de metaalnijverheid, 
zouden na 1300 het dichtslibben van de vaarwegen rond Utrecht en het verleggen van 
handelsstromen niet in het voordeel van het smedengilde zijn. Toch wist Utrecht zich te 
handhaven als centrum van metaalnijverheid. Enerzijds valt dit te verklaren uit een historische 
vestigingsfactor - namelijk het feit dat de bedrijfstak nu eenmaal bestond in Utrecht - maar 
anderzijds rijst de vraag of het niet zo zou kunnen zijn dat de organisatie van de 
metaalbewerkers, dus het gilde, heeft bijgedragen aan het voortbestaan van deze belangrijke 
bedrijfstak. Volgens de vooral oudere literatuur hielden de gilden innovaties tegen en waren 
zij alleen geïnteresseerd de opbrengsten van hun monopolie te verdelen onder een beperkt 
aantal mensen (Adam Smith in de achttiende eeuw, recent nog Ogilvie). Meer recent menen 
andere auteurs dat gilden wel degelijk een bijdrage konden leveren aan human capital 
(Epstein), aan innovaties en  aan het transparanter maken van de markt (Prak). Het feit dat de 
smeden in Utrecht een bloeiende bedrijfstak hadden zou te maken kunnen  hebben met goede 
opleidingsmogelijkheden, met aanwezige know how, en met distributienetwerken; in deze 
zaken zou het smedengilde een rol kunnen hebben gespeeld. Onderzocht wordt wat nu precies 

                                                
9 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 26 
10 Knotter gebruikte locatiequotiënten per beroepsgroep. In tabel 1 heeft hij afwisselend één stad opgenomen, 
met het laagste promillage, om die te vergelijken met Amsterdam. Deze berekeningswijze staat bekend als de 
‘minimale vereistenmethode’ en is gebaseerd op de overweging dat het laagste promillage kan worden 
beschouwd als minimaal vereist voor de verzorging in elke stad. Het laagste locatiequotiënt in de overige grote 
Hollandse steden, dus anders dan Amsterdam, was voor de metaalbewerking  1,40. Knotter. Economische 
transformatie, 27-29. 
11 Ritter, Het Utrechtse smedengilde, 53. 
12 Ritter, Het Utrechtse smedengilde, 44 en 151 (noot 48).  
13 In de jaren 1626 – 1725 vond Brinkhuis 265 eerste vermeldingen van in de geweerindustrie werkzame 
personen.: 59 loopsmeden, 133 vuurslotenmakers etc, 56 ladenmakers, 4 kooplui en 13 onvermeld. Ritter, Het 
Utrechtse smedengilde, 72. Voor de periode 1646-1715 zie Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 118-119. 
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de rol van het Utrechtse smedengilde was bij de onderling samenhangende facetten opleiding, 
innovaties en marktregulering.  
 
Leerstelsel 
 
Van het leerstelsel van de smeden is een aantal algemene kenmerken bekend. De 
metaalnijverheid in Utrecht reproduceerde zichzelf door leerlingen, uit Utrecht en elders, het 
vak bij een meester te laten leren. Het smedengilde stelde hiervoor raambedingingen in de 
ordonnanties. In 1502 bepaalde een ordonnantie van het smedengilde dat een leerkind een 
gouden Koervorster Rijnsgulden aan het gilde moest betalen.14 In ruil daarvoor moest de 
meester hem het vak leren. Als het leerkind echter te werk werd gesteld voordat hij voldaan 
had of toestemming had van de oudermannen (dekens) of de busmeester dan kreeg de meester 
een boete van een pond. Deze bepalingen werden herhaald in de ordonnantie van 1538.15 Een 
indicatie van de leertijd spreekt uit het 21e artikel: een meester mocht geen knecht aannemen, 
die het ambacht niet eerst twee jaar had geleerd onder een meester. Deze eis gold niet voor 
kinderen van een meestersmid; zij konden het gilde van hun vader verheervaarden en waren 
tevens vrijgesteld van leergeld.16 Een messenmaker mocht maar één leerkind in de twee jaar 
aannemen, dus eigenlijk één tegelijk.17 Behalve de artikelen in de ordonnanties is er weinig 
bekend over het leerstelsel van het Utrechtse smedengilde. De bedoeling van de leertijd was 
dat de leerlingen hun tijd besteedden aan het leren van het ambacht en geen productieve 
arbeid verrichtten; een bepaling waarmee overigens meermalen de hand schijnt te zijn 
gelicht.18  
Ogilvie herhaalde de kritiek van Adam Smith, dat het leerstelsel van de gilden gericht was op 
het beperken van de mededinging voor de eigen leden.19 Het leerstelsel van de gilden zou er 
tegelijk op gericht zijn training te bevorderen en buitenstaanders, zoals vrouwen, joden en 
bastaarden, uit te sluiten. De training richtte zich vooral op mannen, op meesterszonen, 
mensen uit een bepaald milieu (burgers), en een bepaald geloof (in Utrecht niet-katholieken). 
Iedereen die daar niet toe behoorde, werd geweerd. We zullen zien dat cijfers van het 
Utrechtse smedengilde deze stelling lijken te falsifiëren. Van 1646 tot 1795 waren er bijna 
5.000 leerlingen ingeschreven bij het gilde, terwijl er in die periode minder dan 1500 nieuwe 
meesters werden ingeschreven.20 Er waren dus meer dan drie leerlingen nodig om één meester 
in het gilde voort te brengen. Op grond van deze cijfers lijkt het er eerder op dat het gilde 
concurrentie - tussen leerlingen - inschakelde, dan dat concurrentie werd tegengegaan. Joden 
en katholieken werden gedurende tamelijk lange perioden door het Utrechtse stadsbestuur 
geweerd.21 Het punt is hier echter dat uitsluiting van groepen vrouwen, joden en katholieken 
niet tot resultaat had dat er weinig leerlingen waren. Volgens Ogilvie zouden gilden die geen 
grote aantallen aspirant-leerlingen uitsloten dat gedaan hebben, omdat ze te zwak waren om 
                                                
14 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 397. 
15 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 405, ordonnantie van 14 augustus 1538, 
artikel 10. 
16 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 406,  ordonnantie van 14 augustus 1538, 
artikel 22. 
17 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 25, ordonnantie van 14 augustus 1538, artikel 
25. 
18 Gerard Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 10. 
19 Ogilvie. ‘The use and abuse’, 35. 
20 Zie bijlage 4, tabel 7.1. 
21 Katholieken van buiten mochten geen burger worden (1655), later werd een uitzondering gemaakt voor 
katholieken uit de procincie Utrecht (1674) en katholieken uit het buitenland bleven uitgesloten tenzij konden 
aantonen nuttig en nodig te zijn (tot 1795). De Munck, Lourens en Lucassen. ‘The establishment and 
distribution’, 51. Joden werden in 1455 verbannen uit Utrecht en pas in 1788 mochten joden zich formeel weer 
vestigen in de stad.    
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de regels te handhaven en niet omdat ze er niet in geïnteresseerd waren de concurrentie te 
beperken.22 Van het smedengilde in Utrecht, met een doortimmerde organisatiestructuur, een 
uitgebreide administratie en een gezonde financiële basis, hebben we geen enkele reden om 
aan te nemen dat het om een zwak gilde ging, eerder het tegendeel. 
In de historiografie van de gilden speelt de leertijd een belangrijke rol. We zullen nu drie 
standpunten de revue zien passeren. Op de eerste plaats stelde de oudere historiografie dat de 
leertijd die in de ordonnanties genoemd werd, ook de werkelijke leertijd was. Een voorbeeld 
van deze opvatting vormden Overvoorde en Joosting in hun werk De gilden van Utrecht tot 
1528.  In de tweede plaats huldigen historici tegenwoordig in het algemeen de gefundeerde 
zienswijze dat gilden voorzagen in essentiële training, die dus tijd mocht kosten. Epstein is 
van deze opvatting een duidelijke exponent en hij stelt zelfs dat de overdracht van 
vaardigheden door middel van het leerstelsel de belangrijkste functie was van 
ambachtsgilden.23 Volgens hem hadden gilden eeuwenlang een technologische voorsprong op 
hun concurrenten, de protoindustrie en ‘factories’ (die al sinds de veertiende eeuw bestonden), 
door het geïnstitutionaliseerde leerstelsel.24 Het leerstelsel van de gilden bevorderde 
belangrijke technologische veranderingen, die óf kapitaal óf scholing vereisten.25 In de derde 
plaats is er een tegengeluid gekomen van Ogilvie die stelde dat formele gildetraining niet 
vereist was voor de technologieën die gebruikt werden in vele - misschien de meeste- 
vroegmoderne Europese gilden.26 Met andere woorden: het vak was makkelijk en snel aan te 
leren. Dit argument gaat terug op de achttiende eeuwse polemiek van Adam Smith tegen de 
gilden: ‘long apprenticeships are altogether unnecessary’.27 De actuele discussie over het 
belang van het leerstelsel van de gilden is gebaat bij meer inzicht in de tijd, die nodig was om 
een vak te leren.  
Om de vraag naar de duur van de opleiding te operationaliseren is uitgegaan van de periode 
die verstreek tussen het moment van inschrijving als leerling bij het gilde en het moment van 
het afleggen van de proef.28 De proef was niet bedoeld als een soort examen op de kennis en 
vaardigheden, die werden opgedaan in de leertijd, in die zin dat de proef niet automatisch aan 
het eind van de leertijd werd afgelegd. Wel was een succesvolle proef voorwaarde voor een 
aantal beroepen om toegelaten te worden tot het gilde en het meesterschap. Desondanks lijkt 
de proef zich te lenen als ijkpunt voor het meten van de leertijd, omdat de proef het bewijs 
vormde dat de leerling het geleerde kon toepassen. Het onderzoek naar de leertijd bij de 
Utrechtse smeden heeft een verkennend karakter, omdat één variabele -van de leeftijd waarop 
de proef werd afgelegd en waarop de leerling meester kon worden -niet  werd meegenomen. 
Dit is wel van belang, omdat we niet weten wat de leerling heeft gedaan, voordat deze 
ingeschreven werd als leerling bij het smedengilde. Wellicht is er dan dus slechts een deel van 
het traject waar te nemen. Smith betoogde in Wealth of Nations, dat voor het vervaardigen van 
klokken en horloges geen lange leertijd vereist was.29 Enkele voorbeelden van een apart soort 
smeden, de uurwerkmakers, in Utrecht mogen duidelijk maken dat je vaak pas op relatief 
hoge leeftijd meester kon worden en dat dus een lange leertijd nodig was. David Grenat 

                                                
22 Ogilvie. ‘The use and abuse’, 35. 
23 Deze opvatting: Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’. 
24 Ibidem, 706.  
25 Onbedoeld had het leerstelsel tot gevolg dat bedrijven zich in bepaalde stadsdelen gingen clusteren om het 
leerstelsel te bewaken; dit groeperen van bedrijven had kostenvoordelen tot gevolg. Epstein en Prak. Guilds, 
innovation, 73-74. 
26 Ogilvie. ‘Guilds, efficiency’, 307. 
27 Smith. An inquiry into the nature, 122. 
28 Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de formele (minimum) leertijd uit de reglementen en de feitelijke 
leertijd. 
29 Smith. An inquiry into the nature, 122. Elders heeft Smith zich wat ruimhartiger uitgelaten over de 
vaardigheden die een horlogemaker moest hebben, zie ibidem, 498,( noot bij pagina 122). 
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stamde vermoedelijk af van een Franse uurwerkmakersfamilie en moet dus al jong bekend 
zijn geweest met het ambacht.30 Pas vijftien jaar na zijn huwelijk in Utrecht werd hij als 
horlogemaker lid van het smedengilde. David Grenat werd in 1706 in Utrecht gedoopt, ging 
bij zijn vader in de leer en werd pas op 37-jarige leeftijd door verheervaarding in het 
smedengilde opgenomen als horlogemaker. Pieter Grenat  werd in 1715 in Utrecht gedoopt, 
en ontving het eerste onderricht van zijn vader, voor hij op 29-jarige leeftijd als horlogemaker 
het smedengild won. De leertijd diende vermoedelijk om een aantal basisvaardigheden aan te 
leren, waarna nog enige tijd als gezel bij een meester gewerkt moest worden om de kneepjes 
van het vak onder de knie te krijgen, voor de tijd rijp was om als zelfstandige meester te 
beginnen. De leertijd van de ‘beroemdste leerjongen die Utrecht ooit heeft voortgebracht’, de 
edelsmid Paul van Vianen (circa 1570-1613), duurde zes jaar als we tenminste de twee jaar 
meerekenen die hij als gezel werkte bij zijn broer.31 De edelsmeden behoorden tot 1597 tot 
het smedengilde, en als we het verschil met tussen Van Vianen en de eerder genoemde 
klokkenmakers zien, lijkt ook talent een rol te hebben gespeeld. 
Voor de klokkenmakers in het smedengilde gold geen proef, voor de goud- en zilversmeden is 
pas een proef bekend uit 1597.32 De methode om de tijd te meten tussen de inschrijving als 
leerling en het afleggen van de proef is niet altijd zonder meer toepasbaar bij gilden in de 
ambachtelijke nijverheid, omdat sommige ambachten geen proef kenden. Om deze reden én 
omdat wij niet weten wat de leerling gedaan heeft vóór zijn inschrijving bij het gilde, is 
uitgebreider prosopografisch onderzoek nodig: we kunnen dan de hele carrière van de 
leerlingen overzien. Dit is bijvoorbeeld van belang om de leeftijd te weten waarop de leerling 
aan de opleiding begon. De hier gevolgde methode van meten- van de tijd die verstreek tussen 
de inschrijving als leerling en het afleggen van de proef- zou in het kader van zo’n 
prosopografisch onderzoek bruikbaar kunnen zijn. 
In het zestiende-eeuwse Londen begonnen leerlingen niet eerder dan op achttien of 
negentienjarige leeftijd; in het achttiende-eeuwse Parijs was de gemiddelde aanvangsleeftijd 
uit 293 leercontracten bijna zestien jaar.33 De tijd als leerling - wat niet overeenkwam met de 
tijd die verstreek tot het afleggen van de proef - was in de contracten in Parijs gemiddeld vier 
jaar en tien maanden, in Londen waren de meeste leerlingen geen meester voor ze 26 oud 
waren.34 Weense en Berlijnse ambachtsgilden schreven vaak een leertijd van drie tot zes jaar 
voor, en veel massahandwerken in Duitse steden kenden een verplichte leertermijn van vier 
jaar.35 De duur van de minimum leertermijnen in vier Zuid-Nederlandse steden varieerde per 
ambacht tussen de twee en zes jaar.36 
De leertijd van de schilders bedroeg in de praktijk vele jaren. De Utrechtse caravaggisten 
Hendrick te Brugghen (28 jaar), Gerard van Honthorst (dertig jaar) en Dirck van Baburen (26 
jaar) keerden na een leertijd in de Nederlanden en een soort leerwerktraject in Italië terug naar 
Utrecht om op een leeftijd van tussen 26 en dertig jaar meester te worden.37 

                                                
30 Dit en volgende: Brinkhuis. ‘Utrechtse klokkenmakers’, 12-13. David Grenot werd Granot genoemd, maar het 
is evident dat het dezelfde persoon is. Volgens prof. Zumthor hebben deze Franse vluchtelingen- die vertrokken 
na de herroeping van het Edict van Nantes- het oude horlogemakersambacht in de Nederlanden tot een ware 
industrie verheven en hebben ze de grondslag gelegd voor de latere instrumentfabricage, ibidem. 
31 Van den Berg-Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel I, 72. 
32 Ibidem, 74-75. 
33 Rappaport. Worlds within worlds, 322. Kaplan. ‘Lápprentissage au XVIII siècle’, 452.  
34 Kaplan. ‘Lápprentissage au XVIII siècle’, 450. Rappaport. Worlds within worlds, 322.  
35 De Munck. ‘Vaardigheid in de praktijk’, 41. 
36 De Munck. ‘Kiezen of delen’, 25, tabel I. 
37 Bok ‘Biographies’, 379, 374, 382. 
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Bij de smeden werd vastgelegd voor welk beroep een proef werd gedaan.38 Overigens gold 
niet voor alle beroepen in het smedengilde de verplichting een proef af te leggen, want voor 
sommige beroepen bestond geen proef en in dat geval kon iemand ook gewoon meester 
worden. 
Om te zien welk deel van de leerlingen een proef aflegde en meester werd, zijn over twee 
korte perioden de leerlingen gevolgd. In de periode 1650-1654 werden 171 leerlingen 
ingeschreven en daarvan werd van  154 de naam vermeld.39 In de periode 1785-1789 werden 
104 leerlingen ingeschreven, allemaal met naam.40 Vervolgens zijn de namen van de 
leerlingen vergeleken met de namen van mensen die een proef gedaan hebben of meester 
werden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796.  
Binnen deze termijn hadden uit het cohort leerlingen uit 1650-1654 negen een proef gedaan 
en deze negen waren eveneens meester geworden. Uit het cohort 1785-1789 hadden tien een 
proef gedaan, en ze waren bijna allemaal meester geworden binnen de genoemde periode. De 
conclusie zou kunnen zijn dat het leerstelsel voor deze snelste leerlingen iets efficiënter was 
rond 1790 dan rond 1655. Overigens moet bij deze gegevens wel worden opgemerkt, dat ze 
niets zeggen over leerlingen die door hun eigen vader of moeder werden opgeleid, de 
verheervaarders.  Daarvan kon de leertijd tot aan de proef of het meester worden niet gemeten 
worden, omdat zij nu eenmaal geen leergeld hoefden te betalen en dus buiten de 
leergeldadministratie bleven. Het percentage van de verheervaarders die meester werden was 
rond 1650 nog veertig procentvan alle nieuwe leden. Rond 1670 was het minder dan twintig 
procent van het totaal en na een uitschieter van 25% in de vroege achttiende eeuw werd de 
dalende tendens voorgezet tot ongeveer tien procent aan het einde van die eeuw.41 
Van de genoemde groep leerlingen is bekeken hoe lang zij deden over de periode die lag 
tussen inschrijving als leerling en de inschrijving van de afgelegde proef. Negen leerlingen uit 
het cohort 1650-1654, die een proef aflegden leerden gemiddeld 4,4 jaar tot aan de proef en 
tien leerlingen deden er gemiddeld 5,5 jaar over om meester te worden.42 Negen leerlingen uit 
het cohort 1785-1789 deden er gemiddeld 2,8 jaar over om de proef af te leggen en acht 
leerlingen deden er gemiddeld drie jaar over om meester te worden.43 Wanneer we de situatie 
rond 1650, het hoogtepunt van het gilde in ledental, vergelijken met de situatie vlak voor de 
opheffing van het gilde rond 1798, is de duur van de tijd tot de proef korter geworden voor de 
snelste leerlingen, net als de periode van inschrijving als leerling totdat ze meester werden.  
Vooral bij de grofsmeden is de kortere periode tot de proef in 1785/89 opvallend en dat vraagt 
om een verklaring. De zeer geavanceerde geweermakerij is in de loop van de achttiende eeuw 
teloor gegaan, de bedrijfstak van de smeden is dus geherstructureerd  en dit heeft een algehele 
niveaudaling tot gevolg gehad. De eisen, die daarmee aan de opleidingen voor de bedrijfstak 
gesteld werden, daalden ook, wat natuurlijk een negatieve invloed had op de leertijd. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 De smeden voerden twaalf meesterproeven in, in de zeventiende en achttiende eeuw. Zie: Rommes en Van der 
Spek. Met hand en hart, 59. 
39 Zie bijlage 4,  tabel 7.2. 
40 Zie bijlage 4, tabel 7.2. 
41 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 15. 
42 Zie bijlage 4, tabel 7.3. 
43 Zie bijlage 4,tabel 7.3. 
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Tabel 7. A. Opleidingsduur per beroep in het smedengilde (1650-1654 en 1785-1789) 
 

 

 
 N.B. Opleidingsduur gemeten als de tijd die verstreek tussen het inschrijven als leerling en het afleggen van de 
proef. Het aantal jaren is een gemiddelde. Inschrijving als leerling in de periode 1650-1654 en 1785-1789. Proef 
afgelegd en/of meester geworden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796. 
Bron: U.A., Archief smedengilde, inv.nrs. 85-1, 85-2, 85-3, Rekeningen dekens en busmeesters smedengilde. Zie 
ook tabel 7.4. in bijlage 4. 
 
De leertijd was mogelijk dus verschillend voor onderscheiden beroepen; naast de tijd die er 
besteed werd aan het zich eigen maken van technische vaardigheden en tacit skills, was er tijd 
nodig voor socialisatie in de ambachtswereld. 
Niet ieder die de proef aflegde werd ook meester in Utrecht. In de periode 1652-1661 was dat 
slechts 56,7% en in de periode 1787-1796 werd dat 70,3% in de onderzochte periode.44 Uit de 
gegevens van de leertijd van de smeden blijkt dat de opvatting van de oudere historiografie, in 
het bijzonder van Overvoorde en Joosting onhoudbaar is gebleken. De leertijd  die in de 
ordonnanties genoemd werd was niet de werkelijke leertijd. Het duurde vaak langer, maar het 
kon in enkele gevallen ook sneller dan in twee jaar. De opvatting van Smith, en Ogilvie, dat 
lange leertijden onnodig waren bleek tegengesproken te worden door de feiten. Er waren 
natuurlijk ook vroeger verschillen in ijver en talent tussen leerlingen, en dat zal van invloed 
zijn geweest op de duur van de leertijd. Sommigen zullen wellicht van het doen van een proef 
of het meesterschap zijn afgehouden door de kosten die dit met zich meebracht. In september 
1795, toen tegenstanders de afschaffing van de gilden bepleitten luidde de kritiek dat 
meesterstukken (de proef die men moest afleggen) meestal onnuttig en onbruikbaar waren.45 
Degene die de proef had afgelegd kon de proefstukken niet verkopen om de kosten terug te 
verdienen. Bovendien verhinderden volgens de critici  kostbare proefmaaltijden dat een 
‘kundige doch onvermogende’ man als zelfstandige zijn ambacht kon uitoefenen. Dit alles 
neemt niet weg dat de tijd die minimaal nodig was om het ambacht te leren veel langer duurde 
dan Smith betoogde.  
Net als bij de schilders waren er leermeesters die meer leerlingen opleidden dan anderen. 
Isaac Schot, vingerhoedmaker, leidde zeven leerlingen op in de jaren 1650-1652. Hendrick 
van Geelbergen leidde twee leerlingen tegelijk op in 1653; datzelfde deed Willem Schijf in 
hetzelfde jaar. In de regel bleek echter één leermeester één leerling tegelijk te hebben, en dat 
was anders dan bij de schilders.  
We zagen al dat er drie leerlingen nodig waren om één meester voort te brengen, dus niet 
iedere leerling zou het tot de positie van meester brengen. Er bleven drie alternatieven over 

                                                
44 Zie bijlage 4, tabel 7.5. 
45 Zie de afschaffing van de gilden in Utrecht. Strick van Linschoten was de aanvoerder van deze critici. 

 Beroep Aantal 
leerlingen 

Aantal jaren 

Cohort 1650-1654 Vuurslotmakers 2 3 
 Grofsmeden 5 5 
 Nagelsmid 1 7 
 Messenmaker 1 2 
    
Cohort 1785-1789 Koperslagers 2 5 
 Grofsmeden 2 1,5 
 Kopergieters 4 2,3 
 Koperslager 1 5 
 Strijkijzermaker 1 3 
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voor de leerling, die geen meester zou worden. In de eerste plaats kon de leerling knecht 
worden. In de tweede plaats zou de leerling kunnen migreren om elders het ambacht uit te 
gaan oefenen. In de derde plaats konden leerlingen in Utrecht een nieuwe opleiding voor een 
ander beroep gaan volgen of ongeschoold werk gaan doen, zoals zakkendrager. Om te weten 
hoeveel knechten er waren in het smedengilde staan ons twee tellingen ten dienste. De ene 
telling, van beroepen, werd gemaakt door Graafhuis en De Vries; later werd door Ritter op 
grond van die telling een indeling gemaakt voor het smedengilde, dat immers meerdere 
beroepen omvatte; hij deed dit  voor meesters, meesters en knechten samen, en aanwerpers.46 
De basis voor al deze telarbeid was het Manuaal voor de Honderdste Penning, een 
belastingregister aangelegd bij gelegenheid van een bijzondere belasting, die werd geheven 
vanwege de zorgelijke toestand waarin het land in 1793 verkeerde. Ritter telde 129 meesters 
in het Utrechtse smedengilde. De telling van Graafhuis en De Vries gaf slechts globaal aan 
hoeveel knechten er waren in vier beroepen, die onder het smedengilde vielen, maar het 
waren er maximaal 63.47 Er waren dus meer dan twee meesters tegenover één knecht in het 
gilde. Deze verhouding geeft aan dat er niet voor niet zo veel leerlingen plaats was als knecht.  
Over de hele periode 1646-1795 was er, volgens een berekening gebaseerd op de verhouding 
meesters/knechten, vermoedelijk slechts plaats voor maximaal 750 knechten ofwel vijftien 
procent van het aantal leerlingen. Dertig procent van de leerlingen werd meester, dus blijft er 
nog een groot deel van 55% leerlingen over, waarvan het onbekend is wat ze sinds de 
inschrijving als leerling zijn gaan doen. 
Leerlingen zouden na afloop van hun leertijd hebben kunnen migreren. Dit reisgedrag zou dan 
bijgedragen kunnen hebben aan de verspreiding van technische kennis.48 Dit soort innovatie 
heeft tot dusver niet veel aandacht getrokken.49 Het zou kunnen dat de stad Utrecht een 
regionaal opleidingscentrum was voor smeden. Onderzocht werd of zich in Amersfoort 
smeden en leerlingen van het Utrechtse smedengilde vestigden. Allereerst de smeden: tussen 
1436 en 1807 kwamen er 26 smeden naar Amersfoort om zich daar als burger in te 
schrijven.50 Van drie van hen was niet opgeschreven waar zij vandaan kwamen. Verder 
kwamen er vijf uit Barneveld, twee uit Deventer, twee uit Terschuur, de anderen uit plaatsen 
oostelijk en zuidelijk van Amersfoort, maar geen uit Utrecht (ook niet uit Holland trouwens). 
In dezelfde periode kwamen er drie messenmakers naar Amersfoort, waarvan één vanuit 
Utrecht en bij een andere was geen herkomst opgeschreven. Er kwamen in dezelfde periode 
acht slotenmakers naar Amersfoort; bij vier stond geen plaats van herkomst vermeld en één 
kwam uit Utrecht. Al met al wijzen deze gegevens er op dat Utrecht in geringe mate een 
regionaal opleidingscentrum was. Omdat het mogelijk is dat leerlingen niet het beroep van 
smid opgaven bij binnenkomst in Amersfoort, maar een ander of geen beroep is gekeken naar 
alle personen die naar Amersfoort kwamen vanuit Utrecht in twee perioden. De eerste periode 
is die van 1785-1807 en correleert min of meer met het eerder behandelde cohort leerlingen 
dat tussen 1785 en 1789 bij het smedengilde in Utrecht werd opgeleid. Er kwamen in de 
periode 1785-1807 elf personen uit Utrecht naar Amersfoort, maar er was er niet één bij die in 

                                                
46 Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse belastingbetalers’. Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 12-14, tabel 2.2. 
47 In de lijst van Graafhuis en De Vries, en de daarop gebaseerde indeling van Ritter, waren 17 beroepen in het 
smedengilde, waarin alleen meesters werkzaam waren. Er waren vier beroepen waarvan alleen een totaal van 
meesters én knechten werd vermeld. Dit totaal was 67. Er vanuit gaande dat er minimaal 4 meesters waren, voor 
elk beroep één, komt het maximaal aantal knechten op 63. De opgave luidde: messenmaker (sknecht) 7, 
pompenmaker (sknecht) 6, smid (sknecht) 51 en stangenmaker (sknecht) 3. 
48 Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’, 703. 
49 Innovatie verspreid door reizende van gevorderde leerlingen en gezellen heeft volgens Epstein ten onrechte 
weinig aandacht getrokken. Gezellen reisden (tramping) meer dan ambachtsmeesters migreerden, dus het effect 
op technologische verandering zou groter kunnen zijn geweest. Epstein, ‘Craft guilds, apprenticeship’, 703.  
50 G.A.A. (Gemeentearchief Amersfoort), Burgerboeken 1650-1807 en Resolutieboeken stadsbestuur, 1436-
1649. Deze bronnen zijn ook geraadpleegd voor onderstaande gegevens uit Amersfoort. 
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de periode 1785-1789 in Utrecht bij het smedengilde als leerling stond ingeschreven.51 In de 
periode 1650-1670 kwamen vijftien personen uit Utrecht naar Amersfoort.52 Deze personen 
zijn vergeleken met de leerlingen van het Utrechtse smedengilde in de jaren 1650-1654. Alles 
wijst er op dat Utrecht niet veel geschoolde en half geschoolde vaklieden afstond aan 
Amersfoort, tenminste als het om smeden gaat.53 
In de periode 1652-1670 waren er in Wijk bij Duurstede 59 nieuwe burgers, waarvan drie uit 
Utrecht en twee met een onbekende herkomst.54 Er waren geen leerlingen van het 
smedengilde uit Utrecht in de periode 1650-1654 bij. In de periode 1787-1797 waren er 450 
nieuwe burgers. Er was slechts één mogelijke match met de leerlingen van het smedengilde 
van 1785-1789, de nieuwe burger Jan van Schaik (18-10-1795) lijkt te corresponderen met 
Johannis van Schaijck, die in 1785 leerling was bij H. Dirkse van Westendorp, horlogemaker. 
Wanneer we willen weten in welke mate de 171 leerlingen uit de periode 1650-1654 het 
beroep van smid gingen beoefenen, moeten we de volgende berekening maken. Het aantal 
leerlingen dat met naam genoemd werd was 154. Hiervan moeten we aftrekken negentien 
leerlingen die meester werden of mogelijk meester werden in de jaren 1652-1670. Zeven 
waren er (mogelijk) naar Amersfoort vetrokken en geen naar Wijk bij Duurstede, dit moet 
opnieuw afgetrokken worden. Stel dat er tien knecht zijn geworden, opnieuw in mindering 
brengen. Blijft over 118 leerlingen, die niet als smid aan de slag gingen. 
Mogelijk overleden de leerlingen voor zij hun proef konden afleggen en meester worden. 
Tussen 1650 en 1670 was het sterftecijfer, bij gemiddeld 32.500 inwoners, 37 promille.55 Dit 
getal is vermoedelijk wat aan de hoge kant, omdat het sterftecijfer een gemiddelde is van de 
                                                
51 In totaal kwamen werd in die periode in Amersfoort aan 226 personen en hun eventuele familie burgerrecht 
verleend. Van de eerste 40 alfabetisch gerangschikte bestanden was van circa 40 % (15 bestanden) de herkomst 
niet ingevuld.  
52 In deze periode werd aan 361 personen en hun eventuele familie burgerrecht verleend. Van de eerste 40 
alfabetisch gerangschikte records waren er 7 met een niet ingevulde herkomst, ofwel 17,5%. 
53 In 1657 kwam Jan Jansz van Gelder  als slotenmaker aan. In de rekeningen van dekens en busmeester van het 
smedengilde stonden in 1652 twee leerlingen onder de naam van Jan Jansen genoteerd, waarvan één 
nagelsmidleerling was. In 1653 nog twee en in 1654 nog één. Het is dus niet uit te maken welke Jan Jansz of 
Jansen het geweest kan zijn of dat het nog een andere persoon betrof. Het is wel goed mogelijk dat Jan Jansz in 
Utrecht geleerd had. In Amersfoort vestigden zich verder Willem Jansz Bogert (1662) en Willem Jansz van 
Bunnick(1663), beiden vanuit Utrecht. In 1650 was er in Utrecht een leerling vuurslotenmaker die Willem Janse 
heette; mogelijk dezelfde persoon. Tenslotte vestigde Daniel van Santen zich als messenmaker in Amersfoort in 
1664. In 1654 was er een Dirck van Santen ingeschreven in Utrecht als leerling van een messenmaker. Deze 
legde in 1660 de messenmakersproef af voor het Utrechtse smedengilde. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het hier 
om dezelfde persoon ging. 
Een vergelijking van alle personen die waren geboren te of afkomstig waren uit Utrecht of Amersfoort of 
waarvan de herkomst onbekend was levert het volgende beeld op. Tussen 1650 en 1670 zijn er 329 records van 
nieuwe burgers. 69 zijn nader onderzocht omdat ze als geboorteplaats of plaats van herkomst hadden: Utrecht, 
Amersfoort of onbekend. Er waren 5 overeenkomsten met de lijst van leerlingen van het smedengilde: Arien 
Dirckse, 1654, bombazijnwerker (leerling Aris Dirckse 1650), Daniel van Santen, 1664, messenmaker (leerling 
Dirck van Santen, 1654 leerde bij een messenmaker, in 1660 proef van messenmaker afgelegd), Jan Dircksen, 
geboren in Amersfoort, 1666 nieuwe burger, schoenmaker (leerling Jan Dircksen, 1652), Jan Jansz geboren in 
Amersfoort, nieuwe burger in 1667 (Leerling Jan Jansz, 1654, vuurslotenmaker), Peter Cornelisz, geboren in 
Amersfoort, nieuwe burger in 1662 (leerling in 1652). Daarnaast zijn er twee minder waarschijnlijke 
overeenkomsten: Harmen Jansz van Noorwegen, 1654, schoenmaker (Harman Jansz leerde in 1654 bij een 
vingerhoedmaker) en Jan Willemsz, nieuwe burger in 1652 (Jan Willemsz leerde in 1654 bij een barnsmaker). 
Opgeteld is dat 4,6% van het aantal leerlingen van het smedengilde van 1650 tot en met 1654.  
54 Er is gebruik gemaakt van de volgende transcriptie: Brouwer-Verheijen. Burgers van de stad. Deze 
transcriptie is gebaseerd op: Archiefnr. 1 Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810, inv. nr. 73 uit de 
magistraatsresoluties burgereden 1604-1781, en inv. nr. 71 ‘Borgerboeck’ Register van eedsafleggingen. 
55 Rommes. Oost, west,  25. Tussen 1650 en 1670 was het sterftecijfer 37 promille. 
Tussen 1787 en 1805 zijn er 188 records. Daarvan zijn er 93 nader onderzocht omdat deze personen geboren 
waren in of afkomstig waren uit Utrecht, Amersfoort of een onvermelde plaats. Hier werden geen 
overeenkomsten gevonden.  
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gehele bevolking waarbij de jonge kinderen en de ouderen vermoedelijk een hoger 
sterftecijfer kenden. Het is duidelijk dat het sterftecijfer lang niet helemaal kan verklaren 
waarom zo weinig leerlingen verder gingen als smid. De meesten zullen iets anders zijn gaan 
doen of gemigreerd zijn naar andere steden of dorpen. Het leerlingencohort van 1785-1789 
kende overigens een sterftecijfer van 31 promille.56 De sterftecijfers kunnen de hoge uitval 
van leerlingen die geen proef deden of meester werden ook hier maar voor een klein deel 
verklaren. 
We zagen eerder dat er drie alternatieven waren voor leerlingen, die geen meester werden. Ze 
konden knecht worden, migreren of ander werk gaan doen in Utrecht. Hoewel het totaal 
aantal gemigreerde leerlingen niet bekend is, en we alleen iets weten over een korte periode in 
Amersfoort en Wijk bij Duurstede, lijkt het voor de hand te liggen dat de meeste leerlingen 
uiteindelijk een ander beroep in Utrecht zullen hebben gekozen. Mogelijk heeft zich wel een 
aantal leerlingen in Amersfoort en Wijk bij Duurstede gevestigd zonder burger te worden. 
Tenslotte is er nog een andere mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen het aantal 
leerlingen en het kleine deel daarvan dat uiteindelijk meester of knecht werd: kinderarbeid. 
De magistraat van Utrecht verklaarde in 1609 dat er veel vreemde en van buiten komende 
bedelende ambachtskinderen waren.57 Deze kinderen waren door ‘bedelaars, vagebunden en 
leeggangers’, die in de stad kamers hadden gehuurd, bij hun heimelijk vertrek achtergelaten in 
het logement.58 Het waren dus geen kinderen van burgers van Utrecht, van gildeleden en 
waarschijnlijk of zelfs van inwoners van Utrecht. Hun aanwezigheid zorgde voor 
‘ongeregeldheid’, vooral omdat veel meesters en meesteressen deze kinderen onder het mom 
van liefdadigheid ‘meer gebruyken tot slaven als tot ambachten te leeren en te onderwysen 
naar behoren’, terwijl het onderhoud van deze kinderen ten laste van de gemeenschap kwam. 
Zij namen niet in overweging, aldus het stadsbestuur, dat zij zonder deze ‘leerlingen’ zelf het 
werk zouden moeten doen, of een knecht huren of de leerlingen meer geld geven. De 
ambachtskinderen groeiden onordelijk en goddeloos op, want zij hoorden geen preken, en 
leerden God noch mensen vrezen. In antwoord op deze problematiek werd door het 
stadsbestuur een gesticht opgericht, dat eeuwen is blijven bestaan en dat zelfs, aldus Muller in 
1900, ‘onze tijdgenoten nog waarschuwt voor de groote schaduwzijden, verbonden aan het 
bestaan der ‘ambachtskinderen’.59 In afwachting van de oprichting van het 
Stadsambachtskinderhuis bepaalde een commissie uit de vroedschap dat deze kinderen niet 
mochten bedelen, maar dat degenen die hen aangenomen hadden hen moesten verzorgen met 
‘mondkost, drank, kleederen, linnen- en wollen en slapen’. Deze bepalingen uit de periode 
1609-1619 wilden verder dat de leerjaren van die kinderen verlengd mochten worden, zoveel 
als de gecommitteerden redelijk vonden.60  
 
Innovatie 
 
In zijn algemeenheid is innovatie voor het smedengilde moeilijk aan te tonen. Veel producten 
zijn niet bewaard gebleven en over de producten en over de manier waarop zij gemaakt 
werden is niet veel vastgelegd. Een uitzondering lijkt het ambacht van de geweermakers te 
zijn geweest. Stukken van de hand van Utrechtse geweermakers bevinden zich in tal van 
Europese musea. Daarom is het mogelijk te onderzoeken of zich innovatie heeft voorgedaan 
in het ambacht van de Utrechtse geweermakers.   

                                                
56 Rommes. Oost, west, 33. Na 1770 was het sterftecijfer 31 promille, en dit lagere sterftecijfer hing onder andere 
samen met het verdwijnen van hoge sterftepieken. 
57 Muller Fzn. Schetsen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, 129-130. 
58 Adriani. Het Stads-Ambachtskinderhuis, 5. 
59 Ibidem, 130.  
60 Adriani. Het Stads-Ambachtskinderhuis, 14. N.B. Zie ook: Van Lier. ‘Kritisch commentaar’.  
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Vanouds werd er als het om innovatie gaat vooral gekeken naar patenten. Die patenten 
vormden echter het topje van de ijsberg. Bij patenten gaat het om grote technologische 
innovaties, waarvan iemand kon zeggen: dat heb ík bedacht. Daarnaast waren er volkomen 
duidelijke innovaties, waaraan geen patenten te pas kwamen. 
In de zestiende tot de achttiende eeuw werd ten behoeve van de oorlogsnijverheid door vijf 
Utrechtse uitvinders vier maal octrooi aangevraagd.61 Omdat de Utrechtse wapenproductie 
maar een klein deel was van de stedelijke nijverheid was het veelbetekenend dat van de 22 
Utrechtse octrooiaanvragen er vijf uitvinders waren van verbeteringen van vuurwapens. 
Overigens is van lang niet alle octrooiaanvragers van de 952 octrooiaanvragen tussen 1515 en 
1795 bekend wat hun woonplaats was, zodat het aantal Utrechtse uitvinders mogelijk wat 
hoger lag en dit zou ook kunnen gelden voor uitvindingen op het gebied van vuurwapens. 
Volgens één auteur betreffen de documenten uitvindingen die in vergelijking met de moderne 
techniek een primitieve indruk maken, maar die toch in die tijd van hun ontstaan van groot nut 
voor de samenleving zijn geweest. Gezien de stand van de techniek getuigden ze van net 
zoveel vernuft als twintigste-eeuwse uitvindingen.62 Volgens de techniekhistoricus Doorman 
werden uitvindingen aanvankelijk belemmerd door het gildewezen en het streven van de 
steden om door middel van keuren nauwkeurige voorschriften te geven voor werkwijzen, die 
in verschillende bedrijven moesten worden gevolgd.63  Volgens deze auteur ging de macht 
van de gilden in de zestiende en zeventiende eeuw achteruit, wat het aanvragen van octrooien 
mogelijk maakte. Op deze zienswijze is kritiek mogelijk. Studies van Lourens en Lucassen 
hebben aangetoond dat de omvang van het gildewezen in deze periode helemaal niet achteruit 
gegaan is: integendeel. Het tweede punt van kritiek zou kunnen luiden dat gilden helemaal 
niet stelselmatig tegen vernieuwingen gekant waren. Het onderstaande kan dienen als bewijs.  
Pauls de Moll Janss was in Brussel geboren maar had zich gevestigd in Utrecht toen hij in 
1595 octrooi kreeg van de Staten van Utrecht om voor de duur van drie jaar een ‘zekere olie’ 
te mogen verkopen, die de werking moet hebben gehad het roesten van wapens tegen te 
gaan.64 Het is onbekend of deze persoon lid was van het smedengilde. Het feit dat 
uitvindingen in octrooiaanvragen vaak slechts zeer summier werden omschreven zou te 
maken gehad kunnen hebben met de wens de uitvinding geheim te houden.65  Caspar 
Aelbrechtss kreeg, samen met een wapenmaker uit Rotterdam, in 1629 octrooi van de Staten 
Generaal voor een vinding.66 Het betrof hun manier van ijzeren donderbussen te smeden, 
zodat die goed op schepen en op het land gebruikt konden worden. Donderbus was in de 
vroege tijd de algemene benaming voor allerlei vuurwapens, later werd de term gebruikt voor 
geweren en kanonnen van klein kaliber. Caspar was wapenmaker, en moet dus wel lid 
geweest zijn van het smedengilde. Zeer waarschijnlijk ging het om Caspar Aelbrechtss van 
Solingen, die ingeschreven stond bij het smedengilde als zwaardveger en bussenmaker 
(geweermaker) en die ook handelde in wapens; we komen hem straks nog tegen. 
Eppe van der Arck en Wouter Both verkregen in 1634 voor zeven jaar octrooi van de Staten-
Generaal voor een methode om van allerlei materialen, en van koper, geschut te gieten dat 
eenderde lichter was en waarmee met de helft van de hoeveelheid kruit met meer kracht 
geschoten kon worden, als tot dan toe met gewoon geschut mogelijk was gebleken.67 Van der 
Arck en Both waren geschuts- en klokkengieters en waarschijnlijk lid van het smedengilde. 
                                                
61 E. ‘Utrechtsche uitvinders’ ,(1942), 43-45. Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 177, 197, 208, 323. Over 
de rol van gilden bij het accumuleren van technische kennis in vele stedelijke centra van Europa: Belfanti. 
‘Guilds, patents’. 
62 E. ‘Utrechtsche uitvinders’, (1941), 65-66. 
63 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 11-12.  
64 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 323, U 1. 
65 Dit stelde E. in ‘Utrechtsche uitvinders’, 66. 
66 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 177, G 298. 
67 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 197, G 363. 
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Dit is echter niet meer te achterhalen omdat ledenlijsten over die periode ontbreken en 
financiële administratie van het smedengilde, waaruit zou kunnen blijken of zij lid werden, 
pas vanaf 1646 bewaard is gebleven. Aernout Pietersz Gofta verwierf in 1641 octrooi van de 
Staten-Generaal om ‘zeker geschut te praktiseren, te gieten en te verkopen’.68 Voor zijn 
vinding moest hij nog wel goedkeuring bij de Staten van Utrecht aanvragen, maar dat is niet 
gebeurd. Gofta was meester geschutsgieter en dus waarschijnlijk lid van het smedengilde. 
De Utrechtse geweermakers opereerden aan het bovenste deel van de markt en bedreven een 
hoogontwikkelde nijverheid. Omdat ze op een internationale markt meespeelden, en dus 
moesten concurreren, moesten ze vernieuwingen die elders optraden ook in Utrecht 
absorberen. Daarnaast voerden ze zelf ook vernieuwingen door.  
Procesinnovatie via arbeidsdeling is eenvoudig aan te tonen voor de Utrechtse geweermakers. 
De lopen werden gemaakt door loopsmeden, bewerkers van zwaar metaal die de lopen 
boorden. De ontstekingsmechanismen, de sloten, werden gemaakt door slotenmakers (niet te 
verwarren met huisslotenmakers) of vuurslotenmakers. Loopsmeden en vuurslotmakers 
ressorteerden onder het smedengilde. Het houten deel van een geweer of pistool werd 
gemaakt door ladenmakers, die binnen het gilde van de houtbewerkers werkzaam waren, het 
bijlhouwersgilde. Er zijn in de wapenindustrie nog meer specialisaties op te noemen, zoals 
speciale assembleurs, opstellers genaamd,69 en zwaardvegers en geschutsgieters.70 Verder 
bestond nog het beroep van stellingmaker, dat volgens Ritter waarschijnlijk verband hield met 
het assembleren van de diverse halffabricaten.71 Het is aan te nemen dat door deze 
arbeidsdeling de producten beter en goedkoper werden. Ook was er, bijvoorbeeld rond 1660 
en rond 1710, een commerciële procesinnovatie bij de Utrechtse geweermakers door in 
Utrecht vuurwapens te gaan assembleren uit onderdelen, die (deels) elders geproduceerd 
waren.72 Deze ontwikkeling is mogelijk ontstaan uit de grote vraag naar Utrechtse 
vuurwapens. 
Productinnovatie bij de Utrechtse geweermakers en hun gilde kan eveneens aangetoond 
worden. De geschiedenis van de innovaties van het handvuurwapen is vooral de geschiedenis 
van het ontstekingssysteem ofwel het slot, dat constructief gecompliceerd is en dat het meest 
essentiële onderdeel van een vuurwapen is.73 De oudste vuurwapens waren handbussen, in 
feite een aan één kant afgesloten buis met een gaatje (zundgat) om het kruit aan te steken. De 
handbus werd rond 1300 ontwikkeld en was in de 15e eeuw het meest in gebruik. Het nadeel 
was dat men niet beide handen vrij had om te schieten. Kort na 1400 werd de lont om het 
kruit te ontsteken aan het wapen zelf bevestigd en dit noemt men lontsloten. Lontsloten waren 
het meest in gebruik rond 1600, bijvoorbeeld in het Staatse leger. Het grote nadeel was nog 
steeds dat voor het schieten een gloeiende lont of tondel nodig was zodat het vuurwapen niet 
gedurende langere tijd gebruiksklaar kon worden meegevoerd. De volgende uitvinding was 
een van de belangrijkste verbeteringen op het gebied van de ontsteking: de uitvinding van het 
vuur producerende slot. De eerste vinding was het zogenaamde radslot, een systeem ongeveer 
gelijk aan dat van een moderne sigarettenaansteker. Het radslot werd rond 1500 uitgevonden 
en in de eerste helft van de zeventiende eeuw bereikte de productie ervan de top, hoewel in 
die tijd de productie van het lontslot nog hoger uitviel. Als eigenlijke uitvinder van het radslot 
wordt tegenwoordig algemeen het universele genie Leonardo da Vinci beschouwd.74 Het 
                                                
68 Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 208, G 397. 
69 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 67. 
70 Voor geschutsgieters zie: Van de E. ‘Utrechtse geschuts- en klokkengieters’, 71-72. 
71 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 67. 
72 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 54. Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 69. 
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nadeel van het radslot was dat de constructieve uitvoering complex was en daardoor kostbaar. 
Ook reparatie was kostbaar en tijdrovend. Kruitslijm, dat bij het afvuren ontstond, deed het 
kwetsbare mechaniek te snel haperen. Op basis van het idee van een vuurslaand slot werden 
nieuwe systemen ontwikkeld. Het eerste hiervan was het snaphaanslot of snapslot. Dit type 
verscheen rond 1550 en werd in de zeventiende eeuw het meest geproduceerd, maar 
vergeleken met  het radslot en het lontslot viel de productie van de snaphaan lager uit. In dit 
slot worden de vonken geproduceerd door een gemodelleerd stuk vuursteen dat geklemd 
tussen de steenplaten van de zogenaamde haan, bij het afvuren langs een wegklapbare stalen 
plaat, de batterijplaat of het staal, schraapt. Het snaphaanslot is te beschouwen als een soort 
vuursteenslot. Het verschil met de daarop volgende innovatie, het Franse vuursteenslot, is dat 
de batterijplaat en het pandeksel onderling gescheiden zijn.75 Bij het latere vuursteenslot zijn 
deze twee delen samengevoegd tot één geheel: de batterij. Het vuursteenslot kende 
verschillende typen, maar dat is hier verder niet van belang. Het vuursteenslot werd kort na 
1600 ontwikkeld en kende zijn grootste verspreiding in de achttiende eeuw, al was het leger 
van de Republiek er rond 1700 al mee uitgerust. De ontwikkeling na 1800 van het 
percussieslot en het centraal vuur kunnen hier verder buiten beschouwing blijven. Waar het 
bij al deze ontstekingsmechanismen om gaat is niet de vraag of ze in Utrecht zijn ontwikkeld; 
daar bestaan geen aanwijzingen voor. De vraag is hoe het gilde omging met deze innovaties. 
Het gesofisticeerde radslot en zijn opvolger de snaphaan werden op uitgebreide schaal in 
Utrecht geproduceerd; het was dus niet zo dat het smedengilde deze innovaties tegenhield, 
integendeel het gilde werkte juist mee aan de diffusie. 
In het midden van de zeventiende eeuw lijkt Utrecht, met Jan Knoop, Jan Flock en Cornelis 
Coster, het belangrijkste centrum van ‘high-class gunmaking’ in de Republiek te zijn 
geweest.76  Niet voor niets stond de Utrechtse geweermakerij bekend om (vooral) de 
productie van luxeproducten.77 Ander bewijs dat innovaties in Utrecht snel werden gevolgd 
was bijvoorbeeld de diffusie van het repeteergeweer Pieter Calthoff – zijn woonplaats is 
onbekend - had een geweer bedacht dat 29 schoten kon vuren met  eenmaal laden en kreeg 
hiervoor op 7 juni 1641 een patent.78 Van hem zijn in Holland echter geen voorbeelden 
ontdekt. Een ander monopolie was in hetzelfde jaar gegeven aan Hendrick Baertmans uit ’s-
Gravenhage, ditmaal door de Staten van Holland en West-Friesland. Behalve repeteergeweren 
– een belangrijke innovatie wegens de grotere vuurkracht - die gesigneerd zijn door 
Baertmans, zijn er ook vier bekend die door de Utrechter Jan Flock, en een door zijn 
stadsgenoot Cornelis Coster, werden geproduceerd. 
Ook op het gebied van de lopen was te zien dat er ruimte was voor innovatie. Zo was op een 
vuursteenpistool van Cornelis Coster van rond 1660 een drieloops draailoop gemonteerd.79  
Het geheel was een ingewikkelde constructie met typische zeventiende-eeuwse kenmerken als 
slankheid en elegantie. De Utrechtse lopen stonden bekend om hun superieure kwaliteit – ze 
waren veel beter dan die uit Essen, Luik of Turijn - en dit was mogelijk te danken aan de 
vinding van de al eerder genoemde Caspar Aelbrechtss om betere lopen te smeden; 
Aelbrechtss deelde het geheim mogelijk met zijn Utrechtse mede-loopsmeden.80 

                                                
75 De uitdieping boven het zundgat wordt de pan genoemd, in de eerste helft van de 15e eeuw werd een 
pandeksel bedacht om het kruit droog en op zijn plaats te houden zolang het wapen niet werd gebruikt.  
76 Hayward. The art of the gunmaker, 233. 
77 Vogel. ‘De Republiek als wapenexporteur’, 15. 
78 Hayward. The art of the gunmaker, 233. Doorman. Octrooien voor uitvindingen, 208 nr. G 399. 
79 Tentoonstelling ‘Meesterwerk. Hollandse wapens uit de Gouden Eeuw’ (Collectie Visser tentoongesteld in het 
Legermuseum), Legermuseum Delft, 2004, nummer 72. 
80 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 54-55. De loopsmeden verklaarden dat Utrechtse lopen superieur 
waren. 



 100 

Behalve innoverend op het gebied van de techniek was er in Utrecht ook aandacht voor 
innovatieve stijlen. De Utrechtse geweerindustrie kende dynastieën als Lasonder,81 Van 
Solingen82 en Penterman.83 Gerrit Penterman sr., die tussen 1673/74 en 1680 zelfstandig in 
Utrecht werkzaam was, liet net als dat van andere Nederlandse geweermakers uit die periode 
zien dat zijn werk geheel onder Franse invloed stond en wel met de klassieke Lodewijk XIV 
stijl als voorbeeld.84 Dit gold ook voor leden van de familie Van Solingen.85 De Lodewijk 
XIV stijl maakte in Frankrijk omstreeks 1695 plaats voor de Berain stijl, die zich bij de 
handvuurwapens kenmerkte door onder meer fijnere proporties, vlakkere vormen van het slot 
en door van facetten voorziene laadstokkokers. Toen de Berain stijl in Nederland opdook was 
dat het eerst bij een koppel pistolen dat is toegeschreven aan Barend Penterman - in 1714 
deken van het smedengilde - te Utrecht omstreeks 1705.86 
Geen vuurwapen in de eigenlijke betekenis van het woord is het windroer. Hiermee wordt de 
kogel niet weggeschoten door de gasdruk van het ontbrandende kruit, maar door de druk van 
door een veer samengeperste lucht. Utrecht had voor de vervaardiging van windroeren een 
zekere reputatie. Een praktisch voordeel van luchtdrukwapens was dat zij vrijwel geluidloos 
waren: hierdoor waren zij bijzonder geschikt voor personen die een aanslag wilden plegen. Zo 
werden in 1655 in Engeland plannen ontdekt voor een aanslag op Cromwell, die uitgevoerd 
hadden moeten worden met een windroer uit Utrecht, dat 150 passen ver kon schieten.87 Het 
feit dat luchtdrukwapens in de zeventiende eeuw een grote populariteit genoten, hangt samen 
met de interesse voor de natuurwetenschappen en de lust tot experimenteren. 
Behalve dat de Utrechtse geweermakers vernieuwingen van elders overnamen en verwerkten, 
kwamen ze zelf ook met innovaties. Door Jan Knoop gesigneerde vuursteengeweren uit de 
periode 1655-1660 vertonen een aantal ‘meer of minder revolutionaire nieuwigheden’.88 
Opvallend is vooral een nieuwe vorm van het vizier, namelijk het ringvizier, dat met een band 
om loop en lade heen geschoven zat. Verder een trekkerbeugel met aan voor- en achterzijde 
gevorkte krop, gevuld met een opengezaagd ornament. Een volledig ontwikkelde stoedel aan 
de binnenzijde van de sloten komt voor het eerst buiten Nederland voor op een geweer door 
Le Couvreux in Parijs, dat omstreeks 1660 gedateerd wordt.89 Ook andere Utrechtse 
geweermakers in de periode 1655 tot 1660 blijken de bovengenoemde nieuwigheden in hun 
vuursteengeweren toe te passen, zoals Advardt Abrahamsz de Moor.90 Hij ontwikkelde het 
ringvizier een fase verder dan Jan Knoop, het sloot nu alleen om de loop; ook de 
trekkerbeugel ontwikkelde hij verder: de gevorkte uiteinden van de beugelkrop werden geheel 
gesloten en hadden gewelfde vormen gekregen. Een ander voorbeeld van een innovatie is een 
dubbelloopspistool met twee vuursteensloten door Cornelis Coster, circa 1660.91 Het patent 
van Caspar Aelbechtss voor de vervaardiging van donderbussen werd al genoemd. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Utrechtse geweermakers een nieuwe beroepsgroep 
vormden binnen het smedengilde en dat de technologie volop in ontwikkeling was. Daardoor 
moesten ze meegaan met technologische veranderingen. Ze waren vooraanstaand in Europa 
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84 Ibidem, 54. 
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en verwerkten innovaties die elders ontstonden. Geweermakers als Coster, Caspar 
Aelbrechtss, Knoop en De Moor voegden innovaties, met of zonder patent, toe. Het gilde 
deed niets om dit alles te belemmeren. 
 
Marktregulering 
 
In 1667 sleten de vuurslotenmakers en de ladenmakers het grootste deel van hun productie 
aan kooplieden uit Amsterdam.92 Volgens notariële akten uit de periode 1672 - 1728 leverden 
ook producenten als meester-roermakers en meester-ladenmakers soms grote partijen wapens 
rechtstreeks aan de klanten.93 De grotere orders werden, volgens Hoff, niet uitgevoerd door 
één enkele producent, maar verdeeld over een aantal geweermakers en ladenmakers. Er zijn 
veel van die gevallen bekend, die gewoonlijk vijtig tot honderd musketten betroffen.94 We 
zouden dus kunnen spreken van een praktijk van onderaanneming binnen het smeden- en het 
bijlhouwersgilde, en dit strookt met wat Sonenscher in het Frankrijk van de achttiende eeuw 
waarnam.95 De Utrechtse meester-roermaker Gerrit Penterman sloot in 1689 een 
overeenkomst met Wijnand Deckers, een loopsmid die naar Leeuwarden vertrok.96 Deckers 
zou gedurende tien jaar alle lopen voor Penterman maken. Penterman zou tien stuivers betalen 
(per loop) voor arbeidsloon. Penterman zou alle gereedschap leveren en Deckers beloofde dat 
goed te zullen onderhouden. 
Het beeld dat Utrecht vooral bekend was om vervaardiging van luxe wapens hangt samen met 
de aanwezigheid van mooie Utrechtse wapens in verzamelingen en musea en met de stand 
van het onderzoek dat deels gebaseerd was op die collecties. In de literatuur was Utrecht 
bekend als een centrum van productie van luxe vuurwapens.97 We memoreren nog even dat in 
het midden van de zeventiende eeuw Utrecht, met Jan Knoop, Jan Flock en Cornelis Coster, 
het belangrijkste centrum van ‘high-class gunmaking’  in de Republiek lijkt te zijn geweest.98  
Maar de Utrechtse geweermakers bedienden ook een enorme massamarkt, dus het bestaande 
beeld betreft maar een deel van het verhaal. Naast de exportmarkt voor wapens van hoge 
kwaliteit was er massaproductie voor een exportmarkt.99 
Gegevens over de afzetmarkten van de Utrechtse wapenindustrie aan het eind van de 
zestiende, begin zeventiende eeuw zijn schaars. Utrecht leverde toen wel onder andere 
harnassen en granaten.100 In 1629 beklaagden Utrechtse wapenproducenten zich bij de Staten-
Generaal over de bevoordeling van de Dordtse en Delftse wapenindustrie bij het verlenen van 
overheidsopdrachten. De Staten-Generaal konden niet anders omdat ‘d’Heeren van Holland 
slants magasyn directelyck versien’.101 Ook een interventie van de Staten van Utrecht bracht 
geen uitkomst, omdat de Staten van Holland de eigen wapenproducenten bleven voortrekken. 
Rond 1700 waren in Utrecht 25-36 slotenmakers actief, die het onstekingsmechanisme van 
een geweer vervaardigden.102 Hiervan sloot een minderheid van elf personen notariële 
overeenkomsten voor de levering van wapens, vaak van honderden tegelijk.103 Sommigen 
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éénmaal, anderen veel vaker. Meestal sloot een vuurslotenmaker alleen een contract. Eénmaal 
was er sprake van dat een geweermaker samen met een ladenmaker, die het houten deel van 
de wapens moest leveren, een overeenkomst sloot met een koper.104 De levering van 
geassembleerde wapens was kennelijk in handen van de slotenmakers die bij het smedengilde 
hoorden, en niet van de ladenmakers die bij het bijlhouwersgilde hoorden. 
Volgens gegevens uit 48 notariële contracten uit de periode tussen 1672 en 1728 werden 
16.081 vuurwapens verkocht; een gemiddelde van 335 vuurwapens per contract.105 De export 
van vuurwapens vormde een belangrijk onderdeel van de totale productie. Snaphanen, 
pistolen, musketten en karabijnen samen gingen voor bijna de helft naar het buitenland. 
Overigens leverden de Utrechtse geweermakers niet alleen bajonetten, maar ook nog 
tweehonderd pieken en 23 helbaarden, maar deze gingen niet naar het buitenland. In Utrecht 
vond dus ook massaproductie van vuurwapens plaats; uit de inhoud van de contracten blijkt 
dat het vaak ging om gewone vuurwapens voor gewone soldaten, terwijl voor officieren of de 
bevelhebber soms meer luxe wapens werden gemaakt. Ook ruiterpistolen zijn waarschijnlijk 
in te delen bij de luxe wapens; mogelijk hadden zij radsloten, maar lang niet alle pistolen in 
de overeenkomsten waren ruiterpistolen.  
De Utrechtse exporteurs van vuurwapens waren, in de periode 1687-1705, vooral de 
wapenmakers Berent Penterman, Jan van Wyck, Gerrit Lasonder, Dirk van Meurs, Adriaen de 
Vent en Cornelis Coster.106 Van de elf slotenmakers die wapens verkochten via de notaris,  
deden zes zaken met het buitenland, althans volgens de contracten en die gingen over grotere 
partijen. Dat betekent natuurlijk niet dat de anderen dat op andere wijze niet ook geleverd 
kunnen hebben. In de periode 1687-1705 werden verschillende zaken gedaan met een majoor 
van de artillerie van Ierland, de buitengewone gezant van de koning van Portugal, de vorst 
Lubomirsky, de Royal Scotch Dragoons, koningin Anne in 1704, Wilhem Areskine, 
gouverneur van het kasteel Blacknesse in Schotland, de koning van Engeland (in 1692: 
Willem III) en de Engelse koning Jacobus II. Van Jan Knoop is bekend dat een groot aantal 
van zijn  vuurwapens omstreeks het midden van de zeventiende eeuw op bestelling in 
Scandinavië terecht kwam.107  Ook eerder leverden Utrechtse geweermakers aan het 
buitenland, mogelijk al in de Dertigjarige Oorlog. In 1659 leverde Pieter Tack van 
Amsterdam aan tsaar Aleksej Michailovitsj tienduizend musketten en toebehoren; deze 
musketten moesten goed, nieuw, binnenlands zijn met een kaliber van twaalf in het pond, 
allemaal Amsterdam of Utrecht ‘proof’.108 In hetzelfde jaar werd een contract gesloten ten 
behoeve van de Deense troepen, waarbij de sloten goede en eerlijke Utrechtse sloten moesten 
zijn en de lopen Amsterdams.109 Buitenlandse afnemers wisten regelmatig voordeliger orders 
te plaatsen dan binnenlandse.110 
Behalve deze veelal militaire en buitenlandse markt was er voor de Utrechtse geweermakers 
ook een belangrijke binnenlandse markt. Deze kan opnieuw worden onderverdeed in militair 
en civiel. Een voorbeeld van een binnenlandse militaire levering is die van Cornelis Coster 
aan een regiment, dat ‘in de stadt Sarthogenbos’gelegerd was.111  
De klanten lieten vaak bij de notaris vastleggen waaraan de wapens moesten voldoen; er werd 
dan een patroon, model of ‘fatsoen’ als voorbeeld geleverd. Cornelis Coster tekende voor een 
contract met ‘sijne Brittannische Majesteyt’  in 1687 om tweeduizend snaphanen te leveren.112 
                                                
104 De ladenmaker was Hendrik Brouwer. U.A., Notarieel Archief,  U122a3, aktenr. 203, 29-03-1701. 
105 Zie bijlage 4, tabel 7.6 en noot. 
106 Zie bijlage 4, tabel 7.8. 
107 Kist, Puype en Van der Sloot. Musket, roer & pistolet, 28. 
108 Hoff. Dutch firearms, 17. 
109 Ibidem. 
110 Zie bijlage 4, tabel 7.9. 
111 U.A., Notarieel Archief, U101a4, aktenr. 203, 29-08-1684. 
112 U.A., Notarieel Archief, U80a9, aktenr. 205, 27-01-1687 
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Die Majesteit was dus Jacobus II (1685-1688). Deze partij snaphanen zou echter niet kunnen 
voorkomen dat aan zijn bewind in 1688 door de Glorious Revolution een einde kwam. De 
tweeduizend snaphanen moesten lopen hebben met een kaliber van elf in het pond, maar de 
lengte en het model van de lopen moest zijn volgens een monster dat de kapitein die namens 
Jacobus II het contract met Coster sloot bij Coster had laten berusten. De laden moesten zijn 
van goed en sterk notenbomenhout, maar de sloten moesten geen platte sloten met haken zijn, 
maar ronde sloten, getekend met de letters J.2. Rex en de koninklijke kroon daarboven, zoals 
het op het monster was gegraveerd. De lopen moesten in Essen worden gemaakt, maar in 
Utrecht geprobeerd of getest worden (door de Stadsconstapel) in het bijzijn van de kapitein 
Lewin ‘ofte syne ordre’. Kruit en lood zouden op zijn kosten van Londen naar Utrecht worden 
gebracht. De vervoerskosten van de snaphanen tot Rotterdam aan de wal zouden voor 
rekening van Coster zijn. Mocht Cornelis Coster overlijden voor de afronding van de 
opdracht, dan zou zijn zoon Johannes Coster diens verplichting overnemen. 
Een interessant verschil was dat in Utrecht wapens onder toezicht van het gilde en het 
stadsbestuur werden geassembleerd uit onderdelen, die elders vervaardigd waren.  
We zagen dat Jacobus II gewoon wapens met lopen uit Essen bestelde bij gildeleden in 
Utrecht. Er waren meer klanten, die dit wensten en gedaan kregen. De gouverneur van Bergen  
op Zoom sloot een overeenkomst met een Utrechtse wapenmaker, waarin bepaald was dat de 
lopen van de musketten in Essen vervaardigd moesten zijn, maar in Utrecht ‘geproeft’en 
‘gedemonteert’ (sic).113  Essen exporteerde al in 1620 zeker 135 lopen, naast bijna 15.000 
musketten.114  Het testen en assembleren in Utrecht was een belangrijke voorwaarde en 
betekende voor de klant een soort kwaliteitsgarantie, omdat in Utrecht de noodzakelijke 
expertise aanwezig was. Zo werd in een ander contract bepaald dat de lopen van karabijnen te 
Utrecht ‘gemonteert’ moesten zijn.115 Onderdeel van verkoopcontracten was het overhandigen 
van een model, een voorbeeld van hoe de wapens er uiteindelijk uit zouden moeten zien. Dit 
model kon door de leverancier zijn geleverd, door de klant of door beiden.116 Zo leverde 
Barend Penterman, de leverancier, het model voor een snaphaan, maar stelde luitenant 
Charles de Beaupart, de klant, een model van een slot aan Penterman ter hand.117 De 
snaphanen moesten dit slot krijgen.   
De verklaring voor de praktijk van het assembleren van vreemde onderdelen, die zo in strijd 
lijkt met het klassieke beeld van het gildemonopolie, lijkt te liggen in de grote vraag naar 
goede en geteste wapens. Het klassieke beeld van het gildemonopolie berustte op een 
verkeerde interpretatie van reglementen en ordinanties. Het kwam dus voor dat de vraag het 
aanbod overtrof, waardoor tijdige levering, zonder assemblage van onderdelen van elders, niet 
mogelijk zou zijn. De vuurslotenmakers wezen er bijvoorbeeld op dat er een gebrek bestond 
aan Utrechtse lopen.118  
Opvallend in het contract tussen Jacobus II en Coster was dat de lopen in Essen vervaardigd 
moesten zijn. De klant was kennelijk bij machte om dit te bedingen, of was althans bereid 
daarmee in te stemmen.  In de jaren 1660 lieten enkele Utrechtse ladenmakers grote partijen 
vuursloten voor snaphanen in Luik maken. Ze plaatsten de lopen in de vuurladen, die ze zelf 
vervaardigden.119 Het stadsbestuur van Utrecht bleek gevoelig voor de klachten van een aantal 
loopsmeden over deze praktijk, want het vreesde voor de ondergang van de Utrechtse 
                                                
113 U.A., Notarieel Archief, U106a6, aktenr. 31, 29-10-1688. Contract met Cornelis Coster. 
114 Fehse. ‘Stadtgeschichten in Mittelalter’, 194. 
115 U.A., Notarieel Archief, U93a16, aktenr. 7, 12-02-1689. Contract tussen ritmeester Van Uffelen en Johannes 
Coster , mr. Roermaker. 
116 Voorbeeld van een model geleverd door de leverancier: U.A., Notarieel Archief, U111a5, aktenr. 29, 17-05-
1694. 
117 U.A., Notarieel Archief, U122a2, aktenr. 203, 29-03-1701. 
118 Ritter, Het Utrechtse smedengilde, 69. 
119 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 54-55. 
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wapenproductie, en verbood dit, ook omdat het de naam van het Utrechtse product 
aantastte.120 Om het verschil in kwaliteit aan te geven  tussen in Utrecht vervaardigde 
producten en elders geproduceerde waren besloot de vroedschap in 1667 drie verschillende 
soorten merktekens op vuurwapens aan te laten brengen. Deze verschillende merktekens 
stonden direct in verband met de praktijk van assemblage van buiten de stad geproduceerde 
onderdelen.  Op de geweerlopen van Utrechtse makelij werd boven het stadwapen een kroon 
met bloemvormige tekens (fleurons) aangebracht en op de lopen van musketten, die buiten 
Utrecht waren gemaakt, het Utrechtse stadwapen met eenvoudige parels. De klant moest, 
volgens Rommes en Van der Spek, goed kijken om het verschil te zien.121 Een derde 
merkteken bestond uit simpele parels, zonder kroon, en werd aangebracht op de lopen van 
vuurroeren, pistolen, karabijnen, snaphanen en alle andere producten, die in andere steden of 
plaatsen waren gemaakt.122 In de praktijk werden exportorders nogal eens zonder merkteken 
afgewikkeld, wat toegestaan werd door het stadsbestuur, als daar tenmiste ‘merkelicke 
redenen’ voor waren.123 In 1710 werd een vierde merkteken ingevoerd; in geweren bestemd 
voor het leger mocht alleen de naam van de stad, Utrecht, worden gegraveerd, zonder 
merkteken van een meester of leverancier.124 Dit gold voor sloten van wapens, die niet in de 
eigen winkel waren geproduceerd. Deze bepaling ontstond toen er vermoedelijk een grote 
vraag naar wapens bestond als gevolg van de Spaanse successieoorlog, waarin de Republiek 
zich verbonden had met Engeland en een aantal Duitse vorsten tegenover Frankrijk (1702-
1713).  
Het gilde zag er op toe dat geen misbruik van de merktekens werd gemaakt door vreemde 
onderdelen te verkopen als Utrechtse. De loopmakers hadden in 1667 opgemerkt dat de 
Utrechtse lopen duurder waren dan die uit Luik en Essen, terwijl het materiaal en de 
verwerking beter was dan van die uit Turijn.125 Toen dan ook in 1683 een Utrechtse 
loopmaker en een busmaker uit Middelburg iemand betrapten op het verkopen van vreemde 
voor Utrechtse lopen lieten zij de gang van zaken notarieel vastleggen.126 De twee hadden 
ongeveer veertig uitheemse lopen gezien en op een aantal daarvan stonden vreemde 
merktekens en ook waren merktekens van enige lopen verwijderd. Alle lopen waren echter 
mede gemerkt door Herman van Essen, loopmaker. Daarop hadden de twee wapenmakers 
hem voor het gilde geroepen en de dekens hadden besloten een ernstig verzoek te doen aan 
Van Essen, daar de zaak anders door hogerhand beslist zou worden tot groot nadeel van Van 
Essen. De lopen mochten niet gemerkt worden met het beste merk, maar wel met het slechtste 
merk. In 1710 constateerde de vroedschap dat er vuursloten vermengd werden en dat vreemde 
sloten door Utrechtse geweermakers getekend werden met hun eigen merk of teken; het 
stadsbestuur nam daar maatregelen tegen.127 
Het assembleren van wapens door Utrechtse geweermakers werd in 1664 door de vroedschap 
gereguleerd.128 De ladenmakers, die het houten deel van  een vuurwapen vervaardigden, 
mochten het slot en al het andere ijzerwerk aan het hout bevestigen. Deze onderdelen moesten 
wel door de smeden geleverd zijn. De ladenmakers, noch hun knechten of leerjongens, 
mochten zelf smeden. Dit was vermoedelijk zo bepaald, omdat het bijlhouwersgilde geen 

                                                
120 Ibidem, evenals voor het vervolg. 
121 In de praktijk viel dit wel mee; kenners konden het verschil wel degelijk zien. Arne Hoff.  ‘Utrecht proof 
marks’, vergelijk figuur 95 (het stadswapen met twee fleurons), met figuur 98 (het stadswapen met negen 
parels). 
122 ‘Archivalia betreffende Utrechtse,’ 21-1-1667. 
123 Hoff.  ‘Utrecht proof marks’, 197. 
124 Ibidem, 2/9 1710. 
125 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 69. 
126 U.A., Notarieel Archief, U93a8, aktenr. 42, 30-05-1683. 
127 ‘Archivalia betreffende Utrechtse,’ 2/9 1710. 
128 Idem, 1664; U.A., Archief smedengilde, Gildenboek der smeden 1636-1767, fol. 15. 
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opleiding of proef kende voor het werken met metaal, zodat de kwaliteit niet gegarandeerd 
kon worden. De smeden mochten het hout, dat door de ladenmakers vervaardigd was, 
assembleren, maar ze mochten verder geen hout bewerken. 
Het stadsbestuur hield ook toezicht door een stadsconstapel aan te stellen, een proefmeester 
die de wapens testte en die vaak uit de rangen van het smedengilde afkomstig was.129 Hij 
testte de wapens op de zogenaamde Probeertoren en zette er de merktekens op. Vanaf 1628 
voorzag hij een getest wapen van het stadswapen en zijn initialen, maar wapenhandelaren 
probeerden nogal eens de strenge voorwaarden te ontduiken.130 Hij moest ook fraude met 
wapens verhinderen door partijen in kisten of balen te onderzoeken op vreemde sloten, die 
niet conform de regels waren getekend en geprobeerd. Bij in Utrecht gemaakte wapens moest 
de stadsconstapel erop letten dat goede grondstof of zweeds ijzer voor vuursloten werd 
gebruikt.131 De werkzaamheid van de sloten moest worden onderzocht en de goede sloten 
moesten door hem worden getekend met het stadswapen.132 Het smedengilde vroeg aan de 
ene kant regelmatig om handhaving aan het stadsbestuur en aan de andere kant delegeerde het 
stadsbestuur die bevoegdheid weer aan iemand van het smedengilde, of eigenlijk het 
smedengilde zelf. Dit had alles te maken met het in de hand houden van het aanbrengen van 
merktekens op vreemde onderdelen en wapens en dus het controleren van de assemblage.  
Er zijn geen prijslijsten van het gilde bekend, dus er zijn geen aanwijzingen dat het gilde 
prijzen vaststelde.133 De binnenlandse civiele markt voor wapens moet groot zijn geweest en 
ook de Utrechtse geweermakers zullen vermoedelijk wel daaraan geleverd hebben. ‘De graad 
van bewapening van de Nederlandse bevolking in de zeventiende eeuw vertoont sterke 
overeenkomst met het wijdverspreide wapenbezit in de huidige Verenigde Staten’, stelde 
M.A.G. de Jong in 2002.134 De grootste particuliere wapenbezitter was zonder enige twijfel de 
Verenigde Oostindische Compagnie. Ook hierheen vonden Utrechtse wapens hun weg, met 
name via Jan Knoop.135 Opvallend was het beding dat alle lopen Utrechts moesten zijn. Via 
contracten hadden klanten kennelijk invloed op de samenstelling en herkomst van de 
onderdelen. Knoop leverde ook verschillende kwaliteiten: een ‘Costelijck vogelroer’ moest 99 
gulden kosten, een ‘wat minder soort’ 35 gulden en ‘1/3 soort’ 23 gulden. Een paar 
‘costelijcke pistoolen’ moesten 95 gulden kosten, een wat minder soort 36 gulden, een paar 
1/3 soort 23 gulden en een paar ‘vierde soort’ zestien gulden. Uit deze verschillende 
kwaliteiten blijkt dat Knoop, en met hem het gilde, niet strak vasthield aan alleen maar 
producten van de allerhoogste kwaliteit, hoewel kwaliteitseisen belangrijk waren. We 
herinneren ons nog de theorie van Ogilvie. Een enkele monopolistische entiteit, zoals een 
gilde, zou een gilde minder geschikt en waarschijnlijk minder bereid maken om het 
marktonderzoek te doen en de flexibele reactie te geven op veranderingen in de vraag, luidde 
deze theorie. Als het gilde dit wel gedaan zou hebben zou het, volgens Ogilvie, de 
combinaties van prijs en kwaliteit kunnen leveren die verlangd werden door een gevarieerde 
en veranderende populatie van consumenten.136 We kunnen vaststellen dat het voorbeeld van 
de leverantie van Knoop aan de V.O.C. duidelijk laat zien dat variaties in prijs en kwaliteit 
mogelijk waren, ondanks het feit dat Knoop een gildelid was. Deze vaststelling lijkt Ogilvie 
in het ongelijk te stellen. 
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Knoop leverde dus Utrechtse lopen aan de V.O.C., omdat de klant erom vroeg, maar het 
hadden ook lopen uit Essen kunnen zijn, zoals uit eerdere voorbeelden bleek. Het is dus 
volkomen duidelijk dat het gildemonopolie niet impliceerde  dat het totale product uit Utrecht 
moest komen. Belangrijk was dat het eindproduct uit Utrecht kwam en niemand had daar 
problemen mee, het smedengilde niet, het stadsbestuur niet en de klanten niet. Zoals betoogd 
vroegen de klanten zelfs soms om uit elders gefabriceerde onderdelen in Utrecht 
geassembleerde wapens. We hebben eerder in deze paragraaf gezien, dat er zelfs 
verschillende kwaliteitstekens op de wapens met onderdelen van elders en Utrechtse wapens 
werden bedacht en gehanteerd. De Utrechtse meester, een expert op het gebied, gaf met deze 
tekens de kwaliteit aan. Overigens leverde Knoop de V.O.C. ook ruiterkarabijnen, 
dragondermusketten, trommels, bandeliers van buffelleer, draagbanden, oorijzers, Franse 
snaphaanstenen, trommels, vijlen, koperdraad, elsen en trekijzers. 
De smeden deden pogingen om hun markt uit te breiden. In 1538 was door het stadsbestuur 
bepaald dat de smeden maar één ‘toon’ of verkooppunt mochten hebben ‘ende die bynnen 
zynre deuren, daer hy woont’.137 Er was echter ook bepaald dat vreemden tussen vrijdag 14.00 
uur en zaterdag 14.00 uur ‘gewrocht werk’ mochten verkopen op de weekmarkt (op de 
Mariaplaats).138 De stedelijke overheid haalde daarmee de concurrentie voor het gilde binnen 
de muren van de stad. Het duurde nauwelijks drie maanden of er volgde een ampliatie van 
dezelfde overheid, waarin bepaald werd dat de gildeleden hetzelfde recht op verkoop op de 
weekmarkt kregen.139 Zodoende konden consumenten de prijs/kwaliteitsverhouding 
vergelijken van waren die in de stad en buiten de stad waren geproduceerd. De markt werd zo 
transparanter. Bovendien moest iedereen die langs de straat verkocht  lid van het gilde zijn. 
Voor de leden van het gilde betekende het nieuwe besluit een kans om via een extra 
verkoopkanaal de omzet te verhogen. Ritter zag het besluit als een tegenstelling tussen een 
egalitair principe (van één toon) aan de ene kant en een mogelijkheid meer te verkopen, dus 
ongelijkheid, aan de andere kant.140 Dit is echter niet noodzakelijk zo, want evenals bij de 
toonkamer van de schilders het geval was konden smeden in gelijke mate profiteren van de 
extra verkoopmogelijkheden. Bovendien was het gildehuis aan de Boterstraat op één 
steenworp afstand gelegen van de Mariaplaats, zodat het gilde goed toezicht kon houden op 
de weekmarkt, wat weer in het belang was van alle gildeleden. In het smedengilde waren, net 
als in het St. Lucasgilde, handelaren opgenomen. Ritter telde in de periode 1646 -1705 twee 
handelaren in ijzer en kolen, die lid werden. In de periode 1725-1795  telde hij er 45.141 Het 
mag opmerkelijk genoemd worden dat, terwijl het gilde in ledental achteruitging, het aantal 
handelaren zo toenam in de achttiende eeuw. De handel in ijzer betrof mogelijk koper en tin, 
althans er is een achttiende-eeuws contract bewaard gebleven van twee handelaren in deze 
materialen, Pieter van Santen en Aletta Lobe.142 Uit een ander contract werd duidelijk dat er 
gehandeld werd in vingerhoeden.143 Er werd ook in geweren gehandeld. Uit een kaartsysteem 
van de archiefmedewerker Brinkhuis blijkt dat er in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
zeker vijf Utrechtse kooplieden van wapens waren: Hans Laurens (1600), Joost Dareth 
(1626), Gerrit van Monsjou (1646), Casper Aelbertss van Solingen (1646) en Tomes Essen 
(1648).144 De jaartallen achter de namen hebben betrekking op de vroegste vermelding die 
Brinkhuis tegenkwam. Joost Dareth was behalve koopman ook lademaker in Utrecht en zal 
dus lid van het bijlhouwersgilde zijn geweest en waarschijnlijk ook van het smedengilde, 
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 107 

zoals we hierna zullen zien. Tomes Essen won in 1648 als roerverkoper en aanwerper het 
smedengilde.145 Wapenhandelaren waren aanwerpers van het smedengilde.  Caspar Aelbertss 
van Solingen werd in 1608 zwaardveger genoemd, kwam in 1628 voor in het gildeboek van 
de smeden voor als ‘Bushenmaker’ (bussenmaker)  en werd in 1634 koopman van wapens 
genoemd.146 Caspar Aelbertss was, zoals we eerder zagen, ook uitvinder van een nieuwe 
manier om geweren te smeden. Deze Van Solingen legde de regels van het gilde wel eens in 
zijn eigen voordeel uit. In 1628 waren er voor de vroedschap klachten van bussenmakers 
(geweermakers) gekomen, dat deze Van Solingen en anderen door hun knechten lopen lieten 
vervaardigen, zonder dat dezen de proef hadden gedaan, waarop de vroedschap besloot die 
praktijk te verbieden.147 Van Solingen werd nog enkele malen genoemd in het notarieel 
archief en was in 1647 ongeveer tachtig jaar oud.148 Hij heeft dus lange tijd een belangrijke 
rol gespeeld in de kringen van de Utrechtse geweermakers. Uit deze gegevens mogen we 
concluderen dat het smedengilde zich bezighield met de marketing, net zoals er in het 
schildersgilde  mensen waren die zich hoofdzakelijk bezig hielden met de verkoop. 
Eerder werd er al op gewezen dat de concentratie van het smedengilde op de lokale markt in 
de achttiende eeuw en de relatieve achteruitgang van het gilde in belangrijke mate werden 
veroorzaakt door de ineenstorting van de markt voor en de activiteiten van de geweermakers. 
De stagnatie en achteruitgang moet blijkens de verminderde aantallen nieuwe meesters in dit 
ambacht zijn begonnen in het decennium 1710-1720. Het is opvallend dat in het decennium 
1710-1720 de stadsbode in 1717 driemaal een citatie of dagvaarding verrichtte.149 Verder 
waren er in dat decennium geen handhavingskosten. In de jaren 1721-1735 echter was er in 
negen jaren sprake van citaties, waarvan alleen al in 1724 22 maal. Het zou kunnen zijn dat 
citaties in de jaren ervoor niet in de boekhouding waren terecht gekomen, maar het lijkt eerder 
aan te nemen dat het smedengilde op de krimpende markt reageerde met een strikter regime 
over dat deel van de markt waarover het wel controle had: dat van de stad Utrecht. 
Over de instorting van het geweermakersambacht na het eerste kwart van de achttiende eeuw 
hebben is betoogd dat dit het gevolg was van toenemend protectionisme vrijwel overal in 
Europa, een afnemende vraag naar wapens na het sluiten van de Vrede van Utrecht in 1713 en 
het vertrek van een aantal Utrechtse wapensmeden naar Amsterdam, waar zich een steeds 
groter deel van de Nederlandse wapenindustrie concentreerde.150 Ook werd in de jaren vijftig 
van de achttiende eeuw de productie van geweren voor het leger van de Republiek in eigen 
hand genomen en geconcentreerd, eerst in Rotterdam en later in Culemborg. Hieraan kan 
worden toegevoegd dat met name de regio Luik in toenemende mate een concurrent was 
geworden; in de achttiende eeuw waren daar tweeduizend tot 2.500 personen werkzaam, die -
uiteraard- ook exporteerden.151 Luik lag dicht bij kolen- en ijzervoorraden, en was daardoor 
goedkoper als vestigingsplaats. Bovendien was de eens zo hoog aangeschreven kwaliteit van 
de Utrechtse wapens gaan lijden onder misstanden en kon het gilde het tij niet keren toen de 
Republiek de status van wereldmacht had verloren. In 1793 waren er nog maar vijf 
geweermakers geteld in de stad Utrecht, die bovendien allemaal armlastig waren.152 
Uit deze gegevens kan de conclusie worden getrokken dat het gilde -in dit geval de twee 
gilden van smeden en bijlhouwers- niet opereerde als de klassieke monopolist, die de gehele 
productie zelf uitvoerde. Het gilde had te maken met de omvang van de markt en met de 
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150 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 63. 
151 Gaier. Four centuries of Liege, 69. 
152 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 72. 



 108 

wensen van de klant en met de eigen beperkte productiecapaciteit. Het stadsbestuur bepaalde 
de speelruimte van die commerciële belangen, door verschillende merktekens verplicht te 
stellen, overigens op verzoek van het smedengilde, waaraan via de stadsconstapel ook de 
controle werd overgelaten.  
 
Conclusie: een balans van de economische rol van drie gilden 
 
De metaalnijverheid in Utrecht was een stuwende bedrijfstak, die innovatief was, kwaliteit 
voortbracht en concurrerend was. Het belang voor de stad was af te lezen aan de 
overheidsbemoeienis met het testen van wapens en de gildereglementen. 
Het smedengilde zorgde voor het raamwerk van de opleiding. Als een soort aanvullende 
opleiding werkte een gezel vaak nog een aantal jaren bij een meester, als voorbereiding op het 
meesterschap. De meester moest borg staan voor kwaliteit, en bij de geweermakers waren er 
dan ook meestertekens op de producten te vinden. Om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen 
werden in het gildemilieu van de smeden innovaties van elders geabsorbeerd en ook in 
Utrecht voortgebracht, al dan niet uitmondend in een patent. De geweermakers voorzagen de 
markt van kwaliteitsproducten, maar ook van massaproducten al naar gelang de vraag. Het 
monopolie van het smedengilde hield niet in dat de hele bedrijfskolom zich noodzakelijk 
binnen het Utrechtse smedengilde bevond. Er werden wapens geassembleerd met onderdelen 
uit Luik of Essen, en niemand had daar problemen mee. De opvatting van het monopolie in 
vooral de oudere historiografie bleek op een verkeerde interpretatie van gildereglementen te 
berusten. Het monopolie van het smedengilde hield in dat het eindproduct onder 
verantwoordelijkheid van een gildemeester werd vervaardigd en niet dat de hele 
bedrijfskolom in handen was van het gilde; onderdelen en zelfs hele wapens werden 
ingevoerd. Niemand had daar problemen mee, de klanten niet, het stadsbestuur niet en zelfs 
het gilde niet, zolang het onderscheid via merktekens maar duidelijk was.  
De gilden van de schilders, de linnenwevers en de smeden hadden een duidelijk positief effect 
op de plaatselijke economie. De activiteiten van de schilders, de linnenwevers en de smeden 
waren stuwend voor de Utrechtse economie, zoals ondermeer gebleken is uit de ledentallen en 
de exporten. Bij de schilders hebben we kunnen zien dat de thuismarkt belangrijk bleef en het 
gilde zorgde daar ook voor door die markt af te schermen voor (teveel) concurrentie. In de 
sfeer van het ambachtsonderwijs bestond in Utrecht geen alternatief voor het leerstelsel dat de 
gilden boden. De gilden droegen via het leerstelsel bij aan kwaliteitscontrole vooraf, en boden 
zo een zekere bescherming aan de consumenten, de groep waar ook gildeleden zelf toe 
behoorden. De bescherming gold zowel consumenten buiten, als binnen de stad. Het feit dat 
alle drie de gilden de leertijd reguleerden en de leerlingen registreerden geeft aan dat de 
gilden belang hadden en betrokken waren bij het voortbrengen van human capital. Gezien het 
belang dat het leerstelsel heeft in de hedendaagse discussie (Epstein vs. Ogilvie), zou het 
zinvol zijn als een uitgebreide studie naar het leerstelsel in de Republiek zou worden 
ondernomen.153  
De drie gilden waren betrokken bij de diffusie van innovaties. De schilders, met het Utrechtse 
caravaggisme, en de geweermakers, met diverse vondsten, brachten zelf ook belangrijke 
innovaties voort, en van de linnenwevers kan dat worden vermoed, bijvoorbeeld bij de 
productie van damast. Innovaties waren van belang om marktaandeel te behouden of uit te 
breiden. 
De drie gilden spanden zich in om de markt transparant te houden: ze verlaagden de 
transactiekosten en verhoogden het consumentenvertrouwen. Ze deden dit door middel van de 
                                                
153 Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op  het leerstelsel van de gilden in verschillende plaatsen, 
omdat er per plaats maar voor een aantal gilden archiefmateriaal voorhanden lijkt te zijn. De studie zou zich 
kunnen richten op verschillen tussen plaatsen, tussen gilden, tussen beroepen en tussen verschillende perioden.   
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Toonkamer (schilders), jaarmarkten (linnenwevers) en weekmarkten (smeden). Deze markten 
hebben vermoedelijk ook de afzet vergroot. Bij de schilders bleek de controle over de 
plaatselijke afzetmarkt belangrijk voor de ontwikkeling van het vak, maar deze controle was 
niet absoluut: een ruim percentage van de schilderijen in Utrechtse inboedels was van buiten 
Utrecht. Het is niet onwaarschijnlijk dat voor andere gilden ook gold dat hun controle op 
‘illegale’ importen hooguit deels effectief was, want de mogelijkheden daartoe waren beperkt. 
Export kon worden aangetoond bij de schilders en de geweermakers, maar waarschijnlijk 
hebben de linnenwevers zich ook op die markt begeven. 
Om deze markten beter te kunnen bedienen was kwaliteitscontrole gewenst. Het smedengilde 
voorzag daarin door verschillende proeven, net als het linnenweversgilde. De schilders 
kenden geen proef, maar wel was de opleiding met een Tekenschool, die werd verzorgd door 
vooraanstaande leden van het gilde, en het reizen naar Italië van een aantal leerlingen een 
goede voorbereiding om te komen tot de productie van kwaliteitsproducten. Het stadsbestuur 
van Utrecht was bereid om te investeren in een kwaliteitsslag, door subsidie voor de 
Tekenschool en door het aanstellen van een stadsconstapel, omdat de reputatie van de stad in 
het geding was. 
Tenslotte waren gildeleden en dus gilden ook betrokken bij de handel. Dat was het geval bij 
de schilders van St. Lucas en bij de smeden van St. Eloy. De linnenwevers moesten de handel 
(deels) overlaten aan het plaatselijke marsliedengilde. De drie gilden leverden een bijdrage 
aan human capital, innovaties en het transparant houden van de markt, zo luidt de slotsom. 
Als exporterende gilden waren zijn onderdeel van de motor van de economie van de stad 
Utrecht. 
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8. De gilden en hun collectieve actie 
 
Inleiding 
 
Gilden moesten zich reproduceren wilden ze blijven voortbestaan. Belangrijke voorwaarde 
was ook dat leden die er al waren, bleven participeren. Gilden hadden een eenvoudige, maar 
doeltreffende manier ter beschikking om mensen binnen te halen. Er bestond gildedwang: wie 
in Utrecht een bepaald beroep uitoefende, moest lid van het gilde worden. In Utrecht heette 
het in het Buursprakenboek, in 1528: ‘Voert dat nyemand neringe en doe, die de gilden 
rueren, ten zij dat se borgere ende gildbrueders zyn, bij correctie tottes stathouders voirseyt 
goitduncken’.1 In de ordonnanties van de marslieden, de lakenkopers, de smeden, de kuipers 
en de chirurgijns -gilden die hierna geanalyseerd worden- stond dit ook nog eens expliciet 
vermeld in hun reglementen.2 Wat deden gilden nu om leden binnen te houden, om te zorgen 
dat dezen bleven meedoen? Droegen de kosten en opbrengsten van gilden bij aan de 
coherentie, en aan het collectieve van hun activiteiten?  
 
Publieke goederen en club goods 
 
De econoom Olson heeft een theorie ontwikkeld die in dit hoofdstuk een belangrijke rol 
vervult. Olson gaf in zijn boek The logic of collective action aan dat het voornaamste doel van 
een economische organisatie het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van zijn 
leden is.3 Als de organisatie daarin (voor een deel) slaagt is daarmee voorzien in het 
verschaffen van een collectief of publiek goed; de begrippen collectief en publiek zijn hier 
synoniem. Olson gaf de volgende definitie van een publiek goed: ‘A common, collective or 
public good is here defined as any good such that, if any person Xi in a group X1,…,Xi,…,Xn 
consumes it, it cannot feasibly be withheld from the others in that group’.4 Zo’n publiek goed 
heeft dus als eigenschap dat niemand van de groep eenvoudig of op een economische wijze 
van het gebruik ervan kan worden uitgesloten. Op nationaal niveau bestaan er publieke 
goederen als nationale verdediging, dijken en rechtspraak; ook mensen die niet meebetalen, 
zogenaamde free riders, kunnen hiervan niet worden uitgesloten.  
Gilden produceerden ook publieke goederen. In het Utrecht van de late Middeleeuwen was 
dat de verdediging van de stad door een leger van de gilden; in de Middeleeuwen en in de 
vroegmoderne tijd was dat een soort publiekrechtelijke rechtspraak in 
consumentenaangelegenheden. In de vroegmoderne tijd hadden steden in de Republiek 
autonomie en leefbaarheid als publieke goederen. Remmerswaal meende: ‘Dat betrof niet 
alleen een verantwoordelijkheid voor de verdediging van de stad, maar ook en vooral voor de 
leefbaarheid in de stad. Een hoog niveau van voorzieningen en de continuïteit daarvan kwam 
het welzijn van de burgers en de zelfstandigheid van de stad ten goede en legitimeerde het 
gezag’.5 Om de leefbaarheid te waarborgen waren productie en levering van goederen en 
diensten noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van het dagelijks leven. Deze economische 
functie kon het stadsbestuur niet zelf uitvoeren en moest aan derden overgelaten worden. De 
vrije markt bood, volgens deze auteur, geen enkele zekerheid dat de kwaliteit en de 
                                                
1 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, 12, 9 november 1528. 
2 Overvoorde en Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 234-244, marslieden, ordonnatie 26 oktober 
1541, art. 9,10,11,13; ibidem, 19, lakenkopers (wantsnijdersgilde) ordonnantie 23 augustus 1542, art. 9; ibidem, 
405,  smedengilde, ordonnantie 14 augustus 1538, art. 11; ibidem, 364, kuipers (bijlhouwersgilde), ordonnantie 
15 december 1540, art. 9, 10; ibidem, 29, chirurgijns (wantsnijders/barbiersgilde), ordonnantie barbiersgilde, 15 
apri1545, art. 5.  
3 Olson. The logic of collective. 
4 Ibidem, 14. 
5 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 159. 
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continuïteit zou zijn gewaarborgd en daardoor zou de leefbaarheid en zelfs de autonomie in 
gevaar kunnen komen. Hier kwamen de gilden in beeld, die deze kwaliteit en continuïteit 
konden leveren, ‘mits zij zelf verantwoordelijk konden zijn voor het vakmanschap en in de 
uitoefening van hun functie zouden worden beschermd’ door de stedelijke overheid.6 Markten 
kunnen niet bestaan zonder regulering en het waren de gilden die daarin mede voorzagen. Het 
marsliedengilde van detailhandelaren kende al vanaf de veertiende eeuw bepalingen tegen het 
vermengd verkopen van olie, tegen sjoemelen door het verpakken van een steen in boomwol 
(katoen), en tegen het verkopen van Engelse wierook als goede wierook.7 Het gilde stelde 
hierop een forse boete. In de zeventiende eeuw liet het gilde de leden bezoeken om te 
waarschuwen dat er valse duiten in omloop waren,8 of om voorlichting te geven over een 
kwestie van oude en nieuwe duiten.9 Het gilde creëerde zo een vorm van vertrouwen bij de 
consument en zorgde daardoor dat de markt kon blijven functioneren. Reglementen van het 
linnenweversgilde bevatten bepalingen om de consument te beschermen, waarbij de dekens 
beslisten en de bevoegdheid hadden boetes uit te delen. Gilden waren een vroegmoderne 
Voedsel- en Waren Autoriteit, in een tijd dat een uitgebreide overheidsbureaucratie afwezig 
was. Ook kwaliteitsvoorschriften bij ambachtsgilden, die werden gehandhaafd door dekens, 
keur- of proefmeesters, hielden rechtspraak in. In een discussie over de afschaffing van de 
gilden, in 1795, kwam dit facet van de gilden duidelijk naar voren. Utrechtse voorstanders van 
afschaffing, te weten Strick van Linschoten c.s., hadden betoogd dat in de plaats van de gilden 
een soort deskundige ‘rechters’ moesten worden aangesteld om toe te zien op de kwaliteit van 
producten. Een voorstander van de gilden, Verkerk, bracht daar tegen in dat die rechters 
alleen maar de dekens van de gilden konden zijn, en dat het argument van de voorstanders van 
afschaffing daardoor elke kracht verloor.10 
Gilden deden pogingen om naast deze publieke goederen zogenaamde club goods aan te 
bieden. Omwille van de duidelijkheid moeten club goods hier duidelijk onderscheiden worden 
van publieke goederen.11 Dit zijn weliswaar een sóórt publieke goederen, maar dan wel met 
het belangrijke verschil dat daarvan wél mensen konden worden uitgesloten. Club goods 
bestaan onder meer uit diensten die sociale of religieuze organisaties bieden aan hun leden; 
niet-leden zijn uitgesloten.  
De financiën van vijf gilden kunnen meer inzicht geven in de mate waarin deze gilden 
betrokken waren bij het produceren van public en club goods. Er bestaan directe kosten, die 
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het produceren van bepaalde goederen of diensten. 
Voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen en onderhouden van een gildegraf, of het houden 
van maaltijden door de gildeleden; dit zijn directe kosten voor club goods. En er bestaan 
indirecte kosten, die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het produceren van public of 
club goods. Een voorbeeld is de beloning van dekens en bode, die een deel van de tijd bezig 
waren met het regelen van public of club goods. Meestal rekent men dan een percentage van 
hun salaris toe aan het produceren van bepaalde diensten. 
 
Noodzakelijke kosten van gilden 
 
Om een gilde te laten functioneren moesten kosten gemaakt worden, en enkele belangrijke en 
onontkoombare kosten waren administratie-, organisatie- en handhavingkosten. Volgens 

                                                
6 Ibidem, 159-160. 
7 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 245, ordonnantie 26 oktober 1541, art. 21 en 
22. Ibidem, 233, nummer 6, art. 1,2, en 4.  
8 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1656. 
9 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1657. 
10 U.A., SA III; inv. nr. 1 Notulen municipaliteit, 28 september 1795, insertio 196. 
11 Buchanan. ‘An economic theory’. 
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Olson zal een rationeel denkend individu hieraan niet willen bijdragen als het publieke goed 
ook zonder lid te worden gewoon beschikbaar is, tenzij er sprake is van dwang of selectieve 
prikkels in de vorm van beloning of straf. Bij de gilden was er sprake van gildedwang, dus het 
was voor een rationeel denkend individu moeilijk om buiten het gilde te blijven. Om inzicht te 
krijgen in de financiële structuur van ambachtsgilden en gilden van detailhandelaren zijn vijf 
gilden onderzocht aan de hand van hun rekeningen: de marslieden, de lakenkopers (beiden 
gilden van detailhandelaren) en de smeden, de chirurgijns en de kuipers (gilden van 
ambachtslieden).12 
Gekozen is voor een aantal bezigheden van gilden die noodzakelijk waren om public en club 
goods te kunnen produceren: organisatie, administratie en handhaven. 
 
Tabel 8.1. Noodzakelijke kosten van vijf Utrechtse gilden, per gildelid 
 
 Organisatie Administratie Handhaven Totaal 
Detailhandel      
Marslieden (256) 0,151 0,013 0,044 0,208 
Lakenkopers(55) 0,658 0,035 0,008 0,701 
     
Ambachten     
Smeden (268) 0,202 0,004 0,038 0,244 
Chirurgijns (55) 0,358 0,007 0,061 0,426 
Kuipers (52) 0,205 0,20 0,181 0,406 

 
De kosten zijn berekend in guldens per gildelid per jaar, over de steekjaren. 
Tussen haakjes het geschatte aantal leden per gilde. Smeden: Rommes. Oost, west, Utrecht best?,  208, bijlage 2 
(1650), kuipers idem, wantsnijders/lakenkopers idem.  
Bron: rekeningen marslieden, lakenkopers, smeden, chirurgijns en kuipers.  
N.B. Marslieden hadden in 1650 1.625 aanwerpers en in 1793 1.001 aanwerpers (geschat). 
 
Bovenstaande gegevens dekken overigens niet alle kosten die deze gilden maakten. De cijfers 
van de vijf gilden in tabel 8.1 hebben betrekking op verschillende perioden, waardoor de 
vergelijkbaarheid moeilijker wordt. De cijfers van de kuipers zijn grotendeels afkomstig uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw; die van de marslieden en de smeden uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw en de achttiende eeuw; die van de lakenkopers en de chirurgijns zijn 
grotendeels afkomstig uit de tweede helft van de achttiende eeuw.  
Organisatiekosten bestonden uit de vergoeding die dekens, busmeester en bode bij de 
verschillende gilden ontvingen, maar het was niet zo dat hoe groter het gilde, hoe hoger die 
vergoeding was. Verder waren dit de kosten van de gildekamer. Administratiekosten 
bestonden uit de aanschaf van papier, inkt, boeken en schrijfgerei of het laten maken van de 
rekening door de notaris, zoals bij de kuipers in 1635. Tot de kosten van het handhaven 
werden gerekend de kosten van het ‘omgaan’(het controleren van de leden op de naleving van 
de reglementen) en visiteren (doorzoeken), maar ook het ondernemen van juridische stappen 
tegen andere partijen. Bij de marslieden zag dat er als volgt uit. Er waren kosten van de 

                                                
12 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66, Rekeningboek marsliedengilde, 1654-1791 (alle jaren). U.A., BA I, 
Archief gilden, inv. nr. 6 Rekeningboek lakenkopersgilde 1778-1797, steekjaren 1778, 1780, 1785, 1790, 1795. 
Gerard Ritter. Het Utrechtse smedengilde, Bijlage VIII, Steekproeven uit de rekeningen van Dekens en 
Busmeesters van het Smedengilde, de jaren 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1696-1700, 1736-1740, 1776-1780. 
Maaskant. Praktijk en privé, bijlage G, steekjaren 1739, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 
1785, 1790. U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124, Rekenboek kuipersgilde 1582-1664, steekjaren 1610, 1615, 
1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660. 
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notaris, de procureur, het gerecht, de (stads)bode, het opvragen van akten, het handhaven van 
de ordonnantie, arrestaties en zaken tegen andere gilden en vreemdelingen. Ook werden reis - 
en verblijfskosten in rekening gebracht toen de dekens in 1685 naar Leiden, Haarlem en 
Amsterdam togen om daar de gildereglementen in te zien.13 Eerder maakte het gilde kosten 
voor een reis naar Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Haarlem om daar de 
gildereglementen te bestuderen.14 Geschillen waren er met de gilden van de smeden, de 
lakenkopers, bontwerkers, opnieuw de smeden, de bakkers, de knoopmakers, de bijlhouwers, 
en de vettewariers.15 Maar soms hadden de marslieden een zelfde belang als andere gilden en 
vergaderde het samen over de duiten.16 Er werd met juridische middelen opgetreden tegen 
landlopers en tegen joden: eens werden twee joden door twee boden met geweld naar 
‘Hasenberg’ (de Utrechtse stadsgevangenis) gebracht.17 
Kijken we naar de totalen van de drie kostenposten in tabel 8.1 dan blijkt dat de relatief hoge 
kosten bij de lakenkopers werden veroorzaakt door organisatiekosten. De lakenkopers hielden 
er dus een relatief dure organisatie op na, zodat het eigenlijk niet behoefde te verbazen dat dit 
gilde uiteindelijk in 1796 opging in het goedkopere marsliedengilde. Volgens Olson is het zo 
dat hoe groter een groep is, hoe meer overeenstemming en organisatie nodig is.18 Dit is zo 
omdat hoe groter de groep is, hoe groter het aantal individuen dat moet worden inbegrepen in 
de overeenstemming of organisatie. Organisatiekosten zijn bij hem een toenemende 
mathematische functie van het aantal individuen in de groep, al zijn er wel schaalvoordelen.19 
Het grote marsliedengilde (bij de gilden van detailhandelaren) en het grote smedengilde (bij 
de ambachtsgilden) werkten echter in de praktijk tegen de laagste kosten per gildelid. Dit 
hangt vermoedelijk samen met hun bijzondere organisatiestructuur: beide hadden een groot 
bestuurscollege, dat niet veel kosten met zich meebracht, respectievelijk het college van 
twintig en de regenten van het Eloyengasthuis. De lakenkopers, die in dezelfde branche 
werkten als de marslieden, konden hun relatief hoge uitgaven alleen dekken door middel van 
een jaarlijkse contributie, net als de kuipers.  
De kosten van organisatie, administratie en handhaven waren in hoge mate indirecte kosten, 
waarvan het door het ontbreken van gegevens niet goed mogelijk is die voor een bepaald 
percentage toe te rekenen aan het produceren van public en club goods. Van de dekens is 
bijvoorbeeld niet te achterhalen welk percentage van hun tijd dezen besteedden aan 
rechtspraak, een public good, en welk deel aan het verwerven, organiseren en onderhouden 
van club goods. Iets dergelijks geldt voor de administratie; het is moeilijk uit te maken hoe 
vaak die werd gebruikt voor rechtspraak en hoe vaak voor club goods. 
 
Een belangrijk verschil tussen de vijf gilden werd veroorzaakt door leerstelsel en proef bij de 
ambachtsgilden; beide waren bij de detailhandelaren onbekend. De ambachtsgilden hadden 
niet alleen een andere kostenstructuur, maar ook aan de inkomstenkant waren er verschillen 

                                                
13 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1685: het ging om een bedrag van 
veertig gulden. 
14 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1661: ten bedrage van een en twintig 
gulden. 
15 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, respectievelijk jaar 1656 en 1659, 1665, 
1666, 1676, de jaren 1677, 1680, 1681, 1743, de jaren 1685, 1728, 1757, de jaren 1656, 1659 en 1665, en het 
jaar 1705. 
16 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1707. 
17 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1689. 
18 Olson. The logic of collective, 46-47. 
19 Organisatiekosten is in dit verband een ander begrip dan in tabel 8.1: het zijn ongeveer de totale kosten die de 
organisatie moet maken om zich te organiseren: ze omvatten zeker ook de kosten van administratie, organisatie 
en handhaven. 
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met de gilden van detailhandelaren. Uit tabel 8.1 blijkt ook dat ambachtsgilden meestal meer 
kosten hadden bij het handhaven, dan gilden uit de detailhandel.  
Voor mensen binnen het gilde was het voordelig om de kosten van administratie, organisatie 
en handhaven over zoveel mogelijk mensen te spreiden: de kosten per lid daalden dan. Dus: 
gildeleden hadden er persoonlijk belang bij dat andere gildeleden ook gildelid bleven.  
 
De economie van leerstelsel en proef bij ambachtsgilden 
 
Epstein beschreef hoe de mensen bij de overdracht van technische vaardigheden in de 
vroegmoderne tijd drie obstakels moesten overwinnen: hoe moesten technische vaardigheden 
worden bijgebracht, hoe moesten de kosten worden verdeeld om leraren en leerlingen de 
juiste prikkels te geven, en tenslotte hoe moest de arbeidsmarkt in de gaten gehouden worden 
om grote verstoringen tussen vraag en aanbod te vermijden.20 Omdat vroegmoderne 
samenlevingen geen leerplicht of efficiënte bureaucratieën kenden, was volgens Epstein de 
best beschikbare oplossing voor de overdracht van technische vaardigheden een systeem van 
leerovereenkomsten, dat gehandhaafd werd door ambachtsgilden. Het is de vraag of de 
individuele leden van de ambachtsgilden ook bereid waren om hun steentje bij te dragen aan 
de opleidingen bij de ambachtsgilden.  
 
Tabel 8.2. Jaarlijkse inkomsten en uitgaven voor leerstelsel en proef bij drie Utrechtse gilden 
 
 Kuipers Smeden Chirurgijns 
Inkomsten percentage percentage percentage 
proef 19,3 6,9  
leerjongens 46,3 19,2 17,5 
    
Uitgaven    
proefmeestersmaaltijd  20,6  
proef doen, omgaan 21,5  18,4 
 
De percentages zijn percentages van de totale inkomsten en uitgaven. Bij de smeden zijn de schenkingen aan het 
Eloyengasthuis bij het sluiten van de rekening niet meegerekend bij de uitgaven. De bedragen bij de kuipers 
werden geschat uit samengestelde posten als; verteringen van proefmeesters en busmeester, verkiezing dekens en 
proefmeesters, leges dekens en proefmeesters. 
Bron: rekenboeken van kuipers, smeden en chirurgijns, steekjaren. 
 
Wat opvalt in tabel 8.2 is dat de kosten en opbrengsten rond proef en leerstelsel ongeveer in 
balans waren (chirurgijns), of dat de opbrengsten zelfs hoger waren dan de uitgaven (kuipers 
en smeden).21 Aan de proefmeestersmaaltijd bij de smeden namen wel meer dan twintig 
proefmeesters deel.22 Er was bij de drie ambachtsgilden sprake van enige moeilijk te schatten 
overheadkosten voor proef en leerstelsel, zoals in de administratiekosten, organisatiekosten en 
handhavingskosten: deze uitgaven werden echter lang niet uitsluitend voor proef en leerstelsel 
gebruikt. Bij de administratiekosten moet worden gedacht aan het gebruik van papier en 

                                                
20 Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’, 688. 
21 De bedragen werden gevonden in: U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde, 
1654-1791 (alle jaren). U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 6 Rekeningboek lakenkopersgilde 1778-1797, 
steekjaren 1778, 1780, 1785, 1790, 1795. Ritter. Het Utrechtse smedengilde, Bijlage VIII, Steekproeven uit de 
rekeningen van Dekens en Busmeesters van het Smedengilde, de jaren 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1696-
1700, 1736-1740, 1776-1780. Maaskant. Praktijk en privé, bijlage G, steekjaren 1739, 1740, 1745, 1750, 1755, 
1760, 1765, 1770, 1775, 
22 Volgens de rekeningen van het smedengilde waren er in 1704 22 proefmeesters. 
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schrijfgerei om leerlingen en proefafleggers te registreren, bij de organisatiekosten moet 
worden bedacht dat dekens, bode en busmeester een deel van hun tijd met leerstelsel en proef 
bezig waren en bij de handhavingskosten tenslotte moeten we vooral denken aan juridische 
kosten. Het ‘omgaan’ werd in het rekenboek van de chirurgijns duidelijk het ‘omgaan naar 
leerknechts’ genoemd, maar ook bij de kuipers zal het bezoek aan ieder van de kring van de 
leden van het gilde zeker ook de leerlingen hebben gegolden; soms werd hier wel vier maal in 
één jaar omgegaan.23 Dit omgaan bij de ambachtsgilden verschilde van het omgaan bij de 
gilden van detailhandelaren, die geen leerstelsel of proef kenden, omdat ze zelf geen 
producten vervaardigden. In Londen werden werkwinkels regelmatig door gilden 
gecontroleerd.24 Bij de kuipers gingen de proefmeesters bij het omgaan mee op pad.  
Het leerstelsel was behalve voor de ambachtsgilden als geheel ook van belang voor de 
individuele meester. Meesters investeerden tijd in hun leerlingen om hen te onderwijzen, er 
waren kosten van verspilde materialen en kosten van levensonderhoud. Meesters konden hun 
investeringen in een leerling terugverdienen door deze, nadat die een aantal vaardigheden had 
geleerd, voor een loon onder het marktniveau te laten werken. Hier kwam het gilde in beeld, 
dat regels stelde en handhaafde. Want een leerling zou te vroeg kunnen vertrekken of een 
andere meester zou de leerling kunnen weglokken met hogere lonen, die betaald konden 
worden omdat die andere meester de opleidingskosten niet behoefde terug te verdienen. 
Gilden dwongen de naleving van regels af die dit moesten verhinderen door statutaire 
straffen, die gesteund werden door maatregelen als een verplicht lidmaatschap, het royeren 
van leden en boycots.25 Hierbij was steun van de lokale overheid onmisbaar. 
 
Het leerstelsel was duidelijk een club good. De meester werd beschermd tegen het voortijdig 
weglopen van de leerling en dit voordeel hadden alleen de meesters in het gilde; anderen 
niet.26 Hierdoor was de meester ervan verzekerd dat wat hij in de leerling investeerde aan 
opleidingstijd (niet productieve tijd) weer kon terug verdienen, door de leerling een bepaalde 
hoeveelheid productie te laten maken. Daarnaast was het veelal zo dat een gildebroeder de 
eigen kinderen het vak mocht leren, zonder het gilde daarvoor iets verschuldigd te zijn.27 
De proef en de proefmaaltijd waren in het belang van het gilde; het hield verband met de 
toegang tot het vak. De proef was een ingangsritueel en kwaliteitstest; het was een club good, 
omdat het gilde bepaalde wie er mee mochten doen, en wie niet. 
Bij de drie onderzochte ambachtsgilden werden de kosten voor leerstelsel en proeven 
goedgemaakt en dit zal geruststellend zijn geweest voor die gildeleden, die niet persoonlijk 
betrokken waren bij opleidingen of proeven: zij behoefden niet op te draaien voor de kosten 
van anderen. 
 
Politieke, sociale en religieuze activiteiten  
 
Politieke activiteiten van Utrechtse gilden in de vroegmoderne tijd waren in de regel 
lobbyactiviteiten en rekestacties. De kuipers dienden in 1620 een rekest in om te voorkomen 
dat de brouwers halve vaten zouden importeren, wat door het gilde als schadelijk werd 
ervaren.28 In 1640 verstuurden zij zelfs twee rekesten, maar zij maakten daarbij veel minder 
kosten dan de marslieden. In de periode 1661-1666 besteedden die maar liefst 224 gulden aan 
                                                
23 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124, Rekenboek kuipersgilde 1582-1664, jaar 1625. 
24 Berlin, ‘Broken all in pieces’. 
25 Epstein. ‘Craft guilds, apprenticeship’, 690-691. 
26 Bij de schilders mocht de leerling niet vertrekken vóór hij de overeengekomen tijd had uit gediend bij de 
meester. Muller. Schilders-vereenigingen, 68, ordonnantie St. Lucasgilde 13 september 1611, artikel xii. 
27 Bijvoorbeeld: Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 365, ordonnantie 
bijlhouwersgilde 15 december 1540, artikel 16. 
28 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124 Rekenboek kuipersgilde 1582-1664, 1620 en 1640.  
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lobbyen. Zo weten we dat ze met de heren commissarissen overlegden in de Stadskelder, dat 
zij in datzelfde jaar samen met de gildebroeders verteringen deden met de ‘heren 
gecommitteerden’, en dat zij met deze laatsten nog verschillende vergaderingen hielden.29 
Ook overlegden zij met afgevaardigden van het stadsbestuur over het veranderen van de 
regels rond de jaarmarkt.30 En ze overlegden met het stadsbestuur over de acht stuivers die de 
‘buitenlui’ moesten betalen, en ook over de bontwerkers was er overleg.31 Het totaal van de 
rekestactiviteiten en lobbyactiviteiten, van het marsliedengilde bedroeg 5,5 procent van de 
uitgaven; de indruk is dat dit bij de andere vier gilden duidelijk minder was. Deze activiteiten, 
ten behoeve van de economische bezigheden van de gilden hadden als kenmerk dat uitsluitend 
de leden van de voordelen  konden profiteren. De politieke uitgaven van de gilden waren dus 
club goods van de gilden. 
De sociale activiteiten van de vijf gilden waren uiteenlopend qua omvang: de lakenkopers, 
kuipers en chirurgijns leken hier niets aan te doen, de marslieden incidenteel, maar de smeden 
waren juist heel actief.32 De chirurgijns keerden reisgeld uit aan ‘passagiers’.33 Door deze 
passanten van reisgeld te voorzien hielp het gilde ze elders aan werk. Omdat zo het aantal 
mededingers binnen Utrecht beperkt werd was dit een club good. Met het Eloyengasthuis 
hadden de smeden een unieke voorziening in het leven geroepen voor oude en verarmde 
leden. Met acht plaatsen was het nogal klein, maar de bewoners hadden het relatief goed. Ze 
kregen niet alleen onderdak, maar dagelijks ook een kan bier, turf, in de winter lampolie of 
kaarsen en wekelijks twee broden en 16 stuivers.34 Dit alles moest natuurlijk wel betaald 
worden, en de smeden deden dit door jaarlijks het overschot van de gildekas aan het 
Eloyengasthuis te schenken. Van de totale uitgaven van de gildekas over twintig steekjaren 
ging 55,5% naar het Eloyengasthuis.35 Omdat uitsluitend leden van het smedengilde werden 
opgenomen in het Eloyengasthuis was dit gasthuis een club good. Club goods waren eveneens 
de activiteiten van andere Utrechtse gilden, die aan sociale zorg deden, bijvoorbeeld via 
gildebussen of hulp in natura.36 Ten aanzien van de gildebussen stellen De Munck, Lourens 
en Lucassen dat de toegenomen gildedichtheid in de kustprovincies in de achttiende eeuw een 
gevolg was van de succesvolle rol van de gilden bij hun sociale verzekeringsactiviteiten.37 
Ook noemen zij de uitbreiding van de rol van de gilden in de sociale verzekeringen als één 
van de twee zeer waarschijnlijke oorzaken voor de lange duur van het proces tot afschaffing 
van de gilden in de Noordelijke Nederlanden.38 Deze club goods hadden zeer waarschijnlijk 
grote aantrekkingskracht in een tijd, dat er geen alternatieven bestonden. 
De sociaal-religieuze activiteiten van de gilden konden inhouden: begrafenissen in de kerk, 
onderhoud van gildekelders, de aanschaf van een gildebord, het onderhoud en kaarsen op de 
kroonluchter van het gilde. De kuipers besteedden in de regel vijf gulden per jaar aan het 
plaatsen van kaarsen, het schoonhouden en ophangen van hun kroonluchter in de kerk.39 
                                                
29 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde, 1654-1791, 1661. 
30 Ibidem, 1663. 
31 Ibidem, 1665 en 1666. 
32 Het rekeningboek van de marslieden vermeldde voor het jaar 1655 dat een boete van zestien gulden voor Peter 
Jacobs en een boete van zes gulden voor schipper Dirck van Serdam werden besteed aan de armen. Er werd niet 
vermeld of het de algemene armen waren of armen binnen het gilde.  
33 In totaal f 22,06 in vijf steekjaren tussen 1739 en 1765.   
34 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 75. 
35 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, bijlage VIII, Steekproeven uit de rekeningen van Dekens en Busmeesters 
van het Smedengilde, de jaren 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1696-1700, 1736-1740, 1776-1780. 
36 Bos meldde geen uitsluitingen van leden bij gildebussen in Utrecht. Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, hoofdstuk 
4. 
37 De Munck, Lourens en Lucassen. ‘The establishment and distribution’, 60. 
38 Ibidem, 66. De andere oorzaak zou het steeds defensievere karakter van deze gilden zijn geweest. 
39 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124, Rekenboek kuipersgilde 1582-1664; jaren 1635, 1640,1645, 1650, 
1655, 1660 (5,40 gulden).  
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Daarnaast besteedden ze geld aan een gildebord in de kerk en aan het ruimen van de 
gildekelder en een grafstede, die gevuld werd met doden die niet ‘vergaen en waren’.40 In 
totaal besteedden de kuipers veertien procent van hun uitgaven over de steekjaren aan 
dergelijke uitgaven. Begrafenissen in de kerk kwamen voor bij de marslieden, de smeden en 
de kuipers. De economisch historicus Richardson stelde, op basis van onderzoek in het 
Engeland van de late Middeleeuwen, dat ambachtsgilden spirituele en beroepsmatige 
inspanningen combineerden omdat de eerste activiteiten de laatste mogelijk maakten en vice 
versa. Het samenvoegen van religieuze en economische activiteiten binnen gilden gedurende 
de Middeleeuwen verhielp het probleem van free riders op zowel op het vlak van het beroep 
als kerkelijk: het vagevuur maakte gebeden voor de zielen van overledenen noodzakelijk.41 In 
Utrecht was na de Reformatie het vagevuur door de gereformeerde afgedaan als bijgeloof, 
maar begrafenissen door gilden bleven ook in gereformeerde kerken bestaan. Die 
begrafenissen in kerken vereisten een collectieve inspanning van de leden, die het doel niet op 
eigen houtje konden bereiken; het waren club goods, omdat niet-leden ervan uitgesloten 
waren. 
 
Selectieve prikkels: maaltijden en boetes 
 
Eerder zagen we al dat wanneer de individuele bijdrage aan de organisatie en zijn streven naar 
een collectief goed geen merkbaar verschil maakt voor de groep als geheel, een rationeel 
denkend individu volgens Olson niet zal handelen in het belang van de groep, tenzij er sprake 
is van dwang of selectieve prikkels. Er zijn negatieve (straf) en positieve (beloning) selectieve 
prikkels, die echter alleen voor georganiseerde leden van de groep gelden; zij worden 
daarmee aangemoedigd lid te blijven of te worden. Olson maakte een onderscheid tussen 
kleine groepen en grote groepen. In de grote of latente groep blijft men door het calculerende 
gedrag van het rationeel denkende individu verder verwijderd van het bereiken van een 
collectief of publiek goed dan in kleine groepen. In de grote groep zou een individu dus eerder 
een individualistische afweging maken dan in de kleine groep. 
Gilden waren verenigingen van beroepsbeoefenaren, maar toch waren niet altijd alle 
beroepsgenoten lid van het gilde. De schilders kenden beunhazen, die dan ook door het gilde 
op de huid werden gezeten.42 De marslieden kenden het gebruik van het visiteren van markten 
en bruggen, ter controle op vreemde kooplieden en burgers die geen lid van het gilde waren. 
Gilden organiseerden dus een deel van een grotere, latente groep. Om de leden betrokken te 
houden en te laten handelen op een op de groep gerichte wijze kenden gilden positieve 
selectieve prikkels als gemeenschappelijke maaltijden en negatieve selectieve prikkels als 
boetes. Het was niet ongewoon voor een Amerikaanse vakbond om tien procent van de kas te 
reserveren voor sociale ontmoetingen, om de leden het idee te geven dat ze iets terugkregen 
voor hun financiële bijdragen. Die ontmoetingen konden zijn een picknick voor de hele 
familie in de zomer, dansen in de winter, of kinderpartijtjes met Kerstmis.43 
Maaltijden van gilden konden gehouden worden door kleinere gezelschappen van 
functionarissen van gilden, of zelfs hele gilden tegelijk. De eerste soort is een soort loon in 
natura, dat functionarissen ontvingen voor hun (onbetaalde) inspanningen voor het gilde; het 
was geen public good, ook geen club good, maar gewoon een vergoeding voor hun werk. 
Binnen het marsliedengilde bestond een bestuurscollege, het zogenaamde ‘college van 
twintig’. Het was dit college dat veelal de maaltijden nuttigde van dit gilde. De maaltijden van 
deze overlieden van de marslieden werden in de regel gehouden kort na het sluiten van de 
                                                
40 Ibidem, jaar 1635. 
41 Richardson. ‘Craft guilds and christianity’.  
42 Muller. Schilders-vereenigingen, 108-109. 
43 Olson. The logic of collective, 74. 
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rekening over het voorgaande jaar. In de gevallen waarin er data werden vermeld was het 
meestal in de eerste twee weken van de maand februari.44 De maaltijd werd waarschijnlijk op 
de gildekamer gehouden en strekten zich uit over een tot vier dagen.45 In Zwolle betaalde het 
St. Nicolaasgilde gemiddeld 400 gulden aan maaltijden voor het hele gilde.46 Gezien het 
geringe aantal van de Utrechtse ‘confraters’ was hun maaltijd naar verhouding veel 
overvloediger dan die te Zwolle. Het college van twintig van het marsliedengilde kende echter 
-anders dan dekens, busmeester en bode- geen jaarlijkse vergoeding voor het werk.47  
Naast deze jaarlijkse maaltijden werden er binnen het boekjaar ook incidentele maaltijden en 
bijeenkomsten gehouden. Het totaal van deze verteringen bedroeg over de jaren 1654 – 1791 f 
3.747. Soms waren gewone gildebroeders erbij, en dan was het een club good, omdat niet-
leden van het marsliedengilde daarvan uitgesloten waren.48 Bij de smeden werden vaak 
kippen en bier genuttigd. Er werd maar liefst acht en een half vat bier gedronken in 1656, een 
tijd dat het economisch goed ging, en daarbij nog een tonnetje wijn voor de gildebroeders.49 
In 1700, toen het minder goed ging, werd er drie en een half vat bier verorberd en in 1776 
werd maar anderhalf vat bier genuttigd.50 Bij de smeden mocht het hele gilde meedoen, net als 
bij de zogenaamde grote maaltijd. Maar er waren ook maaltijden speciaal voor proefmeesters. 
Bij de kuipers hadden de verteringen het karakter van een drinkgelag. In het begin van de 
zeventiende eeuw dronken zij anderhalf vat bier, in het midden van de eerste helft van die 
eeuw was dat een vat en rond het midden van die eeuw waren het zelfs twee tonnen bier, 
waarbij nog geteld kunnen worden de huur van kannen en glazen, en tafels en schabellen 
(zitbanken).51  
De verteringen van de lakenkopers waren verhoudingsgewijs het meest overvloedig: in 1790 
verteerden zij 600 ‘beste oesters en citroenen’, naast boter, kaas, brood, koekjes, bier, wijn, 
krakelingen en tabak. In 1793 verteerden zij 700 ‘beste Engelse oesters’, citroenen en brood, 
twee kippen, boter en kaas, koekjes, beschuit en peper.52 Het lijkt, gezien de geconsumeerde 
hoeveelheden, aannemelijk dat het hele gilde bij zulke gelegenheden deelnam. Maaltijden 
hielpen de onderlinge band te versterken en hielden de leden bij het gilde betrokken. 
Het chirurgijnsgilde kende geen bijeenkomsten waarbij uitgebeid gegeten en gedronken werd, 
maar de onderlinge band kan desondanks toch goed zijn geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaar 1756. In dit jaar viel de jaarlijkse 
maaltijd in de maand maart. 
45 Ibidem, 1684 en 1685. Voor deze jaren staat het vast dat de maaltijd op de gildekamer werd gehouden. 
46 Streng. Vrijheid, gelijkheid, 142. 
47 We zouden deze maaltijden ook kunnen zien als organisatiekosten, omdat het college van twintig probeerde 
tot overeenstemming te komen over zaken die het hele gilde aangingen. Het college kreeg dan geen beloning in 
geld, maar wel in natura. 
48 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66. Rekeningboek marslieden, jaren 1661 en 1674. 
49 U.A., Archief smedengilde, inv.nr. 85. Rekeningen dekens en busmeesters 1646-1798, 1656. 
50 Ibidem, 1700 en 1776. 
51 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124. Rekenboek kuipersgilde, 1582-1664, jaren 1615, 1635 en 1655. 
52 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 6. Rekening boek lakenkopersgilde, 1778-1797, zie jaar 1790 en 1793. 
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Tabel 8.3. Maaltijden en boetes bij vijf Utrechtse gilden 
 
Gilde Maaltijden Boetes 
Detailhandel   
Marslieden (256) 0,526 0,059 
Lakenkopers (55) 0,744 0,052 
   
Ambachten   
Smeden (268) 0,154 0,017 
Chirurgijns (55)      0,0 0,071 
Kuipers (52) 0,559 0,062 
 
Bedragen in guldens per jaar per gildelid. Boetes: alleen die boetes, die binnen het gilde vielen. Tussen haakjes: 
het aantal gildeleden in 1650. 
 Marslieden: exclusief vreemde kooplieden en boetes buiten het gilde, zie tabel 8.4. Chirurgijns: exclusief het 
‘storen van beunhazen en kwakzalvers’. 
Bron: Rekeningen van de gilden, steekjaren 
 
Negatieve selectieve prikkels beoogden in feite hetzelfde, namelijk de personen aan te 
moedigen zich te gedragen zoals de groep wenste, al was er natuurlijk geen sprake van 
beloning, maar van straf. In tabel 8.3. staan de boetes per hoofd van het gilde omgerekend, 
niet omdat elk gildelid beboet was (dat was niet zo), maar omdat het financiële gewicht per 
gildelid van de boetes zo berekend kan worden. Bij de lakenkopers werd eenmaal in de 
rekeningen vermeld dat het boetes voor absenten betrof; in de overige jaren werd slechts het 
woord boetes vermeld, zodat niet duidelijk is of die binnen of buiten het gilde vielen.53 Boetes 
die buiten het gilde vielen waren inkomsten van buiten, die konden worden omgezet in public 
goods of club goods. De indruk is, dat vanwege het grotere aandeel van de club goods, de 
opbrengst meestal naar de club goods ging en niet naar het public good: de rechtspraak. 
De smeden kenden vooral in de achttiende eeuw boetes op het verstek laten gaan bij 
begrafenissen door het gilde, en uitkoop van de verplichting bij die gelegenheden te 
verschijnen. Iets soortgelijks speelde zich honderd jaar eerder af bij de kuipers, die in hun 
rekeningboek inkomsten vermeldden uit het ‘te groeff gaan’ of meer expliciet 
‘begrafenisboeten’.54 De chirurgijns leverden boetes dertien procent van het totaal aan boetes 
op binnen het gilde, en 79 procent van de boetes viel buiten het gilde; dit was te danken aan 
het ‘storen van beunhazen en kwakzalvers’.55 De boetes bij het marsliedengilde waren 
interessant en zeer divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
53 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 6. Rekening boek lakenkopersgilde, 1778-1797, zie jaar 1778. 
54 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 124. Rekenboek kuipersgilde, 1582-1664, jaren 1625 en 1635 (te groeff 
gaan) en 1630 en 1655 (begrafenisboetes). 
55 Maaskant. Praktijk en privé, Bijlage G. 
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Tabel 8.4. Boetes door het Utrechtse marsliedengilde, 1654-1791 
 
 1654-1683 1684-1713 1714-1743 1744-1773 1774-1791 Totaal 
Boetes       
Binnen 
gilde 

238 283 395 747 407 2070 

Buiten 
gilde 

20 207 159 74 90 550 

Onbekend 6 0 65 60 9 140 
       
Vreemde 
kooplieden 

766 2153 2038 2776 1329 9062 

       
Totaal 1030 2643 2657 3657 1835 11822 
 
Bedragen in hele guldens. 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde 1654 -1791. 
 
Het is opvallend dat er bijna vier maal zoveel boetes binnen het gilde werden opgelegd, dan er 
buiten. De boetes binnen het gilde hadden te maken met absente gildebroeders en –zusters. 
Sommigen kochten deze boetes af voor een vast bedrag per jaar af; het tarief hiervoor was 
ruim drie gulden. Deze bedragen zijn echter niet in de tabel opgenomen. In totaal ging dit om 
ruim 274 gulden, die werden opgehoest door vier ‘confraters’, vermoedelijk leden van het 
college van twintig. De boetes binnen het gilde vertoonden met het klimmen der jaren een 
stijgende tendens en vormden een belangrijke inkomstenbron voor het gilde. Vaak 
vermeldden de rekeningen dat het bij boetes buiten het gilde om ‘gearresteerden’ ging.56 
Soms werd de schrijver van de rekeningen concreter. In 1662 waren er twee lakenkopers en 
een ‘hantverkoper’ die werden opgebracht. In latere jaren ging het om een glaskramer, een 
Leidenaar, twee linnenkopers, een ‘tijktekoper,’ en een linnenboer.57 Ook arresteerde het gilde 
een jood, een ‘smousin,’ en meerdere malen een ‘smous’.58 De vreemde kooplieden uit de 
tabel werden niet beboet, maar betaalden een som geld aan het gilde in ruil voor het recht om 
(tijdelijk) zaken te mogen doen in de stad. Bij de categorie personen die geld waren 
verschuldigd aan het gilde hoorde nog aan aantal schippers. Een aantal schippers betaalde jaar 
na jaar een vast tarief van vijf gulden, f 10,50 of f 15,75. Kennelijk konden of mochten zij 
geen lid worden van het gilde, wat maar eenmaal vier gulden gekost zou hebben; mogelijk 
was de reden dat zij geen burgers waren. 
 
We zien bij de marslieden dat de boetes binnen het gilde bedoeld waren om leden te 
disciplineren en dat ze buiten het gilde soms het karakter konden hebben van een afkoopsom 
om in Utrecht zaken te mogen doen. In andere gevallen waren het mogelijk venters die op de 
bon geslingerd werden omdat ze het ventverbod overtraden. Boetes en maaltijden waren 
prikkels om leden te laten handelen op een wijze die groepsgericht was. Boetes kwamen het 
doorsnee gildelid helemaal niet slecht uit, want zij vergrootten de inkomsten van het gilde en 
verminderden in theorie of zelfs in de praktijk diens eigen bijdrage aan het gilde. Alle 
gildeleden hadden profijt van boetes buiten het gilde of afkoopsommen. 
 
                                                
56 In de jaren: 1686, 1687, 1694 - 1700, 1702-1705, 1707-1715, 1722, 1723, 1726. 
57 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde, respectievelijk: 1684, 1727, 1730 en 
1735, 1741 en 1758. 
58 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 66 Rekeningboek marsliedengilde, respectievelijk: 1722, 1729 en 1728, 
1729, 1746, 1748, 1749, 1752, 1757. Het woord smous kan jood of sjacheraar betekenen. 
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Gevestigden en buitenstaanders 
 
De buitenstaanders van de gilden waren voor de gilden de overlast in eigen persoon: mensen 
die het ambacht of de nering uitoefenden zonder lid te zijn van het gilde, of zelfs zonder het 
burgerschap te bezitten. Klachten over onderkruipers en illegale import waren in Amsterdam 
wellicht de meest geciteerde reden voor het indienen van een rekest door de gilden.59 In 
Utrecht gaven dekens en overlieden van het chirurgijnsgilde in 1728 te kennen ‘dat er 
kwaadaardige en baatzuchtige mensen zijn die de chirurgie openlijk exerceren en dit doen 
zonder geëxamineerd te zijn, dat zij nooit de gerechtigheid van het gild hebben voldaan, ja, 
zonder dat zij zelfs burgers zijn. Deze kwakzalvers halen het brood uit de mond van de 
chirurgijns, zowel met het genezen van alle kwaadzeren en andere accidenten, als met baard 
en scheren. De stoutheid van zulke beunhazen gaat zelfs zover, dat zij zeggen, dat zij het 
willen en zullen doen ten spijt en aanzien van hen die zulk leed moge zijn’.60 
Hoewel de relatie tussen de gilden en dergelijke buitenstaanders problematisch was, werpt de 
analyse van de financiën van de Utrechtse gilden nieuw licht op de wederzijdse betrekking. 
Boetes buiten het gilde en afkoopsommen van vreemde kooplieden leverden het 
marsliedengilde 0,272 gulden per gildelid per jaar op, en dat was meer dan genoeg om de 
kosten van organisatie, administratie en handhaving (0,208 gulden per gildelid per jaar) van 
het gilde te dekken. De chirurgijns inden 0,265 gulden per gildelid per jaar, en dat bedrag was 
genoeg om 62 % van de kosten van organisatie, administratie en handhaving (0,426 gulden 
per gildelid per jaar) van dit gilde te bestrijden.  
Bij de marslieden en de chirurgijns zorgden concurrerende buitenstaanders voor een gestage 
stroom van inkomsten voor het gilde, en zo voor lastenverlichting voor de gildeleden. Het 
constant visiteren en arresteren van, en onderhandelen met, deze personen buiten het gilde 
legde de gildeleden geen windeieren en verklaart mede waarom deze activiteiten voortvarend 
en continu ter hand werden genomen. De vreemde kooplieden, beunhazen en kwakzalvers 
binnen de juridisch-geografische ruimte van de stad Utrecht bezorgden de gilden en de 
gildeleden niet alleen nadeel; ze haalden er ook een duidelijk voordeel uit. Als zodanig is de 
houding van de gilden en de gildeleden tegenover hun concurrenten enigszins vergelijkbaar 
met de hedendaagse opstelling van de Nederlandse overheid tegenover roken; officieel van 
overheidswege een afkeurenswaardige praktijk genoemd, maar de belastinginkomsten kunnen 
moeilijk gemist worden. 
 
Conclusie 
 
Om de noodzakelijke kosten voor een gilde te dekken was het voor de leden van belang die 
kosten te spreiden over zoveel mogelijk mensen. Het gewone gildelid had er dus belang bij in 
te stemmen met de gildedwang. De gildeleden verstrekten zo de legitimatie van de gilden, 
want wat goed was voor het gilde was ook goed voor hen. En omdat er veel gildeleden waren 
was de legitimiteit van de gilden in de stedelijke gemeenschap als geheel lange tijd bijna 
onomstreden. Als de gilden minder legitimatie zouden hebben gehad, zou de coherentie wel 
eens minder sterk kunnen zijn geweest. 
Ambachtsgilden als het smedengilde, het chirugijnsgilde en het kuipersgilde zorgden ervoor 
dat het opleidingsstelsel kostenneutraal was voor die leden, die er niet actief bij betrokken 
waren: alleen de leerling, de proefaflegger en diens meester betaalden. Lasten en baten van 
het opleidingsstelsel voor die gilden bleven in evenwicht. Dit voorkwam mogelijke bezwaren 

                                                
59 Prak. ‘Individu, corporatie’, 308.  
60 Maaskant. Praktijk en privé, 17. 
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van leden, die zelf niets te maken hadden met scholing en ontnam hen een prikkel om het 
gilde te verlaten. Het leerstelsel en de proef waren club goods. 
De gilden produceerden via een aan publiekrechtelijke bevoegdheden ontleende vorm van 
rechtspraak public goods. Maar ze hadden speciaal voor de leden diensten op politiek, sociaal 
en religieus gebied, zogenaamde club goods, en dat vonden de gildeleden aantrekkelijk. Zij 
lieten zich door de gilden vertegenwoordigen, ondersteunen en begraven in kerken. 
Maaltijden versterkten het saamhorigheidgevoel en waren, voorzover het hele gilde eraan 
deelnam en anderen werden uitgesloten, club goods. Boetes leerden zich afwijkend 
gedragende leden te handelen op een op de groep gerichte manier. Boetes buiten het gilde 
leverden inkomsten op, die konden worden besteed aan club goods. 
Gildeleden hadden financieel belang bij het handhaven van de scheiding tussen gevestigden 
binnen het gilde en buitenstaanders in de persoon van onderkruipers, beunhazen, kwakzalvers, 
vreemde kooplieden en joden. Doordat boetes en afkoopsommen de gildekas spekten hadden 
de leden financieel belang bij controle op die personen, en bij het instandhouden van de 
tegenstelling. Een tegenstelling die het wij-gevoel binnen de gilden zal hebben versterkt. 
De gilden besteedden hun geld niet alleen aan de bescherming van het privilege en aan loon in 
natura voor bestuurders, maar ook aan de interne samenhang door te investeren in club goods. 
Dit bevorderde de interne cohesie binnen de gilden en dat maakte dat zij in staat waren om 
zich naar buiten toe krachtig te manifesteren. 
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9. Horzel in de pels van de politiek, 1525-1787 
 
Inleiding 
 
We zagen in de inleiding dat in de oude, negentiende-eeuwse historiografie belangstelling 
bestond voor het politieke aspect van het gildewezen. Voor Utrecht was het werk van 
Overvoorde en Joosting, De gilden in Utrecht tot 1528, daarvan het voorbeeld. Deze oudere 
historiografie stopte echter bij de bespreking van de vroegmoderne tijd, vooral omdat toen de 
politieke rol van de gilden leek te zijn uitgespeeld. Vervolgens werd er in de daaropvolgende 
historiografie, tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, nauwelijks aandacht besteed aan 
de politieke rol van gilden in de vroegmoderne tijd. In het werk van bijvoorbeeld Harald 
Deceulaer over de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, dat van Bibi Panhuysen over 
de kledingsector in de Noordelijke Nederlanden, en de studie van Sandra Bos over onderlinge 
hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden is de politiek geen zelfstandig voorwerp 
van beschouwing.1 Recent heeft Prak aandacht gevraagd voor de rol van de Utrechtse gilden 
in de politiek in de vroegmoderne tijd.2 Hij toonde aan dat de politieke rol van de gilden niet 
was uitgespeeld en wees daarbij op het belang van het voortbestaan van een sterke 
gildecultuur in Utrecht en op het politieke belang van rekesten van gilden. De politieke 
relevantie van gilden in de Lage Landen in de vroegmoderne tijd werd recent nog eens 
benadrukt in de bundel Craft guilds in the early modern Low Countries.3 De heersende elite 
en de middengroepen, in casu de gilden, wisten elkaar te vinden in een doel dat de onderlinge 
conflicten overkoepelde: het behoud van de politieke autonomie van hun lokale 
gemeenschap.4  
Vijlbrief heeft in zijn dissertatie eveneens aandacht gevraagd voor het roerige verleden van de 
stad Utrecht en met name de rol van de gilden in hun strijd tegen de aristocratie.5 Hij zag een 
ontwikkeling van anti-aristocratie, die uitmondde in democratie in de achttiende eeuw en de 
omslag die toen gemaakt werd verklaarde hij in culturele termen. Er ontstond een andere 
stemming onder de burgerij; gilden hadden volgens hem geen aandeel in de revolutie. In de 
periode 1525-1787 speelden gilden verschillende rollen; tot 1528 waren zij, naast 
economische ook politieke organisaties en daarna probeerden gilden de politiek te gebruiken 
om hun doelen te verwezenlijken.  
Ten einde de rol van de middengroepen beter in beeld te krijgen werd onderzoek gedaan naar 
drie roerige perioden in de Utrechtse geschiedenis: de jaren 1525, 1610 en de jaren-1780. Om 
zicht te krijgen op de perioden tussen de roerige jaren en enkele relevante achtergronden 
wordt hier één gilde gedetailleerd behandeld: het brouwersgilde. Dit gilde is behandeld als 
pars pro toto. Het was niet helemaal representatief voor alle Utrechtse gilden; het is trouwens 
moeilijk een gilde aan te wijzen dat dit wél was. Wol en bier waren in de middeleeuwen het 
belangrijkste exportproduct van steden; de biernijverheid was een kapitaalkrachtige 
bedrijfstak. Het brouwersgilde was het jongste gilde (opgericht in 1433) van de 21 oude 
gilden, die voor 1528 bestonden, en de oude gilden zijn weer een minderheid van het totaal. 
Het brouwersgilde onderscheidde zich doordat het een belangrijke rol speelde bij de stedelijke 
belastinginning (op de productie van bier en het grondstofgebruik van hop).6 Bij de opstanden 
van 1525 en 1610 en in latere jaren duikt een belangrijk thema op: de tegenstelling tussen stad 

                                                
1 Deceulaer. Pluriforme patronen. Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers. Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’.  
2 Prak. ‘Politik, Kultur’. 
3 Prak. ‘Corporate politics’. 
4 Ibidem, 105-106. 
5 Vijlbrief. Van anti-aristocratie tot democratie. 
6 Op 21 april 1642 kreeg het brouwersgilde de pacht van de belasting op de bieren. Op 18 juli 1662 mochten 
brouwers geen pachters meer zijn. U.A., SA II, 121 vroedschapsresoluties. 
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en platteland, een structureel gegeven waarop nader zal worden ingegaan en waarbij het 
brouwersgilde een belangrijke rol speelde. Voor de jaren 1780 is onderzoek gedaan naar álle 
toen bestaande gilden, om hun eventuele rol bij de democratische omwenteling te achterhalen. 
De gebeurtenissen in Utrecht in deze woelige periode staan ook internationaal in de 
historiografische belangstelling: ze speelden zich tenslotte af aan de vooravond van de Franse 
Revolutie.7  
 
De gildeoproeren van 1525 en de plattelandsnijverheid 
 
In de jaren 1304-1528 stonden de 21 Utrechtse gilden op het toppunt van hun macht. De 
gilden waren betrokken bij de stadsverdediging en daarom waren de leden ook bewapend. 
Bewijzen van de macht van de gilden waren de beide ‘grondwetten’ of gildebrieven van 1304 
en 1341, waarin werd bepaald hoe de leden van de gilden hun vertegenwoordigers kozen, die 
dan weer getrapt raden en schepenen kozen.8 Gewone gildeleden waren voor alle ambten 
verkiesbaar en indirect hadden ze invloed op de samenstelling van het stadsbestuur. Er 
bestond een koppeling tussen gilden en politieke vertegenwoordiging. Wilde een inwoner 
politieke rechten hebben, dan moest hij burger worden en burgerschap kon slechts degene 
verwerven die lid van een gilde was geworden.9 Soms werden vrouwen ook toegelaten tot het 
gildelidmaatschap. Politiek was het dus van belang dat zo een hechte band was gesmeed 
tussen het burgerschap en het gildelidmaatschap. Tot 1528 waren er in de gilden naast 
ambachtslieden ook politieke leden (leden met stemrecht, die geen ambacht uitoefenden), 
daarna mochten uitsluitend ambachtslieden en kleinhandelaren lid zijn. De nauwe band tussen 
burgerschap en gildelidmaatschap veranderde toen de gilden macht moesten inleveren in 
1528, maar de herinnering aan die band bleef voortbestaan, zelfs tot in de roerige jaren-1780. 
Tijdens het bewind van de gilden van 1304-1528 werden de economische belangen van de 
inwoners tegenover de ambachten op het platteland goed beschermd door middel van 
invoerrechten.10 Toch liet deze protectie voor de gilden nog te wensen over, zoals blijkt uit de 
gebeurtenissen van 1525. Het jaar 1525 was een onrustig jaar: in Zwaben en Frankenland, 
Tirol en Salzburg, de Elzas en Thüringen kwamen boeren in opstand tegen hun heren.11 
Eveneens in 1525 kwam het in Utrecht tot een grote opstand van tegenstanders van de 
leidende Zoudenbalch-factie (zowel afkomstig uit de gilden als uit het patriciaat) om de 
drukkende financiële situatie van de stad te boven te komen. Er vielen in Utrecht vier doden 
en de stad was maandenlang in de greep van de opstand.12 Aanvankelijk eisten de gilden 
terugkeer van een aantal bannelingen en verlichting van de accijnzen. In april 1525 besloot de 
raad van Utrecht hierop in te gaan.13 Maar de raadsbesluiten waren te laat genomen. Er was 
een commotie ontstaan van kanunniken, leden van de ridderschap en het bijlhouwersgilde en 
het smedengilde, die gewapend op de Plaats verschenen. Dat het smedengilde en het 
bijlhouwersgilde überhaupt bewapend waren was in die fase van de geschiedenis niet vreemd, 
want de gilden waren verantwoordelijk voor de stadsverdediging; wel was het opvallend dat 
wapens werden ingezet om de eisen kracht bij te zetten. Hieronder was ook de eis dat de 
bieraccijns op een lager niveau gebracht moest worden. Verder moesten de stadssleutels in 
handen komen van een commissie uit het bijlhouwersgilde en het smedengilde, de 
voornaamste aanstichters van de commotie. Ook moest de geestelijkheid even hoge accijnzen 
                                                
7 Schama. Patriotten en bevrijders. 
8 Voor een schematisch overzicht van deze verkiezingen: Van den Hoven van Genderen. ‘Op het toppunt van de 
macht ’, 116.  
9 Ibidem, 131. 
10 Berents. ‘Protectie en gilden’. 
11 Ploetz. Aula wereldgeschiedenis, deel III, 21. 
12 Van Kalveen. ‘De Gildenbeweging van april’. Van Kalveen. ‘Bijdrage tot de geschiedenis’.  
13 Van Kalveen. ‘De Gildenbeweging van april’, 108-109. 
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gaan betalen als de burgers, boven een belastingvrije of lagere belastingvoet, omdat in die 
kloosters in de stad bier werd gebrouwen en werd geweven. Verder werd geëist dat een 
nieuwe raad gekozen moest worden uit de gemene gilden. Er mochten geen leden van de 
ridderschap meer in en evenmin leden van het bakkersgilde en het brouwersgilde die door 
enkele leden van de ridderschap beheerst werden. Tenslotte moest er aan de gilden 
verantwoording worden afgelegd van het financiële beheer, in het bijzonder ook over de 
buitengewone lasten, de schulden, en de afbetaling daarvan sinds de IJsselsteijnse oorlog 
(1511). Op maandag 22 mei ontstond een nieuwe gildebeweging. De oudermannen van de 
bijlhouwers en de smeden bemachtigden de stadssleutels en bezetten de poorten. Onder hun 
leiding riepen de actieve gildeleden zich uit tot de ware vertegenwoordigers van de burgerij.14 
Ze stelden acht eisen aan de magistraat.15 De eerste eis was dat alle geestelijken dezelfde 
wijn- en bieraccijns moesten betalen als de Utrechtse burgers. De tweede eis - en die eis 
kwam terug in 1610 en ook later nog - was dat de ambachtelijke bedrijven die in Utrecht en 
andere steden in gildeverband georganiseerd waren, op het platteland en in abdijen en 
kloosters in en buiten Utrecht verboden dienden te worden. Van Kalveen vatte de eisen zo 
samen, dat de gilden in de eerste plaats opkwamen voor hun economische belangen en dat zij 
verder streefden naar rechtvaardiger verhoudingen in de stad Utrecht en dat zij tenslotte een 
aantal Nederstichtse kwesties aanraakten. Op het belangrijke punt van het geëiste verbod van 
bedrijfsuitoefening in abdijen en kloosters en op het platteland nam de elect Hendrik van 
Beieren geen beslissing. Eind mei volgde de stadsregering het voorbeeld van de elect en 
willigde de eisen van de gilden in, voor zover zij op de stad betrekking hadden. 
Burgemeesters, schepenen, raden, oudermannen en meentemannen voegden er andere 
maatregelen ten gunste van de gilden aan toe. De bieraccijns werd voor de geestelijkheid even 
hoog als voor de burgers. Een maatregel in het nadeel van de brouwers was dat burgers voor 
eigen gebruik bier mochten brouwen. De abdijen en de kloosters in de stad mochten geen 
nering of bedrijf uitoefenen. Over de neringen en bedrijven op het platteland werd verder niets 
bepaald. De eis van de gilden dat die verboden zouden worden keerde regelmatig terug in de 
Utrechtse geschiedenis. De relatie tussen de stad en het omringende platteland zorgde dus 
voor economische, sociale en politieke spanningen, omdat het platteland de stad concurrentie 
aandeed. De algemene politieke invloed van de gilden werd na een derde gildecommotie dat 
jaar echter teruggedrongen, al wisten de gilden hun concrete eisen op een aantal punten 
ingewilligd te krijgen. Politieke bijeenkomsten van de gilden waren voortaan alleen nog 
mogelijk met toestemming van de magistraat. 
Het vervolg van de gebeurtenissen van 1525 zou leiden tot een aanzienlijke reductie van de 
politieke invloed van de Utrechtse gilden. In december 1526 maakten Geldersgezinden (een 
combinatie van edelen, patriciërs, werklieden en kanunniken) gewapenderhand een einde aan 
het gildebewind. Elect-bisschop Hendrik van Beieren zocht nu steun bij Karel V om Gelderse 
troepen uit de stad Utrecht te verdrijven en hij verkreeg die bijstand, maar hij moest in ruil 
afstand doen van zijn wereldlijk gezag over het Sticht en dit overdragen aan Karel V. In juli 
1528 wist de bisschop, met steun, de stad Utrecht weer binnen te komen. Op 
woensdagochtend 21 oktober 1528 verscheen Hendrik van Beieren in de kapittelzaal van de 
Dom om afstand te doen van zijn wereldlijk gezag over het Nedersticht ten behoeve van 
keizer Karel V.  
De militaire betekenis van de gilden was echter nog niet direct afgelopen. De gilden bleven 
nog enige tijd een gewapende macht. De ordonnantie van het wantsnijdersgilde bepaalde in 
1542, dat het gilde twaalf haakbussen16 met toebehoren goed moest onderhouden en bewaren 
                                                
14 Van Kalveen. ‘Bijdrage tot de geschiedenis’, 58. 
15 Van Kalveen. ‘Bijdrage tot de geschiedenis’, 58-60.  
16 Een haakbus is een van de oudste handvuurwapens, die zijn naam misschien ontleent aan een uitsteeksel 
(haak) onder aan de loop, dat dienen kon om bijvoorbeeld achter een muur gelegd om de terugstoot op te vangen.  
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en altijd gehoorzaam moest zijn aan de bevelen van de stadhouder of zijn luitenant, de schout, 
de burgemeesters en de raad van de stad.17 Andere gilden kenden eenzelfde bepaling, zij het 
dat er soms sprake was van een kleiner aantal haakbussen. Het gegeven dat de gilden 
opstandig waren geweest en het feit dat ze nog steeds bewapend waren, verklaart mogelijk de 
bouw en de bezetting met een gewapende macht van Vredenburg, waarmee in 1528 begonnen 
werd. Het was voor Karel V wellicht eenvoudiger geweest de gilden te ontwapenen; waarom 
hij daarvan afzag is onduidelijk. Mogelijk vreesde hij dat het ontwapenen aanleiding zou 
kunnen zijn voor een nieuwe opstand. Hoe dan ook, Vredenbrug was een verdedigingswerk 
naar buiten, maar naar binnen was het een dwangburcht.  
 
We zagen dat de tweede eis van de gilden in mei 1525 was dat de ambachtelijke bedrijven op 
het platteland en in kloosters en abdijen binnen en buiten de stad verboden moesten worden. 
Dit bleek voor het brouwersgilde al langer een punt van zorg te zijn geweest. Om te bezien 
hoe het brouwersgilde probeerde concurrentie van het platteland te voorkomen moeten we 
teruggaan in de tijd. Toen op 7 januari 1433 het vleeshouwersgilde werd vernietigd en het 
brouwersgilde opgericht, werd door de raad bepaald dat alle brouwers die buiten de stad 
woonden, aanwerpers moesten zijn van het brouwersgilde en dat zij moesten dienen met de 
brouwers van de stad.18 We kunnen hierin een poging zien om het brouwen op het platteland 
onder controle te houden. De raad van de stad Utrecht besloot in 1512 te verbieden dat 
burgers op het platteland zouden gaan brouwen; de brouwers mochten geen mout maken voor 
de ‘lantluyden’.19 In oktober 1531 kondigde Karel V voor het graafschap Holland de ‘Order 
op de buitennering’ af.20 Dit betekende een tegemoetkoming aan steden, waarbinnen zich 
natuurlijk gilden bevonden. De order behelsde ten eerste dat niemand buiten de besloten 
steden een nieuwe weverij, looierij, metselarij, timmerij of andere ambachten, negoties of 
neringen mocht oprichten of doen uitoefenen. Ten tweede dat niemand een nieuwe tapperij of 
bakkerij binnen zeshonderd roeden na de vrijheden van de besloten steden zou mogen 
oprichten of op het platteland nieuwe brouwerijen stichten. Deze order voldeed echter 
helemaal niet aan de verlangens van de steden, die de totale vernietiging van de nijverheid op 
het platteland beoogden.21 Voor Utrecht is geen ‘Order op de buitennering’ afgekondigd, 
misschien wel omdat dit de Utrechtse gilden, die eigenlijk hetzelfde wensten als de Hollandse 
steden, in de kaart zou spelen. Wel volgde al snel, in 1532, een ordonnantie van de graaf van 
Hoogstraten, stadhouder-generaal over Holland en Utrecht. Hierin werd bepaald dat binnen 
1.000 roeden, te meten vanaf de poorten van de stad ‘uytgeseyt binnen de vrijheid van de 
stad’ niemand mocht tappen of taveerne houden op boete van vijfentwintig gulden.22 Dat kan 
opgevat worden als een tegemoetkoming aan de wensen van de gilden en dit was ook 
onderdeel van de ‘Order op de buitennering’ van 1531. Maar deze Utrechtse bepaling ging 
verder dan die van het graafschap Holland, omdat álle tapperijen verboden werden. In 1532 
verleende keizer Karel een octrooi aan de stad Utrecht dat verbood binnen de duizend roeden 
van de stadspoorten te tappen. De oorzaak zou zijn dat er veel biertappers waren die de stad 
en haar exchijsen (of cijnsen, een soort accijns) tekort deden.23 In 1535 bevestigde een 
plakkaat van keizer Karel de ordonnantie en het octrooi.24 In 1537 werd de schout van Utrecht 
                                                
17 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 19, ordonnantie wantsnijdersgilde, 23 
augustus 1542, artikel 8. 
18 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 89-92, met name 90, artikel 3. 
19 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 144. U.A., Buursprakenboek, fol. 135 v. , 
maandags na Ascensionis Domini (Hemelvaart). 
20 Brünner. De order op de buitennering, 126-127. 
21 Ibidem, 129. 
22 Van de Water. Groot Placaatboek, deel I, 601. 
23 Ibidem, 601, 15 november 1532. 
24 Ibidem, 602, 22 mei 1535. 
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gemachtigd om tegen overtreders te procederen en het vonnis uit te voeren.25 Hoewel de 
tappers wel enige malen expliciet genoemd werden in de ordonnantie van het 
bierbrouwersgilde, is het onwaarschijnlijk dat ze er rond deze tijd deel van uitmaakten.26 Toch 
moet de correctie op de scheve verdeling van de belasting op het bier in het belang van de 
bierbrouwers en van de openbare financiën van de stad Utrecht zijn geweest. In 1538 verbood 
de raad het verhuren van huizen binnen 1.000 roeden voor het gebruik als tapstede en ook het 
leveren van bier binnen dit gebied was voortaan verboden.27 De raad bepaalde nog in 1543 de 
prijzen van buiten de stad gebrouwen bieren.28 Hoewel het politiek en juridisch niet mogelijk 
was de brouwerijen op het platteland te verbieden, probeerde de raad zo toch tenminste 
concurrentie binnen de stad tegen te gaan.  
Uit het voorgaande mag blijken dat de gilden na 1528 nog steeds politieke invloed hadden, 
maar het stadsbestuur nam wel degelijk maatregelen om de politieke rol van de gilden formeel 
te beëindigen. Op 14 augustus 1538 besloot de raad in alle gildeordonnanties enige algemene 
bepalingen op te nemen en dezelfde dag nog ontving het smedengilde een nieuwe 
ordonnantie.29 De meeste andere gilden kregen binnen het volgende decennium hun nieuwe 
ordonnantie. Het feit dat het smedengilde het eerste was dat een ordonnantie kreeg, houdt 
ongetwijfeld verband met de rol van het smedengilde in de gildebewegingen van 1525. 
Evenmin hoeven we ervan op te kijken dat de ordonnantie van het smedengilde, en ook het 
bijlhouwersgilde, naast een aantal andere gilden, dezelfde inleiding kende van acht artikelen, 
waarvan er twee zich in het bijzonder op de politiek richtten. Het eerste artikel bepaalde dat 
de dekens zich uitsluitend met zaken die hun gilde aangingen mochten bezighouden. Zij 
mochten niet zonder toestemming van vertegenwoordigers van de provincie, de schout en de 
burgemeesters bijeenkomen. Het tweede artikel bepaalde dat bij alle vergaderingen van het 
gilde een vertegenwoordiger van de overheid aanwezig moest zijn. Zijn handtekening moest 
onder alle correspondentie van het gilde staan en twee gilden mochten niet op dezelfde dag 
vergaderen. Opvallend is dat de bakkers, die in 1525 toch voor zover we weten afzijdig 
bleven, wel de politieke bepalingen kregen opgelegd, maar de brouwers voor zover bekend 
helemaal geen nieuwe ordonnantie kregen. Toen de brouwers later nieuwe ordonnanties 
kregen stonden daar geen politieke bepalingen in.30 Zulke artikelen stonden wel in de 
ordonnantie van het smedengilde uit 1636; zelfs toen was hun rol bij de gildebewegingen van 
1525 blijkbaar nog niet vergeten.31 Een aantal nieuwe gilden, tussen 1599 en 1627 opgericht, 
kreeg daarentegen geen politieke bepalingen in de ordonnanties, vermoedelijk omdat ze geen 
deel hadden genomen aan de gildebewegingen.32  
 
Het oproer van 1610, het brouwersgilde en de plattelandsnijverheid 
 
Een drietal ontwikkelingen is van belang om de achtergronden te begrijpen van het oproer dat 
de stad Utrecht in 1610 in zijn greep had. In de eerste plaats is dat het optreden van de 
schutterij, die intussen de militaire taak van de gilden had overgenomen. Op 11 februari 1577 
verlieten de Spaanse troepen, na een beleg van zeven weken - door de schutterij en de troepen 
van de opstandelingen- het Vredenburg. Vlak daarna trokken de acht kapiteins of 
                                                
25 Ibidem, 603. 
26 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 150, ‘Die ordonnancie van der brouwerije’, 
14 october 1530, 146- 154, over de tappers gaan artikel 29 tot en met 34. 
27 U.A., SA I, Raads Dagelijks Boek, 6 juni 1538. 
28 Ibidem, 22 augustus 1543. En Index Raads Dagelijks Boek. 
29 Prak. ‘Politik, Kultur’, 77. 
30 U.A., SA II, inv. nr. 461-I Gildeboek, 289, ordonnantie 28 oktober 1594, (15 artikelen); 295, ordonnantie 22 
april 1622, (26 artikelen). 
31 Prak. ‘Politik, Kultur’, 78.  
32 Boekdrukkers en boekbinders, knopenmaker, glazenmakers en tabaksverkopers, zie ibidem. 
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burgerhoplieden van de schutterscompagnieën in Romeinse stijl als volkstribunen door de 
straten; een vergelijking die in die tijd zelf al werd gemaakt.33 De burgerhoplieden wensten 
dat de dwangbrucht zou worden gesloopt, hetgeen ook gebeurde. De burgerhoplieden waren 
bij meer dan één gelegenheid de spreekbuis van de burgerij. In de tweede plaats ontbrak het 
Utrecht aan stapelrechten. Sinds 1572 was het beleid van de door de adel gedomineerde 
Staten van Utrecht erop gericht elke poging van de stad tot het vestigen van een monopolie op 
de brouwerij en andere ‘stedelijke ambachten’ in het gewest te voorkomen.34  
In de derde plaats vertaalde de tegenstelling tussen de gilden en de welgestelde patriciërs zich 
in de jaren tachtig van de zestiende eeuw ook in religieuze tegenstellingen. De gilden 
schaarden zich in die tijd achter de calvinistische orthodoxie (of consistorialen), het patriciaat 
voelde zich meer aangetrokken de vrijzinnige, irenische theologische traditie van Duifhuis.35 
Op 31 januari 1610 kwam het in Utrecht tot een onverwachte en snelle staatsgreep, waarbij de 
burgervendels het onmiddellijke ontslag van de zittende magistraat eisten. Deze opstand tegen 
het aristocratische stadsbestuur leidde tot grote onrust elders in de Republiek.36 Geleid door 
een groep strenge calvinisten namen de dissidenten de stad over en verwijderden de regenten 
van wie hun antipathie tegen de gilden en de calvinistische orthodoxie bekend was. De gilden, 
van wie vroeger iedere poging uitging om terreinwinst te boeken op politiek gebied, stonden 
nu niet meer in het middelpunt van de burgerstrijd; de schuttersvendels hadden die positie 
overgenomen.37 Om twee redenen is dat logisch: in de eerste plaats werden de gilden scherp 
in de gaten gehouden en in de tweede plaats hadden de schuttersvendels nu de wapens, en dus 
de mogelijkheden. Maar de onvrede die in de gilden leefde werkte kennelijk wel door. 
Volgens een officieel door de raad afgegeven resumé waren de volgende redenen en oorzaken 
aanleiding voor het oproer.38 Er was al jaren een toename van werkloosheid en armoede met 
daarnaast hoge ‘middelen, imposten ende andere schattingen’. Neringen en ambachten van de 
burgerij waren uit de stad overgeheveld naar het platteland. Vooral op het punt van de 
brouwerijen heeft de magistraat van de stad vaak geklaagd. Bovendien zou een lid van de 
ridderschap dat in de Staten zitting had en ook eerste burgemeester was, het platteland 
bevoordelen. Ook later was het meest populaire strijdpunt de ‘afdoening’ van neringen en 
brouwerijen op het platteland; het komt in de meeste remonstranties voor.39 We kunnen nu 
vaststellen dat het bezwaar van de stedelingen tegen de nijverheid op het platteland niet 
wezenlijk verschilde van dat van 1525. Hoewel het dit keer de schutterij was die in opstand 
kwam, en niet de gilden, kwam de opschudding wel uit hetzelfde milieu voort. Want de leden 
van de schutterij werden (mede) gerekruteerd uit de kringen van de ambachtslieden.  
In de ‘poincten differentiael’ of verschilpunten werd uitgebreid stilgestaan bij het bezwaar 
tegen de nijverheid op het platteland. De stad overhandigde de stukken hierover aan de 
ambassadeurs van Frankrijk en Groot-Brittannië en aan de heren Staten-Generaal, de 
stadhouder en de heren Raden van State.40 De stad merkte op dat er in 1610 niet meer dan 21 
brouwerijen bestonden, terwijl dat er eerder meer dan 60 waren. Het was echter niet duidelijk 
naar welke periode de stad verwees. Omdat van het archief van het brouwersgilde niet veel 
meer over is kunnen we slechts kijken naar een telling van gildeleden uit 1569; toen waren in 

                                                
33 Prak. ‘Politik, Kultur’, 78. 
34 Israel. De Republiek, 1477-1806., deel I, 468. 
35 Ibidem. Kaplan. Calvinists and libertines. 
36 Rommes. Oost, west, 143. Een auteur meende dat toen de onvrede van de gilden tot een uitbarsting kwam zie 
Den Tex. ‘De Staten in Oldebarnevelt’s’, 72-73, aangehaald Israel. De Republiek, 1477-1806, deel I, 468. 
37 Prak. ‘Politik, Kultur’, 78. 
38 Felix. Het oproer te Utrecht,, bijlage 1, gedateerd 2 februari (oude stijl) 1610. 
39 Ibidem, 55-56. 
40 Dodt van Flensburg. Archief voor de kerkelijke, deel IV,  248 -250. Opgesteld naar aanleiding van het verdrag 
van Jutphaas 6 april 1610. 
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Utrecht 30 brouwers lid van het gilde.41 Er was dus inderdaad sprake van achteruitgang van 
het aantal brouwers en dit gold ook voor de provincie Holland, waar de brouwerij in de 
zeventiende eeuw begon terug te lopen tot ongeveer het jaar 1860.42 
Daarnaast betoogde de stad Utrecht dat op het platteland van het Sticht wel 46 brouwerijen 
waren, naast die op de ridderhofsteden, en dat ontelbare mensen brouwden voor eigen 
gebruik. De brouwers van de stad Utrecht waren, volgens het verslag van de verschilpunten, 
in of na 1584, drie of vier dagen gestopt met brouwen, om een verbod op brouwen op het 
platteland af te dwingen. Nicolaes van Zuylen, als officier van de stad Utrecht en hoofd van 
de ridderschap, had de brouwers toen tot brouwen gedwongen en hen een boete laten betalen 
van 1800 gulden.  
Door de belastingen op het bier lag er een fiscale druk op het brouwersgilde in de stad 
Utrecht; een druk die ook door de stad gevoeld werd en die ervoor zorgde dat het stadsbestuur 
en brouwersgilde in hetzelfde schuitje zaten.43 Er zijn geen aanwijzingen dat de brouwers als 
gilde actief betrokken waren bij het oproer. Anders dan in 1787 bij sommige gilden het geval 
zou zijn, werden de beide dekens van het brouwersgilde niet tussentijds vervangen; dat 
overkwam slechts één van hen.44 Een reden voor de mogelijke afzijdigheid van de gilden bij 
het oproer zou kunnen zijn dat deze gilden sinds de nieuwe ordonnanties van de jaren 1530 en 
1540 onder strenge politieke controle stonden.  
De Raad van State deed op 8 juni 1610 een arbitrale uitspraak.45 De neringen van zout, zijde 
en fluwelen lakens moest stoppen. Er was een voorlopig verbod op het vestigen van nieuwe 
brouwerijen op het platteland, hangende de definitieve uitspraak. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de gilden -al was het tijdelijk- de legitimiteit van hun eisen bevestigd zagen 
door de Raad van State. Toen Frederik Hendrik met veertig vendels soldaten voor Utrecht 
verscheen, was het afgelopen met het oproer.  
 
Plattelandsneringen of het brouwersgilde versus de Staten, 1620-1793 
 
De kwestie van het verbod van plattelandsneringen, en dan vooral van de brouwerijen, bleef 
in de jaren daarna het brouwersgilde en de vroedschap bezig houden. Deze interactie tussen 
gilde en vroedschap was van een ander karakter dan de oproeren van 1525 en 1610, waarbij 
de gilden invloed probeerden uit te oefenen op de algemene politieke beleidslijnen. De 
contacten hadden soms het karakter van een overleg over dagelijkse zaken. De vroedschap 
had voor dit doel gecommitteerden aangesteld voor de verschillende gilden. De indruk is dat 
die in veelal mondelinge contacten met de gilden in overleg traden over zoaken als: hoe 
moeten we de ordonnantie interpreteren of toepassen en kan er opgetreden worden tegen 
beunhazen. Deze ontmoetingen konden zelfs in een plezierige sfeer verlopen. Zo zorgde het 
marsliedengilde meerdere malen voor een feestelijk onthaal van de gecommitteerden ter 
gelegenheid van het doen van de rekening. In het jaar 1663 beliep de rekening van zo’n 
bijeenkomst maar liefst 109 gulden. Dit soort verteringen vond soms plaats in de 
stadskelder.46 
Als de gecommitteerden er samen met de dekens niet uit kwamen kon een gilde een rekest 
indienen bij de vroedschap, en dit is een tweede vorm van contact die eveneens regelmatig 

                                                
41 Kaplan. Calvinists and libertines, 122. 
42 Unger. History of brewing, 377. 
43 Zie voor de fiscale druk bijlage 5. 
44 U.A., SA II, inv. nr. 463 Naamlijsten van dekens, 1610 en 1611. 
45 Van de Water. Groot Placaatboek, deel I, 191. 
46 Het fêteren van de gecommiteerden gebeurde vooral in de eerste jaren, waarop het rekeningboek van de 
marslieden betrekking had. Verteringen in de stadskelder: U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek 
marslieden, jaren 1660, 1661, 1665. 
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voorkwam. Deze contacten laten zien dat de vroedschap, hoewel de gilden geen zitting meer 
hadden in het stadsbestuur, toch geïnteresseerd was in de opinies van de gilden. Gezien de 
vaak positieve antwoorden op de rekesten luisterde de vroedschap ook naar de wensen van de 
gilden. 
Het brouwersgilde probeerde met wisselend succes druk uit te oefenen op de besluitvorming 
van vroedschap en Staten. In 1689 diende het brouwersgilde samen met de brouwers van de 
andere steden in de provincie een rekest in bij de vroedschap met de wens om de brouwerijen 
op het platteland te weren.47 Nog in 1706 dienden de brouwers van Utrecht en de andere 
steden in de provincie een contra-memorie in bij de vroedschap.48 Maar de brouwers 
benaderden ook de Staten. In de eerste helft van het jaar 1661 deden ze tweemaal het verzoek 
tot afschaffing van negen stuivers belasting en het weren van brouwerijen op het platteland.49 
Mogelijk hing dit samen met een offensief van brouwers in Hollandse steden, want op 19 juni 
1661 ontvingen de Staten van Utrecht bericht dat brouwerijen op het platteland van Holland 
niet werden toegelaten. Dit werpt overigens een nieuw licht op de bevindingen van Brünner, 
die in zijn studie over de buitennering stopte met de periode 1636-1641.50 De order op de 
buitennering was of werd in 1661 in Holland dus nog steeds actueel. Het Utrechtse 
brouwersgilde rekestreerde tussen 1686 en 1699 nog vijfmaal bij de Staten tegen de 
brouwerijen op het platteland.51 In Utrecht namen de zaken ook een onverwachte wending. De 
dekens en ‘gemene’ gildebroeders van het wijnkopersgilde in Utrecht richtten zich in 1686 tot 
de Staten met een klacht over een wijnkoper te Breukelen.52 De Staten besloten iedereen op 
het platteland de handel in koele of gebrande wijnen, met grote vaten of klein fustage te 
verbieden. Dus wat de brouwers ondanks veel inspanningen maar steeds niet lukte, lukte de 
wijnkopers in één keer, mogelijk omdat de ridderschap minder belang had bij de wijnhandel 
dan bij de bierproductie. 
Omdat het brouwersgilde ageerde - en omdat de brouwers en de stad in hetzelfde lastige 
parket zaten - kon de vroedschap niet werkeloos blijven toezien. In de jaren 1620, ’30, ’50 
stond het onderwerp meermaals bij de vroedschap op de agenda en zelfs nog in 1677, 1689 en 
1704-1706.53 De vroedschap kon de oplossing van de problematiek van de brouwerijen op het 
platteland natuurlijk niet zonder de Staten van Utrecht bewerkstelligen. Daarom richtte de 
vroedschap zich herhaaldelijk tot de Staten met het verzoek de brouwerijen op het platteland 
niet langer te gedogen. Dat gebeurde in 1619, 1621, 1624, 1634, 1660, 1669 en 1677.54 De rol 
van het brouwersgilde bij de inning van de belastingen op het bier zal ongetwijfeld ook 
hebben meegespeeld bij de bereidwillige medewerking van de vroedschap.55 

                                                
47 U.A., SA II, inv. nr. 121 Vroedschapsnotulen ,29 juli 1689. 
48 Ibidem, 17 mei 1706. 
49 U.A., Staten van Utrecht 1581-1810, inv. nr. 246-1, resoluties 20 februari en 16 mei 1661. 
50 Brünner. De order op de buitennering, 196-197. 
51 U.A., Staten van Utrecht 1581-1810, inv. nr. 246-1, resoluties 25 maart 1686, 23 juli 1689, 5 januari 1693, 1 
november 1699 en tenslotte met een verzoek geen nieuwe brouwerijen op het platteland toe te laten op 6 
september 1699. 
52 U.A., Staten van Utrecht 1581-1810, inv. nr. 232-42, 12 mei 1686. 
53 U.A., SA II, inv. nr. 121 Vroedschapsnotulen: 28 juni 1622, 17 juni 1623, 29 december 1623, 17 maart 1625, 
8 maart 1631, 2 maart 1635, 24 juni 1654, 30 april 1655, 2 april 1660, 10 september 1660, 8 november 1662, 27 
maart 1677, 20 juli 1689, 23 mei 1704, 8 december 1704, 9 januari 1705, 11 mei 1705, 26 april 1706, 17 mei 
1706, 25 mei 1706 en 22 november 1706. 
54 U.A., Staten van Utrecht 1581-1810, inv. nr. 246-1, resoluties 21 juli 1619, 22 januari 1621, 7 juni 1624, 25 
maart en 13 mei 1634, 30 mei en 18 september en 24 oktober 1660, 28 oktober 1669 en 27 maart 1677.  
55 Hickson en Thompson hebben gewezen op het belang van het fiscale aspect van de gilden, en in de brouwerij 
komt dit ook duidelijk naar voren. Hickson en Thompson. ‘A new theory of guilds’, 127-168. Het brouwersgilde, 
dan wel brouwers waren ook als pachters betrokken bij de belastinginning. Volgens Hickson en Thompson zou 
door de opkomst van bureaucratiën de rol van gilden bij de belastinginning overbodig worden. Het feit dat zij 
toch bleven voortbestaan zou voortvloeien uit hun entree-beperkende en belastingbetalende activiteiten (153). 
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In de Staten was de adel vertegenwoordigd, die al eeuwen last had van de Utrechtse gilden. 
De nijverheid op het platteland was voor de adel juist een bron van inkomsten en dus hadden 
de Staten geen oor voor de wensen van de gilden en de raad van Utrecht. Toch zou de kwestie 
van de brouwerijen op het platteland, die twee eeuwen voor beroering zorgde, tot een 
oplossing komen. In 1703 liet de Utrechtse vroedschap een uitvoerige memorie opstellen voor 
de Staten, waaruit moest blijken dat negen brouwerijen (slechts een deel van het totaal) bijna 
50.000 gulden minder aan belasting aan de Staten afdroegen dan de brouwers binnen 
Utrecht.56 In 1706 hadden de Staten een concept van de vroedschap overgenomen om de 
impost op het gemaal voor de brouwerijen op het platteland over te nemen.57 Hierin is een 
compromis te herkennen tussen het brouwersgilde en de stad Utrecht aan de ene kant en de 
Staten aan de andere kant. De brouwerijen op het platteland werden niet verboden, maar wel 
zwaarder belast dan voorheen. We kunnen dus de gevolgtrekking maken dat de rekesten tot 
een deelresultaat hebben geleid. Er is al op gewezen dat de gilden zich niet helemaal uit de 
politiek lieten wegdrukken, juist doordat zij gedurende de zeventiende en achttiende eeuw 
herhaaldelijk petities aan het stadsbestuur richtten.58 Deze petities bleven niet zonder invloed. 
Het brouwersgilde kreeg in 1716 toestemming van de vroedschap om de huizen van de 
tappers op vaatwerk te visiteren.59 Het gilde klaagde in 1748 en 1749 nog bij de Staten tegen 
de beperking van hun afzet.60 Het aantal rekesten in de achttiende eeuw is duidelijk minder 
geworden en tegen de plattelandsnijverheid werd door dit gilde vanaf 1706 niet meer 
gerekestreerd bij de vroedschap of bij de Staten. Het verval van het ledental van het 
brouwersgilde van 19 leden in 1650 naar twee brouwers in 1793 geeft het afnemende belang 
van de bedrijfstak weer.61 Dit verval werd overigens niet alleen veroorzaakt door de 
plattelandsnijverheid, maar vooral ook door het veranderde consumptiepatroon als gevolg van 
de stijgende graanprijzen.  
Was het oproer van 1610 nu een incident, zoals blijkt uit de beschrijving van Felix? Veel 
eerder was het een manifestatie van verzet tegen de door de stedelingen, met hun ordening 
van het bedrijfsleven, tegen de gevoelde achterstelling ten opzichte van de vrijbuiters van het 
platteland, die tegen lagere kosten konden werken. Deze spanning tussen stad en platteland en 
tussen stad en Staten in Utrecht heeft eeuwen geduurd. In de ‘verschilpunten’ van 1610 werd 
aangevoerd dat de burgers van Utrecht alle lasten en zware huishuren moesten dragen en het 
burgerschap en het gilde moesten winnen en dat hun neringen afgepakt en ten gronde gericht 
werden (door het platteland).62   
 
De Utrechtse gilden in de patriottentijd 
 
In reactie op de opstand van 1610 werden in Utrecht maatregelen genomen om de 
middengroepen politiek uit te schakelen. De burgermilitie werd omgevormd tot een nieuwe, 
veel kleinere organisatie, die gezuiverd was van opstandelingen en andere verdachte 
personen, terwijl aan het hoofd van elk van de acht vendels een lid van het stadsbestuur 
kwam. Op bestuurlijk niveau werden de middengroepen monddood gemaakt door de 

                                                
56 U.A., SA II, inv. nr. 493. Extract uit vroedschapsnotulen met memorie met voorstel tot verbod van 
brouwerijen op het platteland. 
57 U.A., SA II, inv. nr. 121, 22 november 1706, brief van Ed. Mog. Gedeputeerden geschreven 19 november 
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58 Prak. ‘Politik, Kultur’, 80. Over deze rekesten: Prak. ‘Individu, corporatie’, 293- 319. Over rekesten in het 
algemeen: Van Nierop. ‘Popular Participation’. Rekesten van Utrechtse gilden in: U.A., SA II, 466-473. 
59 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresoluties, en inv. nr.  129-ter, index vroedschapsresoluties, 22 juni 1716. 
60 U.A., Staten van Utrecht, inv. nr. 246-1, 15 oktober 1748 en 25 november 1749. 
61 Brouwers in 1650: Rommes. Oost,west, 208. Brouwers in 1793: Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse 
belastingbetalers’, 127. 
62 Dodt van Flensburg. Archief voor de kerkelijke, deel IV, 245-248. 
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instelling van een vroedschap, of erfraad, in 1619. Doordat de leden voor het leven benoemd 
werden, werd de doorstroming en daarmee de invloed van buitenaf beperkt. Met de 
middengroepen raakten de gilden steeds verder verwijderd van de macht.63 Een intredend 
aristocratiseringsproces droeg bij aan het uiteengroeien van de sociale groepen. De 
veronderstelling, dat tenslotte ook de herinnering aan de vroegere machtspositie verdwenen 
zou zijn, is onjuist.64 Integendeel, het historisch bewustzijn onder de middengroepen en de 
gilden was sterk, zoals uit het vervolg zal blijken.  
De onvrede met het bewind van Willem V uitte zich in Utrecht in kritiek op het 
Regeringsreglement van 1674, dat Willem V het recht gaf vroedschapsleden te benoemen, 
onder andere in Utrecht. Er werd door critici beraadslaagd over een alternatief. Op 25 januari 
1784 ontving De Politieke Kruyer een brief van Ultrajectinus (Max d’Yvoy) over het aloude 
en wettige recht van de Utrechtse burgerij tot het verkiezen van haar regenten.65 In de brief, 
die ook werd gepubliceerd, stond een uitgebreide uitleg over de historische rol van de gilden 
bij verkiezingen in Utrecht. De schrijver beantwoordde de vraag of de gilden opnieuw in de 
leidende positie konden komen ontkennend. De gilden waren te zeer vervallen en daarom 
vertegenwoordigden zij het ‘lighaam der Burgerij’ niet meer. Vroeger kon niemand burger 
zijn zonder ook gildebroeder te zijn. Nu gebeurde dit juist wel. Daarom berustten nu bij de 
burgerij de voorrechten die voorheen bij de gezamenlijke gilden berustten. Het ‘lichaam’ dat 
gerepresenteerd wordt moest daarom zelf zijn representanten kiezen. Max d’Yvoy was een 
van de leden van het genootschap Getrouw aan het Vaderland, waarbinnen een 
conceptreglement zou worden opgesteld en waar ook de strategie om het ingevoerd te krijgen 
werd ontwikkeld.66 Toen een commissie van de Staten van Utrecht klachten ging onderzoeken 
naar de praktijk van benoemingen van vroedschapsleden diende de vooraanstaande patriot 
Ondaatje namens het excercitiegenootschap Pro Patria et Libertate, opgericht door een groep 
patriotten in februari 1783, een conceptreglement in voor een nieuwe bestuursinrichting. Dit 
voorzag in volksinvloed op het stedelijk bestuur: een gekozen vroedschap die gecontroleerd 
zou worden door een ‘Gequalificeerd Collegie van Gecommiteerden uit de Burgerij’. Het plan 
werd 23 april 1784 gepubliceerd in de Utrechtsche Courant.  
Het marsliedengilde, het grootste gilde in Utrecht, diende in mei 1784 een commentaar in op 
de uitnodiging van het stadsbestuur om reacties op de bediscussieerde regeringsvorm.67 Het 
stuk bevat veertien punten. De politieke opvattingen over de samenstelling van het 
stadsbestuur beginnen met het stadsbestuur er aan te herinneren dat de hoofdgilden op 
historische gronden het meest recht hadden zich hierover uit te spreken en het marsliedengilde 
behoorde tot de hoofdgilden. Volgens de constitutie (bedoeld is vermoedelijk de gildebrief 
van 1341) mochten zij niet voorbijgegaan worden. Deze hoofdgilden zouden moeten worden 
hersteld, ‘tot het meeste welzijn van de magistraat en de burgerij’. Een bepaald aantal van de 
voornaamste kooplieden, fabrikanten en trafikanten zou in het vervolg in de vroedschap 
moeten worden aangesteld. De kapiteins van de burgers (de schutterij) zouden niet meer uit de 
vroedschap maar uit de burgerij zelf moeten worden aangesteld. Wat het meest opvalt aan 
deze politieke punten is de historische legitimatie van een politieke rol voor de gilden. De 
marslieden beriepen zich op de politieke toestand in Utrecht van 1304-1528 en eisten zetels 
op in de vroedschap. Ook zouden de gilden moeten worden geconsulteerd over hun 
respectievelijke wetten en ordonnanties, want ‘zij bezitten de meeste kennis’.68 Deze wensen 

                                                
63 Ronald Rommes. Oost, west, 143 
64 Vgl. ibidem. 
65 Utrajectinus, ‘Brief  25 januari 1784’. 
66 Van Sas. ‘Politiek als leerproces’, 21-22. 
67 U.A., SA II, inv. nr. 79 Ingeleverde bezwaren door de burgerij krachtens de publicatie van de vroedschap d.d. 
17 april 1784, reactie marsliedengilde, 21 mei 1784.  
68 Ibidem. 
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van het marsliedengilde werden naast andere ingediende stukken door een commissie 
bestudeerd.  
In september 1784 ging het conceptreglement van Pro Patria et Libertate rond onder 
vrijkorpsisten om steunbetuigingen te verwerven en men haalde 1215 handtekeningen op. 
Van Sas noemt het daarom een ledenlijst van de patriotten. Bij deze actie machtigden de 
ondertekenaren 24 geconstitueerden om namens hen op te treden. In juni 1785 werd de lijst 
gepubliceerd door tegenstanders van de democratische activisten.69 De bedoeling van de lijst 
was om te zien of de 24 geconstitueerden hun volmacht wel waard waren en of ze niet uit 
eigenbelang handelden. De betrouwbaarheid van de opgegeven beroepsaanduidingen is, zoals 
blijkt uit vergelijking met het kohier van de 100e penning uit 1793, heel behoorlijk.70 Van de 
1215 ondertekenaren waren 862 personen met een beroepsaanduiding; hieronder bevonden 
zich 534 vermoedelijke gildeleden (62%).71 Hoewel lang niet iedereen in Utrecht in 1793 lid 
was van een gilde, was een percentage van 62% gildeleden onder de ondertekenaren met een 
beroep veel hoger dan we mogen verwachten, want gildeleden maakten slechts ongeveer 
veertig procent van de beroepsbevolking uit.72 In tabel 9.1 is het aantal ondertekenaren als 
vermoedelijke gildeleden gerelateerd aan de vermoedelijke totale omvang van een aantal van 
die gilden.73 
 
Tabel 9.1. Ondertekenaars in 1784 en geschatte aantal gildeleden in 1793 
 
 A B C 
Gilde Getekend 

1784 
Totaal gilde 
1793 

A in % van 
B 

    
Kleermakers 69 256 27 
Smeden 65 170 38 
Schoenmakers 56 154 36 
Bijlhouwers 39 126 31 
Bakkers 38 113 34 
Glazenmakers en 34 30-34 100 
Grofschilders    
Goudsmeden 32 48 67 
Marslieden 30 338 Pro 

memorie 
Chirurgijns 11 27 41 
Boekverkopers 8 19 42 
Beeldsnijders 6 11 55 
Groefbidders 5 6 83 
 

                                                
69 Namen en qualiteiten. (1785). 
70 Van Sas. ‘Politiek als leerproces, 40. 
71 Zie bijlage 6. 
72 Voor de ondertekenaren als vermoedelijke gildeleden zie bijlage 6. Zie verder hoofdstuk 3, tabel 3.6 
vermoedelijk aantal gildeleden volgens het Manuaal van de 100e penning uit 1793. Totaal ongeveer 2100 
gildeleden en rond de 1000 aanwerpers (bij het marsliedengilde); gebleken is dat vooral in de nijverheid het 
aantal gildeleden was teruggelopen in de achttiende eeuw. Het aantal van 2100 gildeleden vertegenwoordigde 
rond de 40% van het geschatte aantal beroepsbeoefenaren. Graafhuis en de Vries telden 5.056 Utrechtse 
belastingbetalers.   
73 Telling gebaseerd op het Kohier van de 100e penning uit 1793. Zie ook: Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse 
belastingbetalers’ , 121-133, die de beroepen (niet de gilden) geteld hebben. 
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Rommes en Van der Spek kwamen met een andere methode, namelijk door vergelijking van de ondertekenaars 
uit 1784 met de ledenlijst van het gilde op 70 smeden. (Met hand en hart, 87). 
De schatting van het aantal gildeleden van de marslieden in 1793 is nogal globaal, omdat niet duidelijk is welke 
winkeliers wel of niet onder het gilde vielen. Kruideniers vielen zeker onder het gilde: er waren in 1793 78 
kruideniers, terwijl er in 1784 5 kruideniers tekenden: dat is 6 %. 
Bronnen: Namen en qualiteiten. (1785) en bijlage 6. 
 
Van de beroepsbevolking (in 1793 5056), tekenden in 1784 1215 mensen, dat is 24 %. We 
zien dus dat bijna alle gilden in tabel 9.1 hoger scoorden dan het gemiddelde. Het 
marsliedengilde was de uitzondering en vermoedelijk hield dit verband met de eigen 
rekestactie van het marsliedengilde, waardoor men zich liever liet vertegenwoordigen door 
het eigen gilde dan door de 24 geconstitueerden. Het percentage bij de kleermakers zou wel 
eens hoger kunnen zijn, omdat er nogal wat vrouwen deel uitmaakten van het gilde, die 
(mogelijk) niet deelnamen aan het ondertekenen van de Acte. Dit zou kunnen betekenen dat 
van de mannelijke kleermakers een relatief hoger percentage heeft ondertekend. 
De gildeleden, maar ook anderen, ondertekenden de Acte om zich door 24 geconstitueerden te 
laten vertegenwoordigen. 
De betrokkenheid van gildeleden bij de 24 geconstitueerden leek groot te zijn geweest. Van 
tien van de 24 geconstitueerden geeft Van Hulzen het beroep. Naast twee renteniers, een 
steentjesbakker, en een gistverkoper lijken er zes vermoedelijk gildeleden te zijn geweest: een 
visverkoper, een goudsmid, een winkelier in garen en band (marslieden), een grutter, een 
bakker, en een schilder of witwerker.74 Het percentage gildeleden van degenen van wie het 
beroep bekend is was zestig, terwijl ongeveer veertig procent verwacht mocht worden, omdat 
dit overeenkomt met het relatieve aandeel van de gildeleden in de Utrechtse beroepsbevolking 
in 1793. De vroedschap verklaarde overigens op 21 februari 1785 de 24 personen te houden 
voor gekwalificeerd om 1215 burgers en inwoners te vertegenwoordigen. Van de 24 zouden 
Cornelis Coppendrayer en Van Velthoven het in 1787, onder de Patriotse vroedschap brengen 
tot deken van respectievelijk de viskopers en de goudsmeden; beiden zouden bij de restauratie 
worden afgezet op 28 september 1787.75 
Op 7 augustus 1786 nam de Utrechtse schutterij de macht over, waarbij we ons moeten 
realiseren dat de leiding van de schutterij berustte bij leden van de vroedschap.76  
De gilden en de schutterij verhielden zich tot elkaar als communicerende vaten; dat bleek al 
bij het oproer van 1610. Als binnen de gilden onvrede bestond kon dit zich uiten via de 
schutterij. Dit proces is des te begrijpelijker als we beseffen dat de personele bezetting van de 
schutterij voor een belangrijk deel werd gevormd door gildeleden. Na de machtsovername 
door de schutterij wees iedere compagnie uit de schutterij uit haar midden vijf kiezers aan. 
Deze veertig moesten vervolgens het nieuwe stedelijk reglement en de nominaties voor de 
nieuwe vroedschapsleden maken. Van Hulzen geeft van dit college 39 namen, waarvan 26 
met een beroep.77 Van die 26 waren er 20 waarschijnlijk lid van een gilde. Van de mensen 
waarvan een beroep werd gegeven was vermoedelijk 77% lid van een gilde.78 Onder hen 
waren ook twee dekens van gilden: De Haart, deken van de kuipers in 1786, en Toornenberg, 
deken van de korenkopers in 1784.79 Beiden zouden op 28 september 1787, bij de restauratie 
door Willem V, als deken afgezet worden.  
                                                
74 Van Hulzen. Utrecht in de patriottentijd, 111-113. 
75 U.A., SA II, inv. nr. 463 Namen van dekens van gilden. 
76 Zie voor de samenstelling van de schutterij: Hartong. De sociale geleding. De middengroepen leken in de 
negentiende eeuw over- en de lagere groepen ondervertegenwoordigd. 
77 Van Hulzen. Utrecht in de patriottentijd, 225 (noot 1). 
78 Er waren waarschijnlijk leden van de volgende gilden: bakkers (5), marslieden (3), smeden (2), lakenkopers 
(2), kuipers (1), apothekers (1), sterke drankverkopers (1), glazenmakers en grofschilders (1), korenkopers (1), 
viskopers (1), beeldsnijders (1), en de tappers (1). 
79 U.A., SA II, inv. nr. 463 Namen van dekens van gilden. 
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De dekens in de patriottentijd 
 
Deze voorbeelden doen de vraag rijzen wat de dekens van gilden te maken hadden met de 
democratische omwenteling. Omdat dekens, maar ook busmeesters, een belangrijkere rol 
speelden dan gewone gildeleden was niet iedere handtekening onder de volmacht even 
veelzeggend. Vergelijking van de 1215 ondertekenaars van de volmacht in 1784 met de lijst 
van namen van dekens van gilden van 1784 levert het volgende beeld op. 
 
Tabel 9.2. Dekens en busmeesters die de volmacht ondertekenden in 1784 
 
Gilde Naam Hoog  Laag Nieuw 
     
Bakkers Dirk Preijs H   
 Pieter Edema busmr.    
Bijlhouwers Bernardus de Vrij busmr. H   
Grauwers Jan Kalden busmr. H   
Kleermakers H.L. van Buuren busmr. H   
Louwers Pieter Glasmaker H   
Schoenmakers W. Lebbing H   
Smeden Adrianus van Schermbeek ? H   
Oude wantsnijders Cornelis van Wijck ?  L  
Molenaars Hermannus de Ruijter  L  
Steenbikkers Cornelis van Vlissingen  L  
Zadelaars Pieter van Solingen  L  
Beeldsnijders Arnoldus Koopman   N 
 David Mulders    
Blauwververs Jan Hendrik Bonebakker   N 
Glazenmakers en 
grofschilders 

Pieter Gardner   N 

Groefbidders Jan Pieter Palland   N 
Kraankinderen Hendrik Schouten   N 
 Wouter Grootveld busmr.    
Plateelschilders Hubertus Odijk   N 
Rouwmantelverhuurders Philip Arnoud Quint   N 
Schippers A’damse 
volksschuit 

Jan Frederik Bok ?   N 

Voerlieden tolsteeg Arnoldus ten Hagen?   N 
 
H= Hoog gilde, gilden met de meeste macht in de Middeleeuwen. 
L= Laag gilde, gilden met wat minder macht in de Middeleeuwen. 
N= Gilde opgericht na 1528, toen de gilden een deel van hun politieke macht verloren. 
Van Schermbeek werd bij de beroepen in Namen en qualiteiten ‘Exploiteur’genoemd, mogelijk was de deken 
iemand anders met dezelfde naam. in de gevallen met een ? aangegeven is er enige twijfel of het dezelfde 
persoon is. 
Bronnen: Namen en qualiteiten. (1785). U.A., SA II, inv. nr.463 Namen van dekens van gilden (1784). 
 
Het opduiken van namen van dekens uit de hoge en de lage gilden onder de volmacht was 
opmerkelijk omdat het deze gilden uitdrukkelijk (door Karel V) verboden was zich met 
politiek te bemoeien, terwijl dit bij de nieuwe gilden niet expliciet gesteld werd. Voor het 
smedengilde werd dit verbod nog in 1636 opnieuw in een ordonnantie vastgelegd. In de taal 
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van de zestiende eeuw heette het dat de dekens van de wantsnijders ‘geenen saicken 
onderwijnden en zullen, dan alleen van zaicken hair gilde aengaende’.80 De hoge en de lage 
gilden zijn gilden met een oorsprong in de Middeleeuwen. Ze namen beide tot 1528 aan de 
verkiezingen deel. De gekozenen echter konden alleen uit de hoge gilden afkomstig zijn. 
Overigens hebben de hoge en lage gilden zich niet aangesloten bij het initiatief van het 
marsliedengilde, om zo het rekest te steunen om de hoofdgilden de leden van de vroedschap 
te laten kiezen.81 
Wat de precieze rol was van een aantal dekens tijdens de revolutionair patriottische periode 
1786-1787 valt moeilijk te achterhalen. Wel lijkt het waarschijnlijk dat zij zich met politiek 
hebben ingelaten en leden van gilden hebben gemobiliseerd. 
We hebben gezien dat er vanuit de gilden veel steun was voor de patriotten vóór die tijd. 
Gebeurtenissen in Deventer tonen aan dat het verbond tussen gildeleden en patriotten niet 
duurzaam behoefde te zijn. In Deventer hadden de gilden zich aanvankelijk uitgesproken aan 
de zijde van de patriotten geschaard, maar dit zou veranderen.82 Uit angst voor concurrentie 
door katholieken en doopsgezinden, maar vooral omdat zij hun economische belangen 
bedreigd zagen door het concept-regeringsreglement van de patriotten, hadden zij een cruciale 
omslag gemaakt, in januari 1787, van het Patriotse naar het Orangistische kamp.83 Dit zou op 
15 januari en de volgende dagen leiden tot schermutselingen tussen vrijkorpsisten en 
Oranjeklanten, waarbij ook gewonden vielen.84  
De vroedschap in Utrecht gaf tijdens het revolutionaire bewind in verband mer de 
oorlogsomstandigheden, opdracht aan de chirurgijns om voor eventuele gewonden te 
zorgen.85 De korenkopers moesten zorgen dat er genoeg graan in de stad zou zijn.86 Met de 
grutters werd afgesproken dat er een voldoende hoeveelheid boekweit in de stad zou blijven.87 
De voerlieden werd aangezegd om altijd enige paarden in hun stallen in gereedheid te houden 
om desnoods meteen voor het kanon of op een andere manier gebruikt te worden.88 Veel 
knechten van het bijlhouwersgilde moesten ten tijde van de Pruisische inval (13 september 
1787) voor de stad werken.89 De oorlogsomstandigheden belemmerden het kleermakersgilde 
niet het eigen belang in het oog te houden en het verlangde daarom dat alle kleermakersbazen 
onder de militairen wel voor de militairen, maar niet voor anderen zouden mogen werken en 
daarvoor zes gulden aan het gilde zou moeten betalen.90 Ook buitenstaanders probeerden een 
graantje mee te pikken, zoals twee vrouwen die toestemming vroegen twee kramen te mogen 
opzetten bij de linie buiten de Tolsteeg, om etenswaren, dun bier en sterke drank te verkopen, 
zonder echter het tappersgilde te moeten winnen. De kramen werden toegestaan, maar de 
commissarissen tot het tappersgilde moesten advies geven over de vraag of de vrouwen wel 
vrijgesteld konden worden van de verplichting het tappersgilde te winnen.91 Tenslotte zou de 
vroedschap in het kader van maatregelen in verband met de oorlogsdreiging nog in het belang 

                                                
80 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 18, ordonnantie Wantsnijdersgilde, 23 
augustus 1542, artikel 5. 
81 Prak. ‘Politik, Kultur’, 79. 
82 Te Brake. Regents and Rebels, 72. 
83 De stelling dat de gilden hun economische belangen bedreigd zagen: Te Brake. Regents and Rebels, 127. 
Hogenstijn. Het Algemeen Welzijn, 469. (Voorstellen om de economie te verbeteren kregen geen steun van de 
patriotten). 
84 Hogenstijn. Het Algemeen Welzijn, 466-484.  
85 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresoluties,  6 september 1786 en 21 mei 1787. 
86 Ibidem, 13 september en 16 september 1786.  
87 Ibidem, 18 juli 1787. 
88 Ibidem, 11 september 1786. 
89 Ibidem, 13 september 1787. 
90 Ibidem, 27 augustus 1787. 
91 Ibidem, 30 juli 1787. 
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van de schippers in drie couranten adverteren dat de scheepvaart op de Lek onbelemmerd was 
en dat de sluis aan de Vaart onbelemmerd gepasseerd kon worden.92 Het patriotse 
stadsbestuur wilde een aantal personen een verklaring laten afleggen dat het stadsbestuur een 
wettige regering was. Alle stadsbedienden en ‘ambtenaars’ moesten het ‘Declaratoir” af 
leggen, maar professoren, predikanten, stadsdoctoren, chirurgijns, apothekers, makelaars, 
procureurs en notarissen werden uitgezonderd.93 Twee gilden, de chirurgijns en de 
apothekers, werden uitdrukkelijk uitgezonderd, terwijl de overige gilden niet eens genoemd 
werden bij de categorieën die een verklaring moesten afleggen. 
In 1787 werden tussentijds dekens benoemd door schout en burgemeester. Normaal gebeurde 
dit altijd in de maand januari, maar nu ook op 29 september 1787, binnen twee weken na 16 
september toen de Pruisen de patriotten uit Utrecht verdreven.94 Al op 21 september werden 
de eerste aantekeningen gemaakt in de lijst van dekens. Op deze lijst prijken de namen van 
maar liefst 177 dekens bij 55 gilden. Normaal zouden deze gilden samen 110 dekens hebben. 
Omdat op 29 september nog zestien dekens werden toegevoegd ligt het totale aantal dekens 
over 1787 op 193. Dit duidt op tussentijdse wisselingen en inderdaad was van veel dekens de 
naam doorgestreept. Veel van de nieuwe dekens van 29 september hadden geen 
bestuursverleden.95 Dit is een extra aanwijzing dat de bestuurselite van de gilden, die aan de 
kant werd gezet, nauwe banden had met de patriottenbeweging. We hebben eerder al gezien 
dat een aantal dekens in 1784 de ‘volmagt’ had getekend en dat hun naam en beroep 
gepubliceerd werden. Het blijkt dat dertien van hen niet meer als deken werden aangesteld, 
maar aan de andere kant zes van hen weer wel.96 Het tekenen van de ‘volmagt’ was dus geen 
noodzakelijke voorwaarde voor het weer aannemen van dekens door het nieuwe, en toch ook 
oude, bewind. Overigens werd van de ondertekenende dekens van hoge gilden 83 % niet 
opnieuw aangesteld, van de lage gilden 50% en van de nieuwe gilden 67%. 
In Deventer en Zwolle vormden de gilden volgens Te Brake ‘the most easily mobilized and 
reliable core of the Patriot coalition’.97 Het lijkt waarschijnlijk dat dit ook voor Utrecht gold.  
Waar we eerder zagen dat veel Utrechtse ambachtslieden aan de kant van de patriotten 
stonden, zou uit het optreden tegen de dekens kunnen blijken dat ook hun organisaties, de 
gilden, betrokken waren bij de democratische omwenteling. Het feit dat dekens werden 
vervangen op 28 september 1787 en het gegeven dat ze na de restauratie nog een eed moesten 
afleggen, lijkt te suggereren dat dekens en gilden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
organiseren van de onvrede.98  
 
Conclusie: gilden en democratie 
 
De gilden bleven gewoon rekestreren toen de patriotten eenmaal aan de macht waren; en net 
als hun voorgangers stemden de patriotten veelal in met de wensen van de gilden. Op een 
rekest van het marsliedengilde werd in 1787 een publicatie van 24 juni 1776 tegen het 

                                                
92 Ibidem, 16 juli 1787. 
93 Ibidem, 18 december 1786 en 26 februari 1787. 
94 U.A., SA II, inv. nr. 463, namen van dekens van gilden. 
95 Vergelijken we de lijst van dekens van 1786 met die van 29 september 1787 dan valt het op dat het 
gemiddelde aantal dienstjaren van dekens fors is teruggelopen; van 9 jaar en 270 dagen per deken in de periode 
januari 1786- januari 1787 naar 5 jaar en 234 dagen op 29 september 1787 
96 Ibidem. Jan Kalden (grauwers), Hermannus de Ruyter (molenaars), Jan Pieter Palland (groefbidders), Hendrik 
Schouten (kraankinderen), Hubertus Odijk (plateelschilders) en Cornelis van Wijk (oude wantsnijders) werden 
wél weer aangesteld, hoewel ze de ‘volmagt’hadden ondertekend. Adrianus van Schermbeek (mogelijk deken 
van het smedengilde, maar mogelijk ‘exploiteur’) ook. 
97 Te Brake. Regents and Rebels, 86.  
98 Voor het afleggen van de eed op de constitutie en de regeringsvorm van provincie en stad: Prak. ‘Politik, 
Kultur’, 80. 
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omlopen, veilen en verkopen van goederen die tot dit gilde behoorde vernieuwd.99 Het 
bakkersgilde rekestreerde tegen het toestaan van een bakkersoven aan J.N. Oosthuizen aan de 
Oude Gracht; uiteindelijk slaagde het stadsbestuur de zaak te schikken tot beider genoegen.100 
Schippers maakten bezwaar dat iemand die in 1782 vertrokken was naar West-Indië niet 
bevoegd was om te varen en kregen deels gelijk.101 
De Utrechtse gilden wisten hun belangen in de vroegmoderne tijd te behartigen door middel 
van rekesten, maar ook door het overleg met de gecommitteerden, die zich namens het 
stadsbestuur bezighielden met de gilden. Deze lobbyactiviteiten lijken de hele periode continu 
doorgegaan te zijn. Het stadsbestuur hechtte waarde aan de meningen van de gilden en was 
vaak welwillend als er gerekestreerd werd. 
De gilden ontplooiden periodiek ook zuiver politieke activiteiten. Voorbeelden waren de jaren 
1525 en 1784/87. We zagen dat eeuwenlange spanningen tussen de ridderschap en de 
middengroepen en hun gilden tot uiting kwamen in 1525 en 1610. Het brouwersgilde bleef 
tegenover de ridderschap in de Staten opkomen voor economische belangen. De kwalificatie 
van Felix, dat het oproer van 1610 een incident was bleek onjuist.  
Het beeld, dat Vijlbrief gaf van de democratische omwenteling in 1776 bleek niet compleet, 
omdat hij de rol niet belichtte van de leden en de organisaties van de middengroepen: de 
gilden. Anders dan Van Sas aannam hadden die een onevenredig groot aandeel in de 
gebeurtenissen. De herinnering aan de tijd dat de stad relatief autonoom was en aan de 
zeggenschap van de middengroepen speelde hierbij een belangrijke rol. Een behoorlijk deel 
van de gildeleden was voor het bereiken van meer autonomie en meer zeggenschap bereid een 
coalitie aan te gaan met andere patriotten. Voor de gilden in de nijverheid kan deze bereidheid 
tot samenwerken mede verklaard worden uit het feit dat ze in ledental fors waren gedaald ten 
opzichte van het midden van de zeventiende eeuw. De economische neergang sinds die tijd 
had in Utrecht veel banen in de nijverheid gekost en de herinnering aan het verlies van de 
politieke macht van de gilden in 1528 was gebleven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
99 U.A., SA II, inv.nr. 121 vroedschapsresoluties, 23 april 1787 en 30 april 1787. 
100 Ibidem, 16 oktober 1786, 27 december 1786 en 7 mei 1787. 
101 Ibidem, 23 oktober en 30 november 1786. 
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10. Sociaal en sterk 
 
Inleiding 
 
Aan het begin van de veertiende eeuw organiseerden Utrechtse gilden begrafenissen, later 
werden door een aantal gilden ook broederschappen opgericht, die ook begrafenissen 
verzorgden. Dit zou het begin kunnen zijn geweest van sociale hulp door Utrechtse gilden. 
Rond 1600 vonden uitdelingen van brood door gilden plaats in Utrechtse kerken. De meeste 
bussen of uitkeringsinstellingen van Utrechtse gilden dateren van later datum en zij deden 
uitkeringen in geld bij ziekte of overlijden. We zien dus door de tijd heen een uitbreiding van 
de onderlinge hulp door de Utrechtse gilden. Bestond er op het gebied van de sociale zorg 
door de gilden nu een, wat sociologen noemen, padafhankelijkheid? Path dependence of 
padafhankelijkheid wil hier zeggen dat instituties zichzelf in de loop van de geschiedenis 
versterken. Om uit te leggen wat hiermee bedoeld wordt is het nodig kennis te nemen van een 
stukje theorievorming in de historische sociologie.1 Instituties zijn duurzame entiteiten die 
niet plotseling of eenvoudig veranderd kunnen worden; de Utrechtse gilden worden hier als 
instituties gezien. Volgens de theorie van padafhankelijkheid kunnen die instituties min of 
meer ‘toevallig’ zijn ontstaan. Met het aan de macht komen en ruim twee eeuwen aan de 
macht blijven van de Utrechtse gilden is aan die voorwaarde voldaan, want de strijd had in 
1304 evengoed in het nadeel van de gilden kunnen uitvallen. Maar is een bepaalde situatie 
eenmaal geïnstitutionaliseerd, dan ontwikkelen die instituties een eigen dynamiek. 
Binnen het theoretische raamwerk van de padafhankelijkheid bestaan twee dominante typen 
van historisch-sociologische verbanden. Het eerste type is dat van de zogenaamde reactive 
sequences of reactieve reeksen. Deze reeksen zijn ‘reactief’ in die zin dat elke gebeurtenis in 
de reeks een reactie is op voorafgaande gebeurtenissen. Dus, elke stap in de keten is 
afhankelijk van voorgaande stappen. Het tweede type is dat van de self-reinforcing sequences 
of zelfversterkende reeksen. Deze reeksen laten de formatie en reproductie van een bepaald 
institutioneel patroon zien, en hiermee gaan we ons bezighouden. De zelfversterkende reeksen 
laten vaak, wat economen noemen, increasing returns of toenemende opbrengsten zien. Dit 
wordt in de sociologie de utilitaristische verklaring genoemd. Historisch sociologen hebben 
echter gewezen op andere mechanismen, die reproductieve processen versterken. Zo is er een 
verklaring vanuit de macht, die wil dat er een elite is die belang heeft bij het reproduceren van 
de institutie. Verder is er een legitimerende verklaring die stelt dat een institutie wordt 
gereproduceerd omdat de actoren menen dat die moreel juist of gepast is. Tot slot is er de 
functionalistische verklaring, die stelt dat een institutie wordt gereproduceerd omdat die een 
functie of rol vervult voor een meeromvattend systeem. Deze verklaringswijze lijkt voor ons 
onderwerp het meest interessant.2 Kan het voortbestaan of de reproductie van sociale zorg 
door Utrechtse gilden gedurende eeuwen verklaard worden uit de rol, die deze hulp speelde in 
de stedelijke samenleving? Om dit te onderzoeken werd een aantal daarmee samenhangende 
aspecten geanalyseerd: continuïteit in onderlinge hulp, organisatie van uitkeringen en de 
relatie van gilden met de bedeling door de gereformeerde diaconie. 
 
Continuïteit 
 
De ontwikkeling van onderlinge hulp door gilden past in een bredere ontwikkeling van de 
armenzorg in Utrecht. Aanvankelijk was de armenzorg een taak van de kerken, die daarvoor 
                                                
1 Mahoney. ‘Path dependence’. 
2 Er bestaat een weak version en een strong version van de functionalistische verklaring. Het probleem met de 
strong version is dat de gevolgen van een institutie voor een alles omvattend systeem tevens de oorzaken zijn 
voor de reproductie van de institutie. 
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diakenen aanstelden. Vanaf de dertiende eeuw ontstond er een vorm van armenzorg, die onder 
het beheer van de parochianen, leken, stond. Vanaf de veertiende eeuw werd de armenzorg 
steeds meer een zaak van particulieren, die ook fundaties en gasthuizen stichtten. Na 1580 
leek de armoede in Utrecht toe te nemen, zonder dat daarop een passend antwoord werd 
gevonden. Toch waren de armenfondsen rijk en beschikten ze over een groot surplus. In de 
zestiende eeuw hebben eerst katholieke, en later protestantse én katholieke regenten, een 
redelijk zelfvoorzienend stelsel van armenzorg uit eigenbelang teloor laten gaan. ‘Omdat het 
oude stelsel niet goed meer functioneerde, kwamen na 1578 verschillende nieuwe 
armeninstellingen van de grond als de diaconie en de aalmoezenierskamer,(…), en de 
gildebussen’, meende Bogaers.3  
Als we verwijzen naar de traditie van onderlinge hulp is het van belang te traceren tot welk 
moment in de tijd die traditie terugging en de vraag te beantwoorden of er een lijn te trekken 
is van die traditie naar het later oprichten van zieken- en dodenbussen. De traditie van het 
begraven van doden door gilden in de Buurkerk ging terug tot zeker het jaar 1313.4 Een 
gildegraf bevond zich altijd in een kerk. De eerste bus voor onderlinge hulp werd in Utrecht in 
1551 door het zakkendragersgilde van het boveneinde opgericht. Om de continuïteit in de 
traditie van onderlinge hulp te onderzoeken moeten we achterhalen of de oudere traditie van 
het begraven in een gildegraf kan hebben geleid tot het later oprichten van zieken- en 
dodenbussen. Dit kan duiden op een doorgaande lijn van onderlinge hulp bij de begrafenis 
naar de latere financiële ondersteuning door middel van een bus. 
 
Tabel 10.1. Gilden met een zieken- of dodenbus en met en zonder gildegraf 
 
Gilde met bus en graf Jaar bus Gilde met alleen bus Jaar bus 
Zakkendragers boveneinde 1551 Glazenmakers 1601 
Zakkendragers benedeneinde 1559 Drapiers 1602 
Hoedenmakers 1635 Bierdragers 1649 
Linnenwevers 1651 Schietschuitschippers 1657 
Bakkers 1658 Stofjeswerkers 1692 
Steenbikkers 1687 Wolspinners 1692 
Schoenmakers 1688 Groefbidders 1700 
Passementwerkers 1694 Wolkammers 1754 
Bijlhouwers 1708   
Molenaars 1729   
Kleermakers 1733   
 
De houtschilden , met een bus die pas in 1815 werd gesticht, werden niet meegerekend vanwege die late 
oprichtingsdatum. 
Bron: Gildegraven: zie hoofdstuk 11, Raakvlakken met religie. Bussen: S.Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353, 
bijlage VII. 
 
In tabel 10.1 zien we negentien gilden met een bus, waarvan elf gilden die eerder al een 
gildegraf bezaten, dat is 34%.5 Van het totaal van alle 72 gilden stichtten er slechts negentien 
een bus, dat is 26%. Het aandeel van de gilden met een gildegraf in het stichten van bussen 
lag dus 30% hoger dan gemiddeld. Dit lijkt te wijzen op een tamelijk gering verband tussen de 
oude traditie van onderlinge hulp bij begrafenissen en de latere uitgebreide onderlinge hulp 
met zieken- en dodenbussen. Belangrijker dan deze getalsmatige exercitie is de vaststelling 

                                                
3 Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 580-582. 
4 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 98. 
5 Uit het overzicht van Sandra Bos heb ik weggelaten de houtschilden, die pas  in 1815 een bus oprichtten.  
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dat er in Utrecht een traditie bestond van corporatief georganiseerde hulp bij overlijden, zowel 
door gilden als door broederschappen. Ook bestond er zeker al rond 1540 bij Utrechtse gilden 
een regel, die inhield dat de weduwe van een gildebroeder zonder het gilde te winnen (te 
betalen) het bedrijf van haar man een jaar en zes weken mocht voortzetten; dit was een 
inkomensvoorziening.6 Bij de steenbikkers mocht de oudste zoon van een gildebroeder bij 
overlijden van zijn vader lid worden van het gilde; ook deze regel was op te vatten als een 
inkomensvoorziening voor de nabestaanden.7 Bovendien moesten gildeleden hun solidariteit 
tonen door op de begrafenis te verschijnen of een boete betalen.8 De nabestaanden hadden bij 
begrafenissen in de zestiende eeuw (vóór de oprichting van zieken- en dodenbussen) dus 
rechten en gilden en gildeleden hadden plichten tegenover die nabestaanden.  
Duidelijk is dat verreweg de meeste Utrechtse gilden geen zieken- of begrafenisbus bezaten, 
en dat betekende voor de leden dat zij gewoon aangewezen bleven op eventuele informele 
hulp, formele hulp in natura of op hulp van de kant van de stad of van de kerk. Informele hulp 
hield onder andere het organiseren van begrafenissen; formele hulp in natura betrof de 
uitdelingen van brood en boter door gilden.  
 
Al vóór de Reformatie kwamen in Utrecht organisaties van leken voor die zich 
broederschappen noemden. Broederschappen in Utrecht hielden zich bezig met het begraven 
van doden en later ook met hulp aan armen. De Utrechtse kerken, kloosters, kapellen en 
gasthuizen boden in de periode vóór 1580 onderdak aan in ieder geval 89 broederschappen.9 
Van deze broederschappen bestierden er vijftien een gasthuis en waren er acht verbonden aan 
een gilde. De overige 66 broederschappen werden schijnbaar zonder enige maatschappelijke 
noodzaak vanuit kerken of gilden opgericht. In de Buurkerk bevonden zich onder meer de H. 
Kruis-, de Antonius-, en de Zielbroederschap.10 Deze broederschappen waren niet verbonden 
met een gilde, maar herbergden toch ook ambachtslieden. Een pijler van het Utrechtse 
broederschapsleven was de dodencultus. Typerend voor een broederschap was het bezit van 
een gemeenschappelijk graf en een altaar in één van de plaatselijke kerken. Als een lid was 
overleden werd hij of zij begraven in dat graf en een priester hield dan een mis voor zijn of 
haar ziel bij het altaar. De uitgaven aan armenzorg waren in nagenoeg elke Utrechtse 
broederschap te verwaarlozen.11 
Sommige broederschappen moedigden de leden aan tot liefdadigheid, hoewel dit veelal pas 
gebeurde na 1580, na de Reformatie. Hier zou dus een oorsprong kunnen liggen van de latere 
onderlinge hulp van zieken- en begrafenisbussen van de gilden. Mensen werden lid van een 
broederschap om de bescherming van een beschermheilige te verkrijgen, zichzelf van een 
goede begrafenis te voorzien en om de tijd te verminderen, die ze na hun lichamelijke dood in 
het vagevuur moesten doorbrengen. Dat was de religieuze kant, maar er was ook een 
duidelijke sociale kant: leden zochten in broederschappen een netwerk en vriendschap van 
mensen van ongeveer dezelfde maatschappelijke stand, naast status. 
De Reformatie zou op den duur zorgen voor het verdwijnen van de broederschappen in de 
protestantse gebieden; in Utrecht zou dit relatief langzaam gaan, want in 1615 waren nog 
minstens 44 broederschappen actief.12 De aanhangers van de Reformatie beschouwden 
beschermheiligen, zielenmissen en altaren als rooms-katholiek bijgeloof en hadden  om die 
                                                
6 Bijvoorbeeld bij de bijlhouwers: Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 368, art. 25.  
7 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 314-315, art. 10. Dit was eveneens een 
inkomensvoorziening. 
8 Bij de steenbikkers: Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II, 316, art. 21. 
9 Bogaers. ‘Broederschappen in laatmiddeleeuws’, 97 en 102. In Bogaers, Aards, betrokken komt het totaal op 
wel 100 broederschappen. Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 435. 
10 Bogaers. ‘Broederschappen in laatmiddeleeuws’, 97 en 102. 
11 Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 481. 
12 Kaplan. ‘A clash of values’, 108. 
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reden niet veel op met de broederschappen. De gelden van de broederschappen zouden meer 
met hun oorspronkelijke doel moeten worden aangewend: ‘ad pios usus’, om een vroom doel 
te dienen. De rubriek pios usus omvatte vanouds ook sociale zorg: zorg voor de armen, de 
ouden, de zieken en de wezen. Hoewel dit soms met tegenzin gebeurde reageerde een aantal 
broederschappen in Utrecht op zulke eisen en rond 1615 waren er vijftien broederschappen 
die regelmatig uitdelingen aan de armen hielden.13 Bij de opheffing van de broederschappen 
in 1615 ging een kwart van de inkomsten naar de armenzorg.14 We kunnen wel vaststellen is 
dat de broederschappen hulp bij begrafenissen en het bezitten van hun gemeenschappelijke 
graven over langere tijd hebben volgehouden.  
Zeker acht broederschappen werden naast het gilde gevormd door leden van een zelfde 
beroepsgroep of gilde. Er was de St. Josephbroederschap van de bijlhouwers, opgericht in 
1444; en er was de St. Eloybroederschap van de smeden, die al in 1493 bestond.15 De bakkers 
hadden de broederschap van St. Gallus en St. Ober en de molenaars richtten in 1540 de 
broederschap van St. Victor op. De steenbikkers (dit waren de metselaars en leidekkers) 
hadden de broederschap van de Vier Gekroonden (1458) en uit het zadelaarsgilde hadden de 
klompmakers St. Barbara (1447) en de schilders St. Lucas (1448). De zakkendragers hadden 
de Pijndersbroederschap. Het lidmaatschap van de broederschappen van de smeden, de 
bijlhouwers en de bakkers was verplicht.16 
Het blijkt nu dat er verband is tussen het voorkomen van een broederschap en, later, het geven 
van structurele hulp, zoals een gasthuis of een dodenbus. De gilden van de bijlhouwers, de 
bakkers, de molenaars, de steenbikkers en de zakkendragers richtten alle later dodenbussen 
op, terwijl de smeden het Eloyengasthuis hadden.17 Zeven van de acht gilden met een 
broederschap richtten dus later een bus of een gasthuis (de smeden) op. De 
beroepsbroederschappen, of de herinnering daaraan, lijken bijgedragen te hebben aan het 
ontstaan van vormen van structurele onderlinge hulp. De broederschappen waren mogelijk, 
evenals de traditie van het begraven, een schakel in een zelfversterkende reeks. 
 
Behalve armenzorg door broederschappen bestond in Utrecht in de late zestiende eeuw een 
groot aantal legaten van welgestelde burgers. Het beheer van deze fondsen was vaak 
opgedragen aan kerkbesturen en andere filantropische instellingen, met de bedoeling dat uit 
de renteopbrengsten met zekere regelmaat uitdelingen, of provens, aan behoeftige 
medeburgers werden gedaan. Deze traditie ging in Utrecht terug tot de veertiende eeuw, toen 
armenzorg steeds meer een zaak werd van particulieren en de overheid het toezicht ging 
uitoefenen.18 
Een bekende zeventiende-eeuwse rechtsgeleerde maakte in 1603 een overzicht van deze 
uitdelingen.19 In de Utrechtse kerken vonden vrijwel dagelijks brood-, boter-, en 
gelduitdelingen plaats, naast incidentele bedelingen met turf en textiel. De kerk die de meeste 
uitdelingen hield was de Buurkerk, ook wel de Gildekerk genoemd.20 Vanwege die 
kwalificatie van Gildekerk worden de uitdelingen in de Buurkerk nader beschouwd. In 1603 
waren daar maar liefst negentien verschillende uitdelingen. De grootste uitdeling in de 
Buurkerk verstrekte elke zes weken aan driehonderd personen zes stuivers. Onder de legaten 
                                                
13 Ibidem, 104. 
14 Bogaers. ‘Broederschappen in laatmiddeleeuws’, 115. Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 482. 
15 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cliii-cliv. 
16 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cliv-clv. 
17 De zakkendragers vormden twee gilden en twee bussen. S. Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353, voor de 
gildebussen. 
18 Leeuwenberg. Kerk in zicht, 48. 
19 Lapp van Waveren. Memorie van sommighen, 86-109. (transscriptie J.A. Grothe) Ook als handschrift 
aanwezig in de bibliotheek van het Utrechts Archief. 
20 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 98. 
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bevond zich ook het legaat van Adriaan van Dashorst, een gildebroeder, die een geschat 
vermogen van f 16.000 had gelegateerd.21 In 1603 werd uit dit vermogen elke zondag in de 
Buurkerk aan twintig arme personen uit het smedengilde elk een brood van een halve stuiver 
en een halve stuiver aan geld gegeven.22 Het was echter de enige uitdeling in de Buurkerk, 
waarvan specifiek was aangegeven dat die aan gildebroeders moest worden gedaan. Deze 
uitdeling begon in het jaar 1603, maar is ontstaan in een bredere context van uitdelingen door 
leken in de kerk aan armen.23 In de Geertekerk bedeelden de dekens van het bijlhouwersgilde 
elke dinsdag vijf armen met een half pond boter en brood. Deze twee uitdelingen waren de 
enige uitdelingen in Utrecht in 1603, die namens gilden werden gedaan. Verder noemde de 
rechtsgeleerde nog het Eloyengasthuis van de smeden, waar oude en behoeftige gildeleden 
werden verzorgd. Sommige broederschappen hielden in 1603 ook uitdelingen; in de 
Nicolaaskerk waren vier uitdelingen, waarvan drie door broederschappen.  
We kunnen vaststellen dat gilden als gilde in 1603 geen grote rol speelden bij de uitdelingen 
aan de algemene armen. Twee grote gilden, de smeden en de bijlhouwers, speelden wel een 
rol bij de uitdelingen aan gildeleden. Uitdelingen waren zeker ook belangrijk in de Buurkerk, 
de Gildekerk.24 Al die uitdelingen in hun directe omgeving hebben mogelijk de gilden 
beïnvloed om meer aan armenzorg te doen.  
Hoewel uitdelingen als informele hulp en formele hulp in natura aan de fase van het oprichten 
van zieken- en dodenbussen vooraf gingen, was het niet zo dat dit soort hulp volledig stopte in 
de zeventiende – en achttiende eeuw. De Van Dashorstfundatie van het smedengilde doet 
zelfs nu nog, zij het op eigentijdse wijze, uitkeringen.25 Ook de kleermakers gingen hier tot 
het eind van de achttiende eeuw mee door; behalve bij de kleermakers was er mogelijk sprake 
van uitdelingen bij andere gilden, maar dat is bij gebrek aan bronnen zoals rekeningen 
moeilijk na te gaan.  
Toen de Utrechtse gilden werden opgeheven, bleven de zieken- en dodenbussen buiten het 
opheffingsbesluit, omdat zij aparte organisaties waren. Maar formele hulp in natura zal de 
opheffing van de gilden niet hebben overleefd, omdat de financiering via de gildekas 
geschiedde.   
 
Organisatie van de uitkeringen 
 
Vóór de Reformatie waren de meeste ambachtslieden voor hulp aangewezen op informele 
hulpverlening door familie en buren en op de particuleire armenzorg. ‘Tijdens de grote 
zestiende-eeuwse crises kon zestien procent van de Utrechtse bevolking een vorm van - 
meestal bescheiden - ondersteuning krijgen. Dit percentage was hoger dan in het buitenland, 
waar één tot acht procent gebruikelijk was. Toch was ook hier (in Utrecht) de institutionele 
hulp niet toereikend: tijdens grote crises leefde de helft van de bevolking onder het 
bestaansminimum’.26 Armen moesten zelf hun kostje op andere manieren bij elkaar 
scharrelen, dit was de zogenaamde ‘zelfhulp’. Invaliden, zieken en ouden van dagen waren 
afhankelijk van de informele hulp van familie, buren en rijke vrienden. Gildeleden waren 
mogelijk afhankelijk van informele hulp van andere gildeleden. Intussen werd de kloof tussen 
arm en rijk in de zestiende-eeuwse Utrechtse samenleving groter. Toen als gevolg van de 
                                                
21 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 106. 
22 Lapp van Waveren. Memorie van sommighen. 
23 Ritter meldde dat de uitdelingen van de Van Dashorst-fundatie begonnen in 1603. Ritter. Het Utrechtse 
smedengilde, 106. 
24 De stelling van Bos, dat het Utrechtse gildewezen na de Reformatie bleef vasthouden zijn traditionele manier 
van onderstand verlenen aan gildeleden, door middel van informele hulp in voornamelijk natura op zondag na de 
kerkdienst, kan in zijn algemeenheid niet voldoende worden onderbouwd. 
25 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 70. 
26 Bogaers. Aards, betrokken, deel I, 587. 
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religieuze omwenteling, de hervorming van de armenzorg en de toenemende urbanisatie, 
migratie en economische grootschaligheid deze traditionele hulpnetwerken aan steeds minder 
mensen houvast boden, nam de behoefte aan andere substantiële en aanvullende vormen van 
hulpverlening toe.27 Gilden kwamen in reactie hierop met zogenaamde bussen; onderlinge 
verzekeringsinstellingen, die uitkeringen in geld deden. De Utrechtse bussen werden relatief 
laat opgericht en waren pas volledig werkzaam in de achttiende eeuw, omdat het Utrechtse 
stadsbestuur de plaatselijke gilden trachtte te kortwieken uit angst voor een machtige, 
opstandige groep ambachtslieden.28 Die politieke rol van de gilden had de geschiedenis van 
Utrecht immers al vroeg gekleurd. 
Voor het ontstaan en de groei van bussen speelden de politieke, economische en historische 
plaatselijke context in Utrecht een belangrijke rol. De politiek hield de opkomst van bussen 
lang tegen, uit angst voor een groeiende macht van de gilden. De economische situatie in de 
stad Utrecht was in zoverre nadelig voor de opkomst en groei van de bussen, dat de nijverheid 
-die toch de voedingsbodem voor ambachtsgilden was- sterk terugliep. Een belangrijk 
historisch gegeven was dat de Utrechtse gilden lang vasthielden aan hun ‘pre-Reformatorische 
gewoonten, zoals voedseluitdelingen en begraven in gildegraven’ en dat ze daarbij nauwelijks 
werden gehinderd door het stadsbestuur.29 Juist de verwevenheid van de gilden met de 
stedelijke gemeenschap heeft gemaakt dat bussen laat, en in aantal beperkt, tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Toch was in 1812 bijna veertig procent, en mogelijk meer, van de Utrechtse 
gildebazen bij een bus aangesloten; en dat is meer dan het aantal gilden met een bus in 
Utrecht deed vermoeden.30  
 
Uit eerder onderzoek zijn we geïnformeerd over de reglementaire kant van de bussen van de 
bijlhouwers en de bijlhouwersknechten.31 Van een tweetal andere gilden is een deel van de 
boekhouding van hun bus bewaard gebleven: de wolspinners en knoopjesdraaiers en van de 
linnenwevers, en die gaan we hier nader bestuderen.32 Voor een betere vergelijking worden 
eerst de ziekengeldbussen en daarna de begrafenisbussen van beide gilden behandeld. 
De wolspinners en knoopjesdraaiersbus telde waarschijnlijk veel verarmde leden. In 1805 
besloot het gemeentebestuur van Utrecht om het knoopjesdraaiershandelbedrijf af te schaffen 
wegens ‘veelvuldige brutalityten en onaangenaamheden’ en betrof het ‘lieden van den 
geringste stand’.33 In 1692 verleende de vroedschap de ‘gemeene wolspinnersbasen’ 
toestemming een reglement op te stellen voor een bus tot onderhoud van hun zieken en 
begraven van hun doden.34 Het voordeel van bekostiging door de bus was volgens de resolutie 
voor de kerkelijke en publieke armenzorg dat uitkeringsgerechtigden ‘buyten laste van de 
Diaconye of AelmoseniersCamer’ bleven. Omdat deze beide instellingen -zowel de 
gereformeerde als de publieke armenzorg- samen in theorie bijna het gehele behoeftige deel 
van de bevolking bedienden kan worden gesteld dat de vroedschap dit als een zaak van 
algemeen belang, zal hebben gezien. Het belang van de gilden was dat zij, en de 

                                                
27 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 327. 
28 Bos. ‘A tradition of giving’, 190-191. 
29 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 143. 
30 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 354, tabel VIII, Enquête Caisses de secours (twee algemene bussen zijn buiten 
beschouwing gelaten), en hoofdstuk 3, tabel Vermoedelijke gildeleden in 1793 volgens Manuaal 100e penning.  
31 Bos. ‘Uyt Liefde tot malcander’. 
32 Verder is er nog een klein stukje boekhouding van de ziekenbus van de bakkers bewaard gebleven: een deel 
van een jaar: U.A., SA III, 436 notulen provisionele commissarissen; en van de oude corduaniers en de 
kleermakers. 
33 U.A., SA III, inv. nr. 1 notulen gemeentebestuur, 10 april 1805, insertio 15 en U.A., SA III, notulen 
gemeentebestuur, 13 mei 1805, insertio 23. 
34 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresoluties, 2 augustus 1692 
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gildebroeders, door een goed functionerend eigen systeem van onderstand minder afhankelijk 
waren van de publieke en kerkelijke armenzorg.35 
De bewaard gebleven boekhouding van de wolspinners en knoopjesdraaiers beslaat slechts 
tien jaren, namelijk de jaren 1742-1750 en 1754.36 Toch kan bestudering meer inzicht geven 
in het functioneren van Utrechtse bussen en hun plaats in de stedelijke samenleving. Om te 
beginnen was het lidmaatschap verplicht, zelfs voor diegenen die al in een andere bus waren. 
In de rekeningen staat te lezen ‘anderen ontfang van sodanige penningen als ijgelijk van de 
spinders of knoopjesdrajers onder off in een andere busse zijnde echter tot desen gildebusse 
moeten contribueeren tot twee stuivers maendelyks’.37 In het eerste halfjaar leverde dit 
dubbele buslidmaatschap van sommigen in totaal elf gulden en veertien stuivers op, in het 
tweede halfjaar van 1742 twaalf gulden en twee stuivers; het ging dus om ruim twintig 
personen. 
 
Tabel 10.2. Ziekengeld van de wolspinners en knoopjesdraaiersbus, 1742-1754 
 
 Inkomsten Uitgaven Ziekengeld 
Jaar    
1742 673 528 102 
1743 897 658 180 
1744 1120 819 253 
1745 1241 802 331 
1746 1341 998 642 
1747 1638 1559 526 
1748 1367 1371 447 
1749 1301 1427 519 
1750 946 856 336 
1754 1491 1774 672 
    
Totaal 12015 10792 4008 

 
Bedragen afgerond in guldens. 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr.114 Rekeningen wolspinners en knoopjesdraaiersgilde, 1742-1750, 
1754. 
 
De uitgaven aan ziekengeld waren 37% van de totale uitgaven; er waren daarnaast ook 
uitgaven voor begrafenissen, waarover later meer. De ziekengelduitkeringen waren steeds 
gelijk, zij het dat er twee verschillende uitkeringen waren: die van diegenen die ziek op bed 
lagen van f 2,50 per week en die voor zieken die ‘op gaende been’ (uit bed) waren van f 1,50 
per week. De uitkeringsduur had als minimum in beide gevallen één week; mensen die korter 
ziek waren vielen kennelijk buiten de uitkering. De maximum duur van de uitkering was 58 
weken ofwel één jaar en zes weken. Kennelijk was deze regeling ontworpen om de bus te 
vrijwaren van aanspraken van chronisch zieken, die financieel gezien een te groot beroep op 
de bus zouden kunnen doen. We kennen de maximum duur van de uitkering niet uit een 
reglement, maar uit de boekhouding van het gilde, dus als praktijkregel. 
 
In het eerste halfjaar van 1746 was Jan Hekman, de bode van het gilde, tien weken bedlegerig 
ziek. In het tweede halfjaar was hij zesentwintig weken bedlegerig ziek en in 1747 was hij 

                                                
35 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 331. 
36 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr.114 Rekeningen wolspinners en knoopjesdraaiersgilde, 1742-1750, 1754. 
37 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr.114 Rekeningen wolspinners en knoopjesdraaiersgilde, 1742. 
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tweeëntwintig weken bedlegerig ziek. Op dat moment werd in de boekhouding aangetekend 
‘dewyle met het voorgaande in Rekening gemelde een Jaar en ses weken heeft genoten soo is 
dit tot voldoening van het selve, en derhalven uyt de busse’. Er restte hem niets anders dan de 
kerkelijke armenzorg. En inderdaad werd hij op 15 juni 1747 door de diaconie geregistreerd, 
ditmaal onder de naam Johannes Hekman, en bedeeld met acht gulden, welk bedrag op 30 
november werd verhoogd tot tien gulden (per maand).38 Op dat moment was hij 86 of 87 jaar 
oud. Eenmaal uit de bus kon hij toch weer in de bus komen, vermoedelijk omdat hij weer was 
gaan werken en contributie had betaald. In 1749 kreeg Jan Hekman weer een week 
‘bedlegerig’ ziekengeld. Behalve Jan Hekman waren er ook andere langdurig zieken. Vijf 
mensen waren langer dan 20 weken ziek en ene Spies kreeg van de bus tweemaal een bedrag 
van f 12,50 wegens blindheid, een soort invaliditeitsuitkering dus. 
De meeste uitkeringsgerechtigden waren echter hooguit een paar weken ziek. In totaal werd er 
in de tien jaar van de boekhouding aan 182 verschillende mensen een ziekengelduitkering 
verstrekt. Dit betekende evenwel niet dat er evenzoveel uitkeringen werden verstrekt, omdat 
er nu eenmaal mensen waren die vaker een beroep op de bus moesten doen. Het meest in het 
oog springende geval was van iemand die twaalf maal een uitkering kreeg. De rest kreeg 
minder vaak of maar eenmaal een uitkering. 
Het ziekengeld was natuurlijk bedoeld als een overbruggingsuitkering voor het gat tussen 
twee werkzame perioden. Maar het kon ook anders lopen: in dat geval was de 
ziekengelduitkering een uitkering tot aan het overlijden; dit gebeurde tien maal in tien jaar.39  
De verhouding tussen de uitgekeerde bedragen voor ‘bedlegerig ziek’ en ziek op ‘gaande 
been’ was bijna negen staat tot één. In de praktijk hield dit in dat de zieke een poosje het bed 
moest houden en daarna een weekje uit bed mocht zijn om verder te herstellen.  
In 1755 werd door de vroedschap een nieuw reglement vastgesteld voor de wolspinners- en 
knoopjesdraaiersbus.40 Aanleiding was de slechte financiële positie van de bus en de 
vroedschap nam de verantwoordelijkheid om het voortbestaan van de bus te garanderen. Dit 
was belangrijk omdat het Utrechtse stelsel van armenzorg weliswaar een lappendeken was, 
maar dat het eveneens van vitaal belang was dat elk onderdeel de eigen taak goed vervulde, 
omdat er anders op andere plaatsen in het systeem tekorten zouden ontstaan. De 
burgemeesters zouden voortaan twee busmeesters en een rekenmeester (boekhouder) in die 
functie aanstellen; dit soort maatregelen ten behoeve van het financieel beheer werd 
bijvoorbeeld in 1764 ook genomen voor dertien andere Utrechtse gilde- en vier 
knechtsorganisaties, waarvan zeven respectievelijk drie met een zieken- of dodenbus.41 Hier 
stelde het stadsbestuur niet alleen dekens, maar ook busmeesters aan. Kennelijk niet alleen om 
de bussen overeind te houden, maar ook de gilden zelf. 
Een aantal zaken werd bij de wolspinners veranderd: in de eerste plaats de hoogte van het 
ziekengeld. De uitkering voor bedlegerige zieken werd verlaagd naar twee gulden per week, 
zo bepaalde artikel zes van het reglement. Daarin werd ook bepaald dat het ziekengeld voor 
‘de Patient op gaande been zijnde, maar buiten staat nog iets te kunnen werken’ voortaan het 
lagere bedrag van één gulden per week zou zijn. Bovendien werd de duur van de uitkering 
voor die laatste groep beperkt tot één week. Deze wijzigingen waren in feite bezuinigingen en 
                                                
38 U.A., Diaconie der hervormde gemeente, inv.nr. 684 Register van bedeling 1733 – 1748, folio 98 verso. 
39 Edelkoot, Brakel, de Goot,, Huijding, Lagas, Tarrenton, Vernooij, de Vries, van Werkhoven en Wesseling. 
40 Nationaal Archief, 2.04.01 Binnenlandse zaken 1813-1864, inv. nr. 1750 verbaal 12 september 1827, nr. 16, 
reglement 7 juli 1755. 
41 Voor de benoeming van busmeesters door het stadsbestuur zie: U.A., SAII, inv. nr. 463, 23 januari 1764. Het 
ging om de kleermakers, bakkers, viskopers, schoenmakers, steenbikkerknechten, bijlhouwers, 
bijlhouwersknechten, sterkedrankverkopers, rouwmantelverhuurders, zakkendragers van het boveneinde, 
zakkendragers van het benedeneinde, kraankinderen, bierdragers, visgrommers, schippers van het goot 
schuitenveer, schippersknechten op de kleine schuit, en de schietschuitschippersknechten. Verder werden er nog 
busmeesters bij de jagers (mensen die op het jaagpad werkten) aangesteld. 
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zouden er op kunnen wijzen dat de financiering van de bus niet meer gezond was; inderdaad 
had de bus over het voorgaande jaar te kampen met een flink tekort. Een andere regel die 
gewijzigd werd was de duur van het ziekengeld. In de praktijk was die beperkt geweest tot 
maximaal 58 weken. De nieuwe regel in het reglement uit 1755 luidde dat als een lid 145 
gulden ziekengeld getrokken had dat lid gedurende tien jaar geen aanspraak meer kon maken 
op ziekengeld.42 Hieruit blijkt dat de bus flexibel omging met veranderende omstandigheden, 
maar vooral ook dat de bus de overheid nodig had om orde op zaken te stellen én dat de 
overheid belang had bij een goed beheer van de bussen. 
 
De tweede ziekenbus die we analyseren was die van de linnenwevers: dezen richtten in 1651 
een ziekenbus en in 1687 een begrafenisbus op.43 Hun gilde telde 131 leden in 1650. De 
administratie van de ziekenbus van de linnenwevers beslaat de periode 1652 - 1756, al was 
het -zoals we nog zullen zien- niet steeds een ziekenbus.44 De bus had een geringere omvang 
dan de wolspinners en knoopjesdraaiersbus en laat daarom zien hoe een middelgroot gilde de 
onderlinge hulp organiseerde. Het middelgrote gilde kwam in Utrecht veel vaker voor dan het 
grote gilde. Anders dan bij de wolspinners en knoopjesdraaiers zijn we bij de linnenwevers 
wel geïnformeerd over het aantal contributiebetalende leden. Dit aantal daalde van 41 in 1712 
naar 30 in 1726. Deze dalende tendens was gezien het ledental in 1650 al langer aan de gang 
en bij de opheffingsenquête van 1798/99 werd het gilde zelfs niet meer genoemd. Kennelijk 
kon een ziekenbus gewoon voortbestaan met slechts dertig leden. 
 
Tabel 10.3. Ziekengeld van de linnenwevers, 1711-1726 
 
 Ontvangsten Uitgaven Waarvan ziekengeld Betalende leden 
Jaar     
1711 57 97 92 39 
1712 56 31 26 41 
1714 49 75 64 40 
1715 48 45 38 40 
1716 54 96 96 41 
1717 47 37 36 39 
1718 55 47 40 38 
1719 47 64 50 39 
1720 55 63 62 38 
1721 52 68 67 38 
1722 46 39 38 37 
1723 43 61 60 35 
1724 41 41 32 34 
1725 51 91 62 31 
1726 37 49 48 30 
     
Totaal 738 904 811  
 
Bedragen afgerond in  guldens. 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 42 Rekenboek ziekenbus linnenwevers. 

                                                
42 Nationaal Archief, 2.04.01 Binnenlandse zaken 1813-1864, inv. nr. 1750 Verbaal 12 september 1827, nr. 16, 
reglement 7 juli 1755, artikel VII. 
43 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353. 
44 U.A. , BA I, Archief gilden, inv. nr. 42 Rekenboek ziekenbus linnenwevers.  
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Opvallend is dat bijna alle uitgaven bestemd waren voor uitkeringen aan zieken. Er waren niet 
veel ‘uitvoeringskosten’ of organisatiekosten. De uren die toch gemaakt moesten worden voor 
het beheer en de administratie van de bus werden in de regel niet in rekening gebracht. De 
inkomsten bestonden, naast contributie, uit een heffing van enkele stuivers op getouwen die 
van eigenaar waren gewisseld en uit een entreegeld van ruim zes gulden per nieuwe baas, die 
zich inkocht in de bus. Dat laatste kwam niet vaak voor, wat gezien de omvang van de bus 
niet hoeft te verbazen. Andere uitgaven dan ziekengeld waren kosten voor papier en inkt, de 
bode (incidenteel), de doodgraver, de dekens (eveneens incidenteel) en soms de dokter. De 
bus had in 1711 een reserve van 254 gulden en in 1726 was daar nog 88 gulden van over. 
Volgens het reglement bedroeg de uitkering twee gulden per acht dagen.45 In de jaren 1717- 
1721 werd aan vijfendertig personen één of meer malen een uitkering verstrekt. Er waren 
zieken die in deze periode meermaals een uitkering ontvingen. Het vaakst was dat Dirk van 
Suchtelen. Hij kreeg zeven maal een uitkering met een berekend aantal van in totaal 168 
uitkeringsdagen. De anderen waren allemaal veel minder lang ziek. De gemiddelde uitkering 
was ongeveer vier en een halve gulden en de gemiddelde uitkeringsduur was achttien dagen 
per zieke. 
 
Bij de wolspinners en knoopjesdraaiersbus werd ingegrepen in de hoogte en de duur van de 
uitkeringen. Bij de linnenwevers leek dat in de onderzochte periode niet nodig. Mogelijk 
kwam dit door de sociale controle, die in de kleinere linnenweversbus groter was dan in de 
grote wolspinners en knoopjesdraaiersbus. Zeker is wel dat de reserves van de 
linnenweversbus in die jaren een financiële buffer vormden. De linnenweversbus had echter 
in vijftien jaar tijd 166 gulden ingeteerd op de reserves; dat was ruim viermaal de opbrengst 
van de contributie van het laatste onderzochte boekjaar. Bij ongewijzigd beleid zou de bus 
binnen afzienbare termijn in financiële moeilijkheden kunnen komen, wat ingrijpen in 
bijvoorbeeld hoogte en duur van de uitkeringen noodzakelijk zou maken.46 Het stadsbestuur 
ging er in 1723 toe over een ampliatie voor het reglement van de bijlhouwers zieken- en 
dodenbus vast te stellen waarin het tot dan toe vrijwillige lidmaatschap van de zieken en 
dodenbus werd omgezet in een verplichte deelname voor gildeleden, om zo het financiële 
draagvlak voor de uitkeringen te verhogen.47 Het stadsbestuur getroostte zich tijd en moeite 
om besluiten te nemen over toezicht, reorganisatie, reglementen en ampliaties. Dit wijst alles 
erop dat, in de voor Utrecht moeilijke economische periode van de achttiende eeuw, de 
bussen als onmisbaar voor de Utrechtse samenleving werden gezien.  
 
De wolspinners en knoopjesdraaiers en de linnenwevers hadden ook een begrafenisbus. De 
linnenwevers ziekenbus kende aan het eind van de administratie geen ziekengelduitkeringen 
meer, maar er werden in de boekhouding wel uitkeringen van begrafenisgeld opgetekend. Dit 
kan erop duiden dat het verstrekken van ziekengeld toen niet langer een haalbare kaart was, 
en dat begrafenissen een prioriteit vormden.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
45 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 42 Rekenboek ziekenbus linnenwevers, voorin. 
46 De linnenwevers ziekenbus lijkt het niet zo lang volgehouden te hebben als de gelijknaminge begrafenisbus. 
Het linnenweversgilde werd in Utrecht na de eerste helft van de achttiende eeuw niet meer genoemd. 
47 S. Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 160-161. 
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Tabel 10.4. Begrafenisuitkeringen linnenwevers, 1747-1756 
 
 Contribuanten Inkomsten Uitgaven Begrafenisgeld 
Jaar     
1747 12 43 40 31 
1748 11 39 1  
1749 9 36 32 31 
1750 9 30 32 31 
1751 8 27 1  
1752 8 26 63 62 
1753 5 17 1  
1754 5 17 1  
1755 5 35 31 31 
1756 4 20 2  
 
Bedragen afgerond op hele guldens. 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 42 Rekenboek ziekenbus linnenwevers. 
 
In totaal waren er in tien jaar zes begrafenisuitkeringen van ongeveer 31 gulden per keer; dat 
was onder het gemiddelde van de begrafenisuitkeringen van de gilden, zoals de diaconie die 
rond 1760 registreerde, namelijk ongeveer 40 gulden. De bus beschikte over een reserve die 
zich bewoog tussen de 150 en 206 gulden. De gestage daling van het aantal contribuanten 
illustreert niet alleen de ondergang van het gilde, maar laat vooral zien dat het met slechts vijf 
contribuanten toch mogelijk was om nog een begrafenisuitkering te vertrekken, als er maar 
genoeg reserve was opgebouwd. 
 
De wolspinners en knoopjedraaiers keerden ruim 46 procent van de uitgaven uit aan 
begrafenisuitkeringen.  
 
Tabel 10.5. Begrafenisuitkering van de wolspinners en knoopjesdraaiersbus, 1742-1754 
 
 Inkomsten Uitgaven Begrafenisgeld Aantal uitkeringen 
Jaar     
1742 673 528 204 6 
1743 897 658 252 5 
1744 1120 819 353 4 
1745 1241 802 378 9 
1746 1341 998 252 6 
1747 1638 1559 882 21 
1748 1367 1371 756 18 
1749 1301 1427 762 19 
1750 946 856 274 8 
1754 1491 1774 920 23 
     
Totaal 12015 10792 5033 119 
 
Bedragen afgerond op hele guldens. 
Bron: U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr.114 Rekeningen wolspinners en knoopjesdraaiersgilde, 1742-1750, 
1754. 
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De uitkeringen van begrafenisgeld waren wisselend tussen de tien (incidenteel) en 42 gulden, 
maar lijken toch -en dat is belangrijk voor een bus- regelmatig verstrekt te zijn. Deze bus had 
dus een gezond beheer, ook al gebeurde dit door -volgens het stadsbestuur in 1805- ‘lieden 
van den geringste stand’, en had het stadsbestuur een vorm van toezicht ingesteld. 
De opkomst van de bussen hield verband met het niet meer voldoen van het voormalige 
interne systeem van informele hulpverlening. In plaats van onregelmatige hulp en hulp in 
natura wensten de gildeleden structurele onderstand. Bos concludeerde over de Utrechtse 
gildebussen: ‘zeker is wel dat door deze zieken- en dodenbussen de onderstand binnen het 
Utrechtse gildewezen verbeterde’.48 De komst van de zieken- en begrafenisbussen van de 
gilden was een schakel in een zelfversterkende reeks van sociale hulp. 
 
Verhouding tot de bedeling door de gereformeerde diaconie 
 
Paupers werden volgens Van Loo door tijdgenoten gezien als onnut, duur en potentieel 
gevaarlijk. Door bedeling en armenscholen trachtten lokale overheden en het particulier 
initiatief te voorkomen dat door omstandigheden in moeilijkheden geraakte minvermogenden 
tot pauperisme zouden vervallen.49  
Tot dit particulier initiatief behoorde de diaconie van de gereformeerde kerk. De diaconie in 
de stad Utrecht voerde bij lange na niet alléén de armenzorg uit. Het geheel van armenzorg in 
de stad is ‘een verward complex van kleine instellingen, die aan een bepaald aantal armen 
geregeld kleine aalmoezen uitreikten’ genoemd.50 Als voorbeelden werden genoemd 
gasthuizen, fundaties van vrijwoningen en parochiale kerken met hun proven. De aalmoezen 
die deze instellingen verstrekten waren vaak onvoldoende en dat betekende voor de diaconie 
‘een zware last van vast bedeelden’, waardoor ander werk - met name de tijdelijk bedeelden - 
bleef liggen.51  
In de loop van de zeventiende eeuw begon een proces van verzuiling van de armenzorg in 
Utrecht, waarbij ook de niet-officieel toegelaten kerkgenootschappen hun eigen diaconieën of 
aalmoezenierskamer oprichtten, uitsluitend bedoeld voor de eigen geloofsgenoten.52 Door de 
stad werd in 1628 de stadsaalmoezenierskamer opgericht; door de katholieken werd in 1674 
de rooms-katholieke aalmoezenierskamer opgericht.53 De kerkelijke armenzorg in Utrecht 
bleef ook na de reorganisatie van groot belang en ging in belangrijke mate volgens 
humanistische principes te werk. Veel waarde werd gehecht aan het onderscheid tussen 
eerlijke en oneerlijke armen, de registratie van alle bedeelden en het voorkomen van 
misbruik.54 
De relatie van de rooms-katholieke armenzorg en de gilden is moeilijk na te gaan, die tussen 
de gilden en de gereformeerde diaconie wél.55 Eind zestiende eeuw kon zo’n tien procent van 
de Utrechtse bevolking tot de calvinisten of gereformeerden worden gerekend; daarbij 
kwamen dan nog de zogenaamde liefhebbers, die, hoewel geen lidmaat, toch een zekere band 

                                                
48 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 149-150. 
49 Van Loo. Arm in Nederland, 29. 
50 Adriani. ‘Geschiedenis en tegenwoordige’, 10. 
51 Ibidem, 12. 
52 Leeuwenberg. Kerk in zicht, 49. 
53 Adriani. ‘De stads-aalmoezenierskamer te Utrecht, 1628-1928’. Verhey. 300 jaar aalmoezenierszorg. 
Teeuwen. ‘Vande groote swarigheyt den armen’.  
54 Teeuwen. ‘Vande groote swarigheyt den armen’, 63. 
55 Verhey. 300 jaar aalmoezenierszorg, maakte er geen melding van. Door de aalmoezenierskamer werden tot 
1674 geen notulen bijgehouden, daarna tot 1746 voornamelijk de besluiten over sociale hulp. Pas vanaf 1746 
werden er notulen geschreven. (Verhey. 300 jaar aalmoezenierszorg, 17) In het archief is de lijst met namen van 
busgangers, 1746-1784 niet in te zien wegens de slechte toestand van het materiaal; U.A., Archief rooms 
katholieke aelmoessenierskamer, na 1746 de oude rooms-katholieke aalmoezeniersmaker (o.r.k.a.), inv. nr. 387. 
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hadden met de gereformeerde kerk.56 Het is mogelijk dat een meerderheid van de bevolking 
toen niet wist bij welke kerk ze zich moest aansluiten.57 In 1700 bedroeg het percentage 
gereformeerden, katholieken en lutheranen respectievelijk 60, 34 en 4.58 In 1800 was 62,8 % 
gereformeerd 30% katholiek en 3,1 % luthers. 
Al in het vroege christendom werd leniging van armoede gezien als een daad van christelijke 
naastenliefde. Dit stond ook beschreven in de Bijbel, waar Jezus werd geciteerd: ‘alles wat 
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan’.59 De diakenen van de gereformeerde kerk zamelden geld in en 
verdeelden het onder de armen. De diakenen zorgden zo voor honderden vaste bedeelden en 
een wisselend aantal tijdelijk bedeelden.60 Nu kon het gebeuren dat iemand naast steun van de 
diaconie ook steun van een van de vele andere instellingen ontving, bijvoorbeeld omdat zo 
iemand vrij wonen had in een ‘Godtscamer’.61 De diaconie registreerde dat dan en hield daar 
bij de bedeling rekening mee.  
Hoewel gildeleden normaliter tot de middengroepen behoorden, konden sommige individuen 
toch in armoedige omstandigheden komen te verkeren. Deze mensen waren waarschijnlijk 
vaak lid van zowel een gilde, als van de Gereformeerde kerk. Maar er was vermoedelijk ook 
een aanzienlijke katholieke minderheid onder de gildeleden. Op 24 december 1716 besloot het 
college van diakenen dat degenen die tot een gilde behoorden zich eerst tot de armenkas van 
dat gilde moesten wenden, alvorens bij de diakenen aan te komen.62 Als zou blijken dat de 
uitkering van het gilde te laag was, zou de diaconie nog bij kunnen springen. Het is haast 
overbodig te stellen dat de afhankelijkheid van de kerkelijke onderstand van gilden en 
gildeleden zo verminderde en dat op die manier ook de relatieve zelfstandigheid van de gilden 
versterkt werd.  
In de administratie van de diaconie werd een aantal bijzonderheden van de bedeelde 
bijgehouden, zoals het beroep en informatie over het recht op een uitkering uit een zieken- of 
dodenbus of in natura van een gilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
56 Van Schaik. ‘Een nieuwe heer’, 224. 
57 Ibidem. 
58 Faber en Rommes. ‘Op weg naar stabiliteit’, 256; ook voor het jaar 1800. 
59 Leeuwenberg. Kerk in zicht, 48. De Nieuwe Bijbelvertaling, Heerenveen, 2004, Matteüs 25:40. 
60 In 1710-1735 waren er tussen de 644 en 472 vaste bedeelden. Voogt. De Gereformeerde Diaconie, 35. 
61 Godskameren waren in Utrecht meestal een aantal huisjes naast elkaar waar meestal armlastige oude vrouwen 
woonden. De godskamers werden gesticht door een weldoener en beheerd door regenten. 
62 Voogt. De Gereformeerde Diaconie, 40. 
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Tabel 10.6. Bedeelden van de Diaconie, bij een gildebus aangesloten, 1755-1764 
 
 Aantal Aanspraak begrafenis Aanspraak 

ziekengeld 
Bus    
Metselaarsbus 1   
Timmermansbus 2 45 2:10 
Lakenweversbus 2 38  
Weversbus 15 40 2:10 
Spinnersbus 5 40  
Stofjeswerkersbus 13 40 2:10 
Kleermakersbus 6 30 en 38  
Wolleweversbus 2 40 2:10 
Schoenlappersbus 5 38 en 40  
Wolkammersbus 5 40 2:10 
Scheepmakersbus 1   
Trijpwerkersbus 1 40  
Zakkendragersbus 2 40  
Boekdrukkersbus 1 40  
    
Totaal 61   
 
N.B. Begrafenisuitkering en ziekengeld waren aanspraken op een begrafenisuitkering en ziekengeld van de bus 
van het gilde en waren opgenomen in de administratie van de diaconie. 
Bron: U.A., diaconie der gemeente Utrecht, inv. nr. 686 register van bedeling nov. 1755 – april 1764, ‘Register 
of memoriaal van de namen der Persoonen welke bij de Gereformeerde Nederduytsche Diaconie werden 
bedeelt’. 
 
Uit tabel 10.6 blijkt dat bedeling door de diaconie van personen, die bij een gilde hoorden en 
die zelfs bij de zieken- of begrafenisbus van dat gilde waren aangesloten, soms voorkwam.63 
Dit kon zijn omdat iemand door andere risico’s als arbeidsongeschiktheid, ouderdom, of te 
weinig werk, niet in staat was voldoende te verdienen. De diaconie hield ook bij of de 
nabestaanden van iemand bij een overlijden geld tegoed hadden van de gildebus. Voor de 
diaconie was dat belangrijk omdat dit voor een deel, na aftrek van de kosten van de 
begrafenis, inkomsten waren van de bedeelden.   
Van de 61 bedeelde busleden waren 44 mannen. In een aantal gevallen was hun vrouw 
mogelijk bij de bus ‘meeverzekerd’. Maar er waren ook vrouwelijke bedeelden die zelfstandig 
lid waren van een bus; in totaal waren het zeventien vrouwen, waarvan elf weduwen. De 
leeftijd van deze vrouwen, die soms wel en soms niet werd genoteerd, was aanzienlijk hoger 
dan het gemiddelde van de Utrechtse bevolking.64 
Er waren mensen, die een uitkering van de zieken- of begrafenisbus kregen en daarnaast toch 
ook door de diaconie ondersteund werden. Een wever bijvoorbeeld kon van zijn bus f 2:10 per 
week krijgen wegens ziekte, maar werd toen hij ziek werd door de diaconie bedeeld met 
driemaal een extra bedrag wegens ziekte.65 Een kleermaker kreeg van de diaconie acht gulden 
bij het overlijden van zijn vrouw, terwijl de kleermakersbus ook geld uitkeerde.66 Een 

                                                
63 Voor andere jaren zijn meer voorbeelden te geven. 
6478, 80, 73, 80+, 68, 57, 70+, 54 jaar. 
65 Jan van Voorst. 
66 Jan Scheftel. 
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knoopjesdraaier ontving van de diaconie een klein bedrag extra wegens ziekte.67 Leden van 
gildebussen hoefden relatief weinig aan te kloppen bij de diaconie.  
Een auteur heeft geprobeerd de sociale samenstelling van het college van diakenen van de 
Gereformeerde kerk in Utrecht aan het begin van de achttiende eeuw te achterhalen. Van 158 
diakenen wist hij van een zeventigtal het beroep te achterhalen.68 Hij kwam op een percentage 
gildemeesters van 37 en verder bestond 27% uit handelaren. Sommige beroepen werden door 
hem echter niet ingedeeld bij de gildemeesters, maar horen daar wel degelijk thuis.69 Als we 
dit in aanmerking nemen, dan behoorde 54% van de diakenen tot de gildemeesters, terwijl 
vermoedelijk een aantal handelaren daar ook nog toe behoorde.70 Het begrip gildemeesters 
moet hier niet worden opgevat als de leidinggevenden van het gilde, maar wel als gildeleden. 
Of deze gildeleden behalve diaken ook leidinggevende waren binnen hun gilde -zoals deken, 
busmeester, of overman- is in zijn algemeenheid niet na te gaan, al blijft het mogelijk.71 De 
indruk bestaat dat de gildeleden diaken werden op persoonlijke titel en niet als afgevaardigde 
van hun gilde; voor dat laatste ontbreken aanwijzingen. Toch vielen het gildemilieu en het 
college van diakenen personeel grotendeels samen, althans het deel van de diakenen waarover 
wij geïnformeerd zijn. Dat is opmerkelijk, want we zouden mogen verwachten dat er een 
relatief laag aantal van zo’n zestien procent van de gildeleden diaken zou zijn, aangezien veel 
gilden zelf voorzieningen hadden voor de ‘eigen armen’.72 Gildeleden hadden een sterk 
engagement bij de diaconale armenzorg en vormden een voorbeeld van de manier waarop de 
gilden verankerd en vergroeid waren in de plaatselijke samenleving. 
 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat de diaconie een vangnet bood voor wie niet langer 
bij de gildebussen terecht kon. De gildebussen bedienden een grote groep mensen, al moesten 
sommigen van hen bij de diaconie aankloppen omdat de gildebussen niet alle risico’s konden 
afdekken. Zo bezien was er wel enige grond voor de bewering uit de tijd rond de opheffing 
van de gilden in 1798, dat de gilden niet gemist konden worden omdat anders de armenzorg 
met talrijke extra armen belast zou worden. 
 
Conclusies 
 
Begrafenissen, broederschappen en uitdelingen in kerken door gilden ontstonden en bleven, 
behalve de broederschappen, voortbestaan in een bredere context van dit soort hulp door 
particulieren in de stedelijke gemeenschap. Utrechtse gilden, die eerder begrafenissen hielden 
en broederschappen hadden opgericht, richtten later dan gemiddeld in de Republiek ook 
bussen op. Hierbij ontbrak het- ondanks aanvankelijke aarzelingen- niet aan steun van de 
stedelijke overheid, die oprichting van de bussen sanctioneerde, op zijn tijd ook ingreep in 
reglementen om bussen te saneren en busmeesters aanstelde. Het stadsbestuur en de diaconie 
                                                
67 Jacobus Cousijnse. 
68 Voogt. De Gereformeerde Diaconie, 46. Hij deed dit door te kijken naar de fiches van koop en verkoop van 
huizen. 
69 4 bakkers, 2 koper en tingieters (smeden), 1 wapensnijder, 1 smid, 1 houtverkoper (bijlhouwers), 1 verver, 1 
boekverkoper en 1 apotheker. 
70 Bijvoorbeeld de gilden van marslieden, wijnkopers, korenkopers, botterlieden, sterkedrankverkopers en 
tabakverkopers. 
71 Zo ontbreken veelal overzichten van overlieden van gilden, en van veel gilden ook de namen van busmeesters. 
Sommige namen van busmeesters en de dekens werden wel vermeld in: U.A., SA II, inv. nr. 463, naamlijsten 
van dekens (1725 en andere jaren). 
72 In 1793 was zo’n 40% van de beroepsbevolking waarschijnlijk lid van een gilde. Dan zou een percentage van 
40% diakenen uit gilden redelijk zijn geweest Wanneer we rekening houden met 60% gildeleden die op enige 
wijze formele hulp van hun gilde mochten verwachten in 1812 ( 40% via een bus, en kleermakers en smeden 
samen nog eens 20%), dan zou slechts 16% van de diakenen uit de gilden verwacht mogen worden. In 
werkelijkheid was hun aandeel meer dan drie maal zo hoog. 
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hadden belang bij een goed functionerend stelsel van armenzorg en daarom was er van die 
kant steun voor een relatief zelfstandige rol van de bussen, die voor de eigen behoeftigen 
binnen de corporatie moesten zorgen. Dit was in het belang van het geheel van de stedelijke 
samenleving, en ook daardoor waren de bussen onmisbaar. Vanwege deze rol van de gilden 
binnen de stedelijke armenzorg, kan gesteld worden dat het erop lijkt dat er inderdaad 
padafhankelijkheid bestond in de sociale rol van de Utrechtse gilden, en dat de gilden zich in 
de loop van de tijd- voor wat betreft dit deel van hun werkzaamheden- versterkten. 
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11. Raakvlakken met religie 
 
Inleiding 
 
De Duitse socioloog Max Weber lanceerde in 1904 een nog altijd invloedrijke theorie, op 
basis van zijn interpretatie van het protestantisme. In Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus stelde hij dat er een causaal verband bestaat tussen de protestantse ethiek en 
de geest van het kapitalisme, en dan met name tussen het calvinistische protestantisme en het 
daaruit volgende moderne kapitalisme. Wat ons onderwerp betreft, de gilden, is er recent een 
artikel verschenen van de economisch historicus Richardson. Hij stelde, op basis van 
onderzoek in het Engeland van de late Middeleeuwen, dat ambachtsgilden spirituele en 
beroepsmatige inspanningen combineerden omdat de eerste de laatste mogelijk maakten en 
omgekeerd. Het verband tussen religie en economie op plaatselijk niveau verbond zich met 
religieuze en economische ontwikkelingen in de wijdere wereld.1 
Wie in deze materie, de verhouding tussen economie en religie naar antwoorden zoekt, komt 
het volgende probleem tegen. Velen menen dat met de Reformatie de religieuze functie van 
de ambachtsgilden in de Noordelijke Nederlanden verdween, dan wel dat die nauwelijks 
relevant meer was. In de Middeleeuwen was het religieuze repertoire van de gilden groot: 
gildealtaren werden door gilden zelf vaak als domicilie van het gilde beschouwd, soms 
werden de gildeboeken er bewaard.2 In Utrecht hadden zeker vijftien van de 21 gilden zo’n 
altaar, in acht gevallen hadden de gilden ook religieuze broederschappen.3 Gilden hielden 
missen ten behoeve van hun doden en hun patroonheiligen, vaak nog naast wekelijkse of 
dagelijkse diensten. De festiviteiten rond de patroonheilige werden voortgezet op een 
‘teerfeest’ of jaarlijks diner. De dag na het ‘teerfeest’ werd een requiem gehouden voor de 
verlossing van de zielen van overleden gildeleden uit het vagevuur. Corporaties mobiliseerden 
de leden voor begrafenissen van gildeleden, en zorgden voor een ‘pel’ of doodskleed met 
begrafenisschilden. Ook bezaten zij soms graven in kerken, waar vaak alleen belangrijke 
gildeleden begraven werden. Deze religieuze rituelen hadden een tweevoudige bedoeling, 
namelijk God en Zijn heiligen te eren én het sociale prestige van de groep -en indirect de 
leden- te vergroten. Samenvattend kan gesteld worden dat in de Middeleeuwen de relatie 
tussen de gilden en de kerk heel sterk was. 
Toen de calvinisten in de Noordelijke Nederlanden rond 1580 de macht grepen, verdween 
volgens Thijs de rol van religie grotendeels uit het repertoire van associaties.4 Het verdwijnen 
van altaren uit gebedshuizen en het definitieve verbod op publieke rooms-katholieke missen 
betekende echter niet het einde van de patroonheiligen in het collectieve geheugen van 
gildeleden. In Utrecht was dat ook het geval, want daar bestond van 1611-1644 het St. 
Lucasgilde en tot na de afschaffing van hun gilde bezaten de smeden het Eloyengasthuis. 
Omdat het verzuim de leden een ‘fatsoenlijke begrafenis’ te verschaffen de reputatie van het 
gilde als geheel zou aantasten, bleef dit gebruik ook na de Reformatie in zwang- al woonden 
leden in afnemende mate zo’n begrafenis bij. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde is, is 
of de Reformatie inderdaad voor een radicale breuk heeft gezorgd.  
Van Eeghen gaf in 1965 het volgende beeld: voor de Reformatie was de rol van de religie in 
het bestaan van de Amsterdamse gilden hoofdzaak, maar na de Reformatie was er geen plaats 

                                                
1 Richardson. ‘Craft guilds’.  
2 Thijs. ‘Religion and social’, 162-165. 
3 Vijftien gilden hadden een altaar; de wantsnijders zelfs twee, waarvan één voor de barbiers. Overvoorde en 
Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cxlv-clix. 
4 Thijs. ‘Religion and social’, 165-167. 
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meer voor ‘onnutte superstitiën’.5 Panhuysen meldde dat religieuze verering en sociabiliteit 
van en door het gildewezen aan het eind van de zestiende eeuw veel van hun vroegere glans 
verloren. ‘Na de Reformatie werden de gilden van overheidswege van hun religieuze functie 
ontdaan’.6 De Staten van Holland in 1572 bepaalden dat de inkomsten van gilden, voorheen 
voornamelijk gebruikt voor hun altaardiensten, ten dienste van de ‘gemeene zaak’ moesten 
komen. In Amsterdam zette het stadsbestuur de gilden aan dit geld te spenderen aan 
onderstand voor hun zieke en gebrekkige broeders.7 Het calvinistische verbod op publieke 
katholieke vieringen betekende dat de religieuze rituelen van het Noord-Nederlandse 
gildewezen aan het eind van de zestiende eeuw nagenoeg uitgeschakeld werden.8 Toen de 
calvinisten rond 1580 de macht grepen, elimineerden zij grotendeels de rol van religie uit het 
repertoire van associaties in de Noordelijke Nederlanden, aldus deze auteur.9 Bos, Lourens en 
Lucassen meenden dat het kenmerkend was voor de gilden in de Republiek dat zij geen 
betrekking hadden op het religieuze en het politieke en dat zij een bijna uitsluitend 
economisch karakter hadden: ‘Zu den wesentlichen Merkmalen des niederländischen 
Zunftwesens gehörte das Fehlen zentralstaatlicher Regulierungsversuche sowie der areligiöse, 
apolitische und fast rein ökonomische Charakter der Zünfte’.10 De Reformatie betekende het 
einde van publieke tentoonstelling van gildealtaren, zielenmissen, heiligenbeelden, 
kunstwerken en van processies. Maar, als we gaan kijken naar wat er werkelijk gebeurde, 
klopte het dan ook dat Utrechtse gilden hun religieuze functie hadden verloren? Was de breuk 
van de relatie tussen de gilden en de kerk na de machtsovername door de calvinisten echt zo 
radicaal? Om dit te onderzoeken is het noodzakelijk te letten op allerlei aspecten die de relatie 
van de gilden en de kerk in de Middeleeuwen vorm gaven, zoals decoratieve elementen in 
gereformeerde kerkgebouwen: de ramen, de kroonluchters en de memorietafels of 
gildeborden. De praktijk rond gildebegrafenissen wordt onderzocht, met aandacht voor de 
lijkkleden of pellen, de zilveren versierselen op de pellen en de doodskisten. Ook kijken we 
naar de gildegraven zelf. Tot slot is het belangrijk te letten op de stellingname van 
ambachtslieden tijdens de Reformatie en de bemoeienissen van de gereformeerde kerkenraad 
met de Utrechtse gilden. 
 
Decoraties in kerken door gilden na de Reformatie 
 
Omdat de relatie tussen de gilden en de kerk volgens de literatuur na de Reformatie 
nauwelijks meer bestond, zou je kunnen veronderstellen dat de gilden geen kerkgebouwen 
hebben gebruikt voor hun bijeenkomsten. Ik ben twee voorbeelden van gildebijeenkomsten in 
een gereformeerde kerk tegengekomen en wel in het Gildeboek van de stad Utrecht. In 1651 
vergaderden dekens en busmeesters samen met de ‘gemeene Gildebroeders’ van het 
linnenweversgilde, dat in 1650 131 leden telde, in de Nicolaaskerk.11 De ziekenbus van de 
linnenwevers liet de jaarlijkse rekening voorlezen aan de leden in de Jacobikerk (even jaren) 
of in de Nicolaaskerk (oneven jaren).12 Voor een antwoord op de vraag of er ook na de 
Reformatie relaties tussen de kerk en gilden bleven bestaan kunnen we kijken naar de 
decoraties van gereformeerde kerkgebouwen, met name de vier parochiekerken: de Buurkerk, 
                                                
5 Van Eeghen. De gilden, 12. Een algemene keur van het stadsbestuur van 21 juni 1578 bepaalde dat de 
inkomsten van de gildekas voortaan niet meer gebruikt mochten worden voor ‘onnutte superstitiën, 
dronckenschap en onbehoirlijcke brasserie’. 
6 Panhuysen. Maatwerk. Kleermakers, 18-18. 
7 Bos, ‘Uyt liefde tot malcander’, 48-49. 
8 Thijs. ‘Religion and social’, 173. 
9 Ibidem, 165. 
10 Bos/ Lourens/ Lucassen. ‘Die Zünfte in der niederländischen’, 150.  
11 U.A., SA II, inv. nr. 461-I, Gildeboek, 267. 
12 Prak. ‘The politics of intolerance’, 173. 
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de Jacobikerk, de Nicolaaskerk en de Geertekerk. Voor de inrichting van gereformeerde 
kerkgebouwen is het belangrijk dat de katholieke context in de vroegmoderne tijd op een 
aantal punten wezenlijk verschillend was van de gereformeerde context, waar heiligenbeelden 
en altaren ontbraken en de inrichting van kerkgebouwen wat dat betreft veel soberder was.13 
We zullen daarom juist gaan letten op andersoortige uitingen, op decoraties als 
gebrandschilderde ramen, kroonluchters en memorieborden of gildeborden in gereformeerde 
Utrechtse kerken. 
De gebrandschilderde ramen van gilden in de Buurkerk dateerden van vóór de Reformatie. De 
marslieden, de smeden, de viskopers, de wijnkopers, de steenbikkers en de kleermakers 
bezaten zulke ramen.14 Toen de Utrechter Buchelius, die belangstelling had voor oudheden, 
rond 1615 aantekeningen maakte voor zijn Monumenta van oudheden in Utrechtse kerken zag 
hij in de Buurkerk ramen van gilden. Aan de noordkant van de kerk zag hij gebrandschilderde 
wapens in ramen, die echter grotendeels vernield of beschadigd waren. Aan de wapens die 
nog wel goed zichtbaar waren kon hij aflezen dat ze van gilden waren.15 Hij heeft daar 
kleurige schetsen van gemaakt, maar het is jammer dat hij beter kon schrijven dan tekenen.  
Glas werd na de Reformatie lang niet altijd vervangen door ander glas, omdat dit erg duur 
was.16 In de jaren 1660 tot 1662 was er in de boekhouding van het marsliedengilde een post 
opgenomen voor reparatie van het raam van het gilde in de Buurkerk.17 Dat was ruim na het 
begin van de Reformatie. Dergelijke posten van reparaties aan gebrandschilderde ramen ben 
ik voor andere gilden niet tegengekomen, maar dat kan liggen aan het feit dat de boekhouding 
voor lang niet alle gilden en voor lang niet alle jaren van hun bestaan bewaard is gebleven. 
Een ander gildeornament in gereformeerde kerken was de kroonluchter. Toen aan het eind 
van de achttiende eeuw door een commissie namens het stadsbestuur de bezittingen van de 
gilden werden geregistreerd gaven acht gilden op een kroonluchter in een kerk te bezitten: de 
marslieden, de bakkers, de viskopers, de kuipers en de schoenmakers in de Buurkerk; en de 
molenaars, de grutters en de mandenmakers in de Jacobikerk.18 De zakkendragers, die in het 
rapport niet behandeld werden, hadden een kroonluchter in de Nicolaaskerk.19 Een 
kroonluchter verlichtte met kaarsen de kerk. Het schuren van de kroonluchter van het 
marsliedengilde in de Buurkerk, om het kaarsvet te verwijderen, kostte dit gilde in de regel 
ongeveer drie gulden per jaar. In de jaren 1654 tot en met 1662 betaalde het gilde ook voor 
het licht (de kaarsen) op de kroonluchter, ongeveer drie gulden per jaar.20 De kroonluchters 
van gilden waren mogelijk allemaal, net als de gebrandschilderde ramen, voorzien van hun 
symbolen. Zo was de kroonluchter van de viskopers voorzien van drie visjes, terwijl die van 
de zakkendragers drie schildjes met geëmailleerde afbeeldingen van een zakkendrager 
droeg.21 Het molenaarsgilde had drie koperen schildjes laten maken voor de eigen 

                                                
13 Voor afbeeldingen van de inrichting van protestantse kerken in Utrecht , zie de tekeningen van Saenredam in 
Helmus. Pieter Saenredam. 
14 Bogaers. ‘God wouts’, 115. Bogaers noemde de ramen, die vermeld werden in de rekeningen van de Buurkerk. 
De marslieden werden vermeld in 1446, net als de smeden, de viskopers in 1448, en de wijnkopers, de 
steenbikkers en de kleermakers in 1567. 
15 U.A., Bibliotheek: Arnoldus Buchelius (Aernt van Buchel). Monumenta passim in templis, fol. 102 v. Over 
Buchelius: Pollmann. Een andere weg. De vooraanstaande protestant Buchelius was geen voorstander van 
deelname van handwerkslieden aan het openbaar bestuur, daarvoor was hij teveel aristocraat. 
16 MacCulloch. Reformatie. Het Europese, 561. 
17 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden, jaren 1660 – 1662. 
18 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644. Algemeen rapport van de staat der (gesubsisteerd hebbende) 
gildens. 6 mei 1799. 
19 Deze viel in 2007 nog te bezichtigen in deze kerk. 
20 U.A., BA I, Archief gilden, inv.nr. 66 Rekeningboek marslieden. 
21 De kroonluchter van de viskopers: Prak. ‘Politik, Kultur’, 79. De kroonluchter van de zakkendragers is te zien 
in de Nicolaikerk. 
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kroonluchter; op een van de schildjes staat een molen afgebeeld, op een tweede een paard dat 
meelzakken transporteert.22  
De jaartallen op de kroonluchters van de molenaars (1630) en de zakkendragers (1661), de 
enige bekende jaartallen op kroonluchters van gilden, tonen aan dat die twee gilden deze 
ornamenten na de Reformatie in gereformeerde kerken ophingen. In de periode van 1803 - 
1807, dus na de aanvankelijke afschaffing van de gilden in 1798, ontving de Buurkerk nog 
bedragen van de schoenmakers-, viskopers-, kuipers-, chirurgijns-, en bakkersgilden voor het 
schoonhouden van de gildekroonluchters.23 Dit onderhoud aan het begin van de negentiende 
eeuw door de gilden is een bewijs voor de voortdurende betrokkenheid van een aantal gilden 
bij de kerk. Het oude middeleeuwse gebruik van het branden van kaarsen op of bij het 
gildealtaar was vervangen door het branden van kaarsen op een kroonluchter. 
Memorietafels in de Middeleeuwen waren vooral kunstwerken, schilderijen, met 
memorievoorstellingen van bijvoorbeeld families, maar ook van gilden en broederschappen.24 
Soms bevatten ze ook politiek-maatschappelijke verklaringen; in het geval van de gilden 
waren ze waarschijnlijk onderdeel van gildealtaren. De memorietafels van gilden na de 
Reformatie bevatten grotendeels tekst en weinig beeld. Dit lijkt te corresponderen met de 
waarneming van MacCulloch, die stelde dat de Reformatie beelden verving door woorden.25 
Kerkinterieurs in het gereformeerd protestantse Europa, en ook in Engeland, werden bedekt 
met Bijbelteksten in uitbundige omlijstingen en grote borden waarop drie teksten stonden die 
alle protestanten uit het hoofd dienden te leren: de geloofsbelijdenis van Nicea, de tien 
geboden en het Onzevader. ‘Een kerk werd zo een reusachtig plakboek van de bijbel, waarin 
uiteraard ook nog eens het Woord van God weerklonk vanaf de kansel’.26 Het gevolg van de 
Reformatie was onder meer dat in protestantse kringen grotendeels een eind kwam aan 
religieuze voorstellingen die op plastische, propagandistische en didactische wijze de 
geloofsleer voor de massa visualiseerden. Dat was ook vast te stellen bij de memorietafels van 
Utrechtse gilden, want die bevatten veel meer tekst en veel minder afbeeldingen, dan versies 
uit de Middeleeuwen. Een sterk staaltje vormen de beide zijluiken van het altaar van de 
schuitenvoerders in de St. Jacobskerk, waarvan de voor-reformatorische afbeeldingen met 
heiligen aan de keerzijde van de panelen na de Reformatie werden gebruikt als memorietafels 
van het schippersgilde en van het zakkendragersgilde.27 Beide borden hadden afmetingen van 
ruim een meter breed en bijna anderhalve meter hoog; daarom waren ze moeilijk over het 
hoofd te zien - sommige gildeborden waren nog groter - en maakten de presentie van de 
gilden in de gereformeerde kerk overduidelijk. 
In de Buurkerk hingen zeker tien gildeborden, namelijk van de passementswerkers, de 
bakkers, de viskopers en de smeden, de kuipers, de steenbikkers, de schoenmakers, de 
marslieden, de kleermakers en de zadelaars.28 In de Jacobikerk hingen er zeker vier: die van 
de mandenmakers, de wevers, de passementswerkers, de schippers en de zakkendragers, naast 
een bord van de hoedenmakersknechten.29 . 

                                                
22 De Bruin en Brinkman. De verzamelingen van het Centraal, 135 met afbeeldingen. 
23 U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 44-x Kasboekjes van den kerkmeester, 17 november 1806. 
24 Van Bueren. Leven na de dood, 65-89. 
25 MacCulloch. Reformatie. Het Europese, 561. 
26 Ibidem. 
27 De Meyere. ‘Twee zijluiken van een altaarstuk’, 73. Een memorietafel van de hoedenmakersknechten, in 
dezelfde kerk, werd overgeschilderd over een ouder schilderij, ibidem. 
 28 Van der Monde. ‘Passementswerkers-gildenbord”, 160. Voor het smedenbord: Graafhuis en  Witteveen. In en 
om de Buurkerk, 21. Voor de zadelaars: Bok. Vraag en aanbod, 167 – 168. Gildeborden van de bakkers, 
viskopers en smeden waren in 2007 nog aanwezig in de Buurkerk.  
29 Voor de zakkendragers:  Helmus. Pieter Saenredam, 206, nr. 41. Gildeborden van de mandenmakers en de 
hoedenmakersknechten waren in 2007 nog aanwezig in de Jacobikerk. 
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Op de memorietafels van na de Reformatie stonden vaak gedichten, terwijl ook gerefereerd 
werd aan Bijbelteksten die handelden over het beroep van het gilde.30 Op die manier werd het 
maatschappelijk belang van het gilde naar voren gebracht. De smeden dichtten onder meer: 
‘Wat goederen konden zijn bewaard voor diefsche guyten, indien men door het slot de 
schelmen hield niet buyten’.31 De bakkers rijmden: ‘Broot is de eerste spijs, God den Mensch 
gegeven, Broot heeft uit alle spijs, de Meest nootwendigheyt, Gesegend zij de kunst, die ons 
het Broot bereyt’.32 In sommige gevallen werden op het bord de namen van de dekens van dat 
moment genoemd. 
Er bestaat het vermoeden dat met de Reformatie altaren van gilden werden vervangen door 
gildeborden of memorietafels. Een negentiende-eeuwse auteur stelde over de situatie in de 
Jacobikerk, dat na de Reformatie de gildeperken in zoverre veranderd werden dat het altaar 
verviel en het altaarstuk als het ware vervangen werd door het gildebord, dat zoveel mogelijk 
in de nabijheid van het gildegraf werd opgehangen.33 De schrijver stelde verder nog dat de 
toen - in 1882- nog aan te wijzen plaats van de gildeperken ook de standplaats van de altaren 
moet zijn geweest. Deze conclusie was mogelijk juist, maar is in zijn algemeenheid niet meer 
te bewijzen. Slechts in het geval van het zakkendragersgilde is er een min of meer 
contemporaine bron die een uitspraak doet over het samenvallen van het gildeperk met het 
voormalige altaar van het gilde. In het schilderij ‘de zuidelijke beuk van de Sint-Jacobskerk 
(Jacobikerk), gezien naar het oosten,’ dat Pieter Saenredam op 8 augustus 1636 tekende en 
schilderde, is in de afbeelding van het gildebord van de zakkendragers uit 1602 door de 
schilder een notitie gemaakt dat dit vroeger een ‘altaer plaets’ was.34 Van de schuitenvoeders 
weten we dat dezen in 1524 een altaar en een grafstede in de St. Machuytskapel ontvingen 
van de kerkmeesters van de St. Jacobskerk.35 De St. Josephs-broederschap, verbonden aan het 
bijlhouwersgilde, bezat in de vijftiende eeuw in de Geertekerk een altaar en vier daarbij 
gelegen grafsteden.36 Of memorietafels altijd bij vroegere altaarplaatsen hingen is dus niet 
zeker, maar het staat wel vast dat ze boven of in de buurt van grafkelders en grafsteden van 
gilden hingen.37  
De memorietafels of gildeborden waren geen onveranderde overblijfselen uit het voor-
reformatorische verleden. Dat de gilden na de Reformatie, dus na 1578, nog in kerken 
investeerden blijkt uit de jaartallen die op deze borden waren aangebracht. De memorietafel 
van de schippers dateerde uit 1580, die van de wevers uit 1600, die van de zakkendagers uit 
1602, de marslieden uit 1603, de zadelaars uit 1611, de passementwerkers uit 1620, de 
kuipers uit 1634, de mandenmakers uit 1639, de kleermakers uit 1649, de bakkers uit 1660 en 
de smeden ook uit 1660. 
In 1663 besloot de vroedschap beperkingen op te leggen aan gilden die memorietafels in 
kerken wilden ophangen. Hiervoor was voortaan toestemming vooraf van de vroedschap 
vereist, op straffe van verwijdering en vijftig gulden boete. Het besluit moest in de 
gildeboeken worden opgenomen.38 De notulen van de vroedschap zwijgen over de motivatie 
van dit besluit, maar volgens een negentiende-eeuwse auteur zou de beweegreden hebben 
gelegen in de omstandigheid dat ‘het getal dier gildeborden in de Utrechtse kerken’ zozeer 

                                                
30 Van Riemsdijk. Geschiedenis van de kerspelkerk, 72 – 78. Zie verder: U.A., Bibliotheek, Hs. Gildeborden en 
grafzerken in de kerken te Utrecht.  
31 Graafhuis en Witteveen. In en om de Buurkerk, 21. 
32 Ibidem, 23. 
33 Van Riemsdijk. Geschiedenis van de kerspelkerk, 25. 
34 Helmus. Pieter Saenredam, 206,  nr. 41. 
35 De Meyere. ‘Twee zijluiken van een altaarstuk’ , 56.  
36 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, clv. 
37 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 29 juni 1663, over memorietafels van gilden. 
38 U.A., SA II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie 29 juni 1663. Ook verschenen als plakkaat:  Van de Water. 
Groot Placaat Boek, deel  III. 
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groeide.39 Maar het lijkt aannemelijker, ook gelet op de tekst van het vroedschapsbesluit zelf, 
om uit te gaan van censuur door de vroedschap want net als in de Middeleeuwen konden de 
memorietafels politiek-maatschappelijke stelligen bevatten. In 1674 werden twee 
memorietafels van gilden op last van de kerkenraad en dominee Gentman gedeeltelijk 
overgeschilderd.40 Na het vertrek van de Franse bezettingstroepen uit Utrecht, in 1673, was er 
een nieuwe regering gekomen, die onder vuur kwam te liggen van pamflettisten. In het 
pamflet ‘Rehabeams Regeering’ werden intriges en machiavellistische praktijken van de 
regenten in provincie en stad Utrecht aan de kaak gesteld.41 De regenten zouden zich onder 
meer bezighouden met ‘’t bekuypen en vergeven der ampten en beneficien’, in ruil waarvoor 
zij geschenken ontvingen. En ‘zes van de principaalste zilversmidswinkels zouden niet 
kunnen leveren wat in de huizen en kasten van deze bloedsuygers’ lag opgetast. Op last van 
dominee Gentman werd van de memorietafel van de kuipers de passage: ‘Och was het cuypen 
nu soo goet, als het wel bij veelen doet’ overgeschilderd.42 Van het gildebord van de 
kleermakers werd een bijbeltekst overgeverfd: ‘Die gestolen heeft en steele niet meer, maar 
arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat zij hebben meede te deelen den 
geene die noot heeft’.43 In enkele schotschriften werd de regenten namelijk deze les ter 
navolging voorgehouden: het overschilderen moest voorkomen dat mensen dit in de kerk 
konden nalezen. Dat het idee van de censuur van de Buurkerk of van de kerkenraad zelf 
afkomstig was lijkt twijfelachtig, omdat de borden er al hingen vanaf respectievelijk 1634 en 
1649. De Utrechtse vroedschap, van wie we zoiets eerder zouden kunnen verwachten, 
controleerde al vanaf 1660 de vergaderingen van de gereformeerde kerkenraad, door middel 
van twee ‘commissarissen- politiek’ die toezicht hielden op de kerkenraad.44  
 
Begrafenisrituelen 
 
De Reformatie bracht een historische wijziging in de lijkbezorging in Europa teweeg.45 Het 
zielenheil van de overledene kon niet langer via aflaten of zielenmissen worden verkregen, 
maar lag in Gods hand. De begrafenis werd een wereldlijke aangelegenheid, waarmee de kerk 
zich niet moest bemoeien. De protestanten hebben geen kerkelijke gebruiken rond het sterven, 
en pas in recentere tijden worden er wel eens rouwdiensten voor de overledene in de kerk 
gehouden. Binnen deze protestantse context lijken de gilden met hun eigen rituelen een 
uitzonderingspositie te hebben ingenomen. In de collecties van het Amsterdams Historisch 
Museum en van het Rijksmuseum bevinden zich zogenaamde begrafenisschilden, in het eerste 
museum van onder andere schoenlappers, molenaars en scheepstimmerlieden en in het laatste 
twee schilden van het Amsterdamse schoenlappersgilde (gemaakt in 1643) en twee schilden 

                                                
39 Van Riemsdijk. Geschiedenis van de kerspelkerk, 72. 
40 U.A., Bibliotheek, Gildeborden en grafzerken in de kerken te Utrecht. Dominee Cornelis Gentman (1617-
16960 was een oud-leerling van Voetius en was een leidinggevende vertegenwoordiger van de Nadere 
Reformatie in Utrecht; zie Van Lieburg. De Nadere Reformatie, 12-14. Van 1655 tot 1696 was hij dominee in 
Utrecht. 
41 Knuttel. Catalogus van de pamfletten-verzameling, 10975, documentpagina 3 en 8. Zie ook Knuttel 10973 en 
10974. 
42 Over corruptie in de Republiek zie:  Wagenaar, Van der Meij en Van der Heijden. ‘Corruptie in de 
Nederlanden’ . De ruimte van publieke functionarissen voor hun taakuitoefening werd voor een belangrijk deel 
bepaald door hun persoonlijke achtergronden en hun positie in politieke netwerken. Dat maakte hun positie 
kwetsbaar. 
43 U.A., Bibliotheek, Handschrift: Gildeborden en grafzerken in de kerken te Utrecht. De Bijbeltekst was 
Efeziërs 4, vers 28 
44 Faber en Rommes. ‘Op weg naar stabiliteit ’, 282-283. U.A., SA II, inv.nr. 130, onder kerkenraad : nieuwe 
commissarissen-politiek aangesteld in 1673.. 
45 De Cock. Geschiedenis van de dood, deel II, 526.  
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van het Amsterdamse korenmetersgilde (gemaakt in 1633).46 Deze begrafenisschilden of 
lijkkleedversierselen verwezen naar een eigen begrafenisgebruik van de gilden. Begrafenissen 
waren voor gilden belangrijke aangelegenheden, waarbij de begrafenisschilden of 
lijkkleedversierselen er aan moesten bijdragen dat de corporatieve identiteit werd getoond en 
ervaren. Utrechtse gilden verplichtten hun leden om aanwezig te zijn bij een gildebegrafenis, 
of anders een boete aan het gilde te betalen.47 De begrafenisschilden werden bevestigd aan 
een zwart laken, dat over de doodskist werd gedrapeerd, waarna de kist door gildebroeders 
werd gedragen. Omdat in de protestantse kerken alles rond het begraven heel sober toeging, 
was het rituele optreden van de gilden in die kerken des te opvallender. 
Vóór het gebruik van doodskisten algemeen werd, bedekte men het lijk, en later de kist, met 
een doodskleed of pel. Gewoonlijk werd de pel gehuurd van de kerk, die daaruit belangrijke 
inkomsten genoot.48 In 1635 ging het Utrechtse kleermakersgilde bij de begrafenis van leden 
zelfgemaakte pellen gebruiken, en dit was natuurlijk in het nadeel van de kerk, die daardoor 
inkomsten misliep. De vroedschap zag zich genoopt deze praktijk bij plakkaat te verbieden, 
met als stok achter de deur de verbeurdverklaring van deze eigen pellen.49 Op den duur echter 
was het gebruik van eigen pellen, vooral ook door gegoeden, niet tegen te houden. In 1685 
sloten de kerkmeesters van de gereformeerde parochiekerken een conventie met de gilden van 
de kleermakers, knoopmakers en kuipers.50 De kerkmeesters besloten ‘ter voorkoming van 
verdere disputen’ ermee akkoord te gaan dat deze gilden hun eigen laken mochten gebruiken, 
mits ze per keer voor het kerkelijk recht van het laken drie gulden zouden betalen. Als de 
lijken in hun gildekelder zouden worden begraven zou het zilver van het gilde op de kist 
mogen liggen. Als de doden buiten de parochie zouden worden begraven, zouden de gilden 
het gewone kerkrecht van drie gulden verschuldigd zijn. Deze overeenkomst laat zien dat 
gilden en de gereformeerde kerk met elkaar in overleg waren geweest, tot een oplossing 
waren gekomen en dat de gilden in het kader van de kerkelijke regels een eigen plaats kregen. 
In een door de Geertekerk bewaard afschrift van een brief van de wolkammersknechten aan 
de vroedschap, daterend uit de eerste helft van de achttiende eeuw, wordt het recht van het 
laken van de kerk betwist.51 In 1738 kregen de busmeesters van de stofjeswerkersbus van de 
kerkmeesters van de Geertekerk en de Nicolaaskerk vrijstelling van de twee gulden voor het 
laken (het recht van de kerk), op voorwaarde van niet buiten de parochie begraven te worden, 
anders moesten zij ten laste van het sterfhuis alsnog twee gulden aan de kerk betalen.52 
Kennelijk waren er later strubbelingen en discussies over het recht op het laken en de betaling 
van dat recht, want op 1 juni 1744 stelden burgemeesters en vroedschap een ordonnantie vast 
‘op de kerkregten aangaande het begraven der lijken in de vier Parochiekerken’.53 Hierin werd 
vastgesteld dat de gilden een verworven recht hadden om hun doden te begraven met hun 
gildelaken en dat dit zo zou blijven. In 1755 klaagden de kerkmeesters bij de vroedschap dat 
de gilden te grote lijklakens gebruikten en dat de doodskisten van de gilden te lang waren. De 
gilden hadden kennelijk behoefte gehad om zich op die manier te onderscheiden van de 
anderen. De vroedschap besloot de gilden in het ongelijk te stellen en eiste dat dezen voortaan 
zouden voldoen aan de ordonnantie.54 

                                                
46 Rijksmuseum, schoenlappers : Objectnummer BK-AM-18C, molenaars: Objectnummer BK-NM-10556-A. 
47 Zie de ordonnanties van rond 1550 in: Overvoorde en Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528, Deel II, 
passim. 
48 Van der Haar. Lijkbezorgingsrecht, 23, historisch overzicht. 
49 Ibidem. 
50 U.A., BA II, IV Kerkmeesters Geertekerk, inv. nr. 788.  
51 U.A., BA II, IV Kerkmeesters Geertekerk, inv. nr. 789 Rekest wolkammersknechtsgilde. 
52 U.A., BA II, IV Kerkmeesters Geertekerk, inv. nr. 788 Busmeesters Stofjeswerkersbus, 1738 ‘op paaschen’. 
53 U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 2-x Resolutieboek van de Buurkerck, 74 e.v. 
54 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresoluties, 24 maart en 7 april 1755. 
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Aan het eind van de achttiende eeuw moesten de Utrechtse gilden aan de stedelijke overheid 
opgeven welke bezittingen ze hadden. Het kuipersgilde gaf op dat het zeven stuks zilver 
bezat, voor begrafenissen gebruikt, en een lijklaken. De molenaars bleken te beschikken over 
een lap, waarop een zilveren molen was geplaatst, speciaal voor begrafenissen.55 Andere 
gilden gaven bij deze gelegenheid niet aan over een lijklaken te beschikken, maar het is goed 
mogelijk dat de zelfstandige zieken- en dodenbussen van de gilden daar wel over 
beschikten.56 De zakkendragers, de schoenmakers, de kleermakers, en de wolspinners en 
knoopjesdraaiers bezaten in ieder geval ook zilveren begrafenisstukken of 
lijkkleedversierselen, die nu in het bezit van het Centraal Museum in Utrecht zijn.57 Omdat 
met de Reformatie, in 1578, het kerkelijk- en gildezilver geconfisceerd werd, dateren de 
lijkkleedversierselen zeker van na het begin van de Reformatie in Utrecht.58   
 
Gildegraven 
 
Vanaf de vijfde eeuw beschreven de kerkvaders het begraven als de enig toegelaten vorm van 
lijkbezorging voor de christenen.59 De Cock, die een geschiedenis van de dood schreef, stelde 
dat in de Middeleeuwen iedereen begaan was met zijn zielenheil en daarom wilden allen de 
kerk als laatste rustplaats.60 De kerk werd dus een populaire begraafplaats, maar dat voorrecht 
gold alleen voor wie het kon betalen. Kerken werden door deze gewoonte één grote en 
intensief gebruikte begraafplaats. Aanvankelijk lijkt men niet veel interesse gehad te hebben 
voor de exacte plek waar iemand begraven was; het leek voldoende in de kerk en bij de 
relieken van heiligen begraven te worden. Omdat aanvankelijk geen graven werden geruimd 
raakten kerken vol en zelfs overvol. 
In Utrecht werd in de vier collegiale kerken, de Dom, St. Pieter, St. Jans en St. Maria kerk 
aanvankelijk slechts zelden en pas in de loop van achttiende eeuw vaker begraven. Van de 
vier parochiekerken, de Buurkerk, de Jacobikerk, de Nicolaikerk en de Geertekerk, werd in de 
eerste twee het meest begraven; maar ook op de kerkhoven werd vaak begraven.61 De traditie 
van het begraven van doden door gilden in de Buurkerk ging terug tot zeker het jaar 1313.62 
De gilden bezaten toen, weten we uit latere bronnen, grafkelders en grafsteden; de grafkelders 
waren (grotere) gemetselde graven en grafsteden waren gewone graven. 
Op het eind van de achttiende eeuw berekende de doodgraver van de Buurkerk gemiddeld 
anderhalve gulden voor het begraven in het gildegraf.63 Het is de vraag of de nabestaanden dit 
steeds rechtstreeks verschuldigd waren aan de doodgraver, of dat het gilde hierbij altijd 
intermediair was. Het bijlhouwersgilde incasseerde in 1804-1805 tweemaal zes gulden voor 

                                                
55 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644. Algemeen rapport van de staat der (gesubsisteerd hebbende) 
gildens. 6 mei 1799. 
56 De lijkkleedversierselen van de schoenmakers, de kleermakers en de wolspinners en knoopjesdraaiers 
behoorden volgens het Centraal Museum aan bussen toe.  Zilver: Collectie,  27, 31, 33 t/m 39, 45, 47, 51, 60 en 
61. 
57 De Bruin, Brinkman. De verzamelingen van het Centraal, 135-136, met afbeeldingen. En: Zilver: Collectie, 
27, 31, 33 t/m 39, 45, 47, 51, 60 en 61. Met afbeeldingen. Deze stukken werden in deze catalogus gedateerd in 
de zeventiende eeuw, twee van de schoenmakers in de achttiende eeuw (pagina 60), de overige vier van de 
schoenmakers in de zeventiende eeuw (p 35), en twee van de wolspinners en knoopjesdraaiers waarschijnlijk in 
de zeventiende eeuw (pagina 33).   
58 Over de inbeslagname van vooral zilverwerk voor het gildealtaar, zie Muller Fzn. ‘Inventaris van het goud- en 
zilverwerk’, 284-337. 
59 De Cock. Geschiedenis van de dood, deel I, 241. 
60 Ibidem, 247. 
61 Van der Weyde. ‘Over begraafplaatsen en begraven’, 99. 
62 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 98. 
63 U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 60 Register doodgraver Buurkerk. 
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het bijzetten van twee personen.64 Daarbij kwam dan nog het ‘recht van het laken’, zo’n twee 
of drie gulden, aan de kerk te betalen. Ook voor het luiden of dubbel luiden van de 
kerkklokken werd nog een bedrag van een paar gulden in rekening gebracht. Alles bij elkaar 
kostte een begrafenis in de kerk ongeveer een weekloon van een ambachtsman in die tijd. 
Hier tegenover stond in een aantal gevallen een begrafenisuitkering door de dodenbus van het 
gilde, uiteraard alleen wanneer het gilde een dodenbus had. Bij de bijlhouwers bedroeg de 
begrafenisuitkering in 1708 dertig gulden en aan het eind van de achttiende eeuw vijftig 
gulden.65 Alles bij elkaar genomen was een begrafenis in een van de kerken voor gildeleden 
een naar verhouding goedkoop en fatsoenlijk arrangement, zeker voor minvermogenden. 
Het bezit van een grafkelder bracht voor het gilde ook kosten met zich mee. Er zijn in Utrecht 
niet veel gegevens bekend over een deel van deze kosten. Kosten van het regelmatig 
terugkerende gelijkleggen van de vloer –noodzakelijk omdat de vloer door het regelmatig 
lichten van de zerken om de graven te kunnen openen verzakte- konden oplopen tot zo’n vijf 
gulden. De verwerving of aanpassing van graven in de kerk bracht uiteraard ook kosten met 
zich mee. Het linnenweversgilde gaf 170 gulden uit om 12 graven in de Jacobikerk in een 
kelder te laten veranderen.66 Het hoedenmakersgilde verkocht haar grafkelder aan de kerk 
voor 103 gulden, dus zoveel zou zo’n graf een gilde ongeveer kosten om het aan te schaffen.67 
De goudsmeden vormden een commissie om enkele grafsteden te kopen ten behoeve van het 
gilde. De commissie kwam met de prior van de katholieke Catharijnekerk een koopprijs 
overeen van 25 gulden, en schonk daarnaast een ‘tonneken wijns ende een bancket neffens die 
goede vrunden die den prior mede brengt’.68 Hiervoor kreeg het gilde vijf grafsteden aan de 
zuidzijde van de Catharijnekerk. Het tonnetje wijn werd blijkbaar zeer gewaardeerd, want een 
paar jaar later kreeg het gilde van de Catharijnekerk nog vier grafsteden geschonken.69 Het is 
op grond van deze enkele verspreide gegevens niet heel goed mogelijk een algemene 
uitspraak te doen over de geldelijke waarde van alle grafkelders en grafsteden van gilden in 
Utrecht. Gegevens uit Dordrecht laten zien dat de prijs van een gildegraf in de Grote Kerk 
varieerde van dertig tot 264 gulden, afhankelijk van de grootte en de ligging van het graf, en 
dat het gemiddelde 68 gulden bedroeg.70 Dit lijkt redelijk in lijn te liggen met de enkele 
gegevens die over Utrecht bekend zijn. 
Op het maaiveld veroorzaakten verzakkingen van de kerkvloer, veroorzaakt door het 
regelmatig openen van de graven, zoals eerder opgemerkt, nogal eens problemen. Aan die 
moeilijkheden danken we echter wel een aantal manualen van de grafkelders, omdat de kosten 
van het gelijkleggen van de vloer nu eenmaal moesten worden gedeclareerd bij de 
eigenaren.71 Van slechts een klein aantal grafkelders zijn meer gegevens bekend over hun 
inhoud. Uit de aantekeningen van de doodgraver van de Buurkerk blijkt dat deze de 
bakkerskelder heeft schoongemaakt en bij die gelegenheid negentien lijken heeft ‘geroyeerd’ 
(geruimd) en dat hij de beenderen in het ‘graf no 6’ geborgen heeft.72 Eerder had de 
doodgraver in het bakkersgraf ‘5 ouwe lijken geroerd’ (geruimd) en het graf schoongemaakt. 
In het manuaal van de kelders en de graven van de Jacobskerk werd om de een of andere 

                                                
64 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 164. 
65 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 162. 
66 In 1670.  Prak. ‘Politik, Kultur’, 79. 
67 U.A., BA II, II Kerkmeesters Jacobikerk, inv. nr. 401 Manuaal van de kelders en graven in de kerk sedert de 
verhoging in 1738 (1800), onder nr. 670. 24 april 1815. 
68 Luijt. Resolutieboeken van het Utrechtse, deel I, fol. 25 v. 6 maart 1615. 
69 U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 134. Gift vier grafsteden aan het goudsmedengilde (1620).  
70 Palmen. ‘De gilden en hun sociale’, 221- 223 ‘de opheve’. 
71 Een verhoging van de vloer van de Jacobikerk in 1738 : U.A., BA II, II Kerkmeesters Jacobskerk, inv. nr. 401. 
Het gelijkleggen van de vloer van de Buurkerk in 1793 : U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 31. 
72 U.A., BA II, I Kerkmeesters van de Buurkerk, inv. nr. 60-1 Register van de ontvangsten van den doodgraver. 6 
juni 1792 
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reden tussen 1738 en 1800 precies bijgehouden wat de omvang was van de grafkelders, ook 
van die van de gilden. Mogelijk was dit om de capaciteit van de kelders vast te leggen in 
verband met toekomstige begrafenissen. Hoe dan ook, dankzij deze registratie weten we nu 
dat de kelder van het hoedenmakers tien graven telde. Die van de mandenmakers telde er 
zeven. De kelder van de linnenwevers telde zestien graven, was zes breed en twee lang, maar 
moest worden gedeeld met C.B. Borstius, weduwe van Thomas Appels. 
 
De meeste graven van gilden in kerken waren gelegen in de Buurkerk en de Jacobikerk; 
kerken waarin ook andere mensen het meest begraven werden. In de Buurkerk kon men aan 
het eind van de achttiende eeuw verschillende tekenen zien van de gildegraven. Zo was er 
naast de tekst: ‘Dit is den ingang van de viscopers kelder’ een vis afgebeeld. Ook konden 
mensen lezen: ‘Dit is den ingang van de Sadelaers gildekelder’ En tenslotte konden ze lezen: 
‘Hier is den ingang van t sieden ende Harenknoopmaeckers gilde’. Hierbij stond een 
afbeelding van een kroon met twee touwtjes eraan en daaraan knopen.73 Het 
steenbikkersgilde, dat uit metselaars en ledidekkers bestond, had in een zerk de volgende tekst 
laten uitbeitelen: ‘Dit is de ingang van steenbikkers’, en daaronder afbeeldingen van vier 
gereedschappen, waaronder een hamer en een troffel. En er waren meer van dergelijke teksten 
en afbeeldingen in de Buurkerk.74 In de Jacobikerk is nog een grote grafzerk te zien, waarin in 
een centimeters diep reliëf een zakkendrager met een zak op zijn rug is afgebeeld. Ook is er te 
zien een zerk met een reliëf waarop een molen staat afgebeeld, met de tekst: ‘De ingang van 
de molenaars Kelder’. Op de zerk van de grutters is aangegeven dat dit de kelder van de 
grutters is. Al deze teksten en symbolen waren, en zijn voor een deel aanwezig in kerken, 
zodat ook wie naar beneden keek geconfronteerd werd met de aanwezigheid van de gilden. 
De gilden stelden zich door middel van deze afbeeldingen en inscripties duidelijk present in 
protestantse kerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
73 D’Yvoy. ‘Liber epithaphiorum’, 64. (Collectie D’Yvoy) 
74 U.A., Bibliotheek, Handschrift: Gildeborden en grafzerken in de kerken te Utrecht. Het marsliedengilde had 
op een zerk staan: de begraafkelder van den Marsluydengildt met daaronder een afbeelding van een weegschaal 
en van een vijzel met stamper, naast twee wapens en de namen van de dekens. De kleermakers hadden op een 
zerk de tekst: Hieronder hebben de gildebroeders van de Kleermakers een kelder, en daarbij een rechtopstaande 
open schaar met daarboven een kroon. De grafsteden werden door dit symbool in de kerkvloer aangegeven. 
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Tabel 11.1. Gildegraven in Utrechtse kerken 
 
Buurkerk Geertekerk Nicolaaskerk Jacobskerk Catherijnekerk Weeskerk 
      
Kleermakers Kleerma-

kers 
Linnenwevers Linnenwevers Hoedenma-

kers 
Bontwer-
kers 

Smeden Bijlhou-
wers 

Zakkendragers Smeden Oude 
wantsnijders 

 

Riemsnijders Glazenma-
kers 

 Mandenma-
kers 

Goudsmeden  

Droogscheer-
ders 

Timmerlie-
den 

 Grutters/mole-
naars** 

Schoenmakers  

Zadelmakers Knoopma-
kers 

 Looiers Schoenlappers  

Viskopers Vaartse 
schippers 
(s) 

 Passement- 
werkers 

  

Schoenma-
kers 

  Schietschuit-
schippers 

  

Bakkers   Zakkendragers   
Steenbikkers   Vrachtschuiten-

schippers*** 
  

Knoopma-
kers 

  Schippers   

Marslieden   Schoenlappers   
Kuipers   Hoedenmakers   
Chirurgijns   Schuitenvoer-

ders 
  

13 5(6?) 2 14 5 1 
 
 

*    locatie grafkelder letterzetters- en boekdrukkersknechten onbekend. 
        **  grutters en molenaars deelden een grafkelder in de Jacobikerk. 

***schietschuitschippers en vrachtschippers deelden een grafkelder: zie (6). 
Timmerlieden en bijlhouwers behoorden tot hetzelfde gilde. Schoenmakers en schoenlappers aanvankelijk *     
niet, maar op een zeker moment waarschijnlijk ook. De Vaartse schipper(s) behoorde mogelijk tot het 
Pinnenmakersgilde. 

Bron: Alle gilden: U.A., Historisch werkmateriaal, inv.nr. 644 Algemeen rapport van den staat der 
(gesubsisteerd hebbende) gildens, 6 mei 1799. Voor de overige gilden zie noot hieronder. 
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Naast de hier genoemde kelders was er nog een aantal grafsteden.75 Hierin konden veel 
minder mensen begraven worden, ze waren dan ook kleiner dan grafkelders en vermoedelijk 
waren ze een stuk goedkoper. Hoewel relatief klein in omvang en in beslag op de financiële 
middelen, wezen de grafsteden op de aanwezigheid van gilden in kerken. In de Buurkerk 
bevonden zich in 1793 grafsteden van acht gilden.76 In de Geertekerk hadden de knoopmakers 
twee grafsteden.77 In de Jacobikerk bevonden zich in de achttiende eeuw drie grafsteden van 
het gruttersgilde.78 
Lang niet alle gilden hadden een begraafplaats in de kerk, het was zelfs een minderheid; 32 
van de ruim zeventid gilden. Twintig gilden met gildegraven waren opgericht vóór de 
reformatie tegenover tien met een latere oprichtingsdatum.79 In totaal werden voor de 
Reformatie 26 gilden opgericht in Utrecht en erna 46. Het waren dus vooral ‘oude’ gilden 
waren die graven in de kerken bezaten.80 Als we letten op het ledental van de gilden met 
gildegraven valt het op, dat het vergeleken met een telling en schatting uit 1650, vooral de 
grotere (tot vijftig leden) en grote gilden (honderd of meer leden) waren. Van de tien grote 
gilden hadden alleen de tappers geen gildegraf, de middelgrote gilden hadden allemaal zo’n 
graf.81 Negen kleine gilden, met minder dan vijftig leden hadden een gildegraf, maar acht 
                                                
75 Locatie kelders:  Kuipers: U.A., Ba II, I Kerkmeesters van de Buurkerk, inv. nr. 31 Manuaal grafkelders, 99. 
Chirurgijns: U.A., Ba II, I Kerkmeesters van de Buurkerk, inv. nr. 31 Manuaal grafkelders , 101. Timmerlieden: 
U.A., BA II, IV Kerkmeesters der Geertruidekerk, inv. nr. 783 Register der grafsteden en grafkelders in de kerk 
(1649 – 1829), nr. 253 en 258. Er was een aparte kelder voor de timmerlieden naast de bijlhouwerskelder in 
dezelfde kerk. Vaartse schippers: U.A., BA II, IV Kerkmeesters der Geertruidekerk, inv. nr. 783 Register der 
grafsteden en grafkelders in de kerk (1649 – 1829), nr. 156. Er is slechts ‘vaartsche schipper’ zonder naam 
vermeld, mogelijk moet dit zijn vaartsche schippers. Zakkendragers Nicolaaskerk: U.A., BA II, Archief 
kerkmeesters St. Nicolaaskerk, inv. nr. 697 Registerboeck van alle de grafsteden en kelders, fol. 4 (grafstede). 
Schietschuitschippers/ vrachtschuitschippers: U.A., BA II, Kerkmeesters Jacobskerk, inv. nr. 401 Manuaal van 
de kelders en de graven in de kerk., 136 – 146. Zakkendragers Jacobskerk:  U.A., BA II, Kerkmeesters 
Jacobskerk, inv. nr. 401 Manuaal van de kelders en de graven in de kerk , 567 en 548. Er waren twee kelders van 
de zakkendragers. Schoenlappers: U.A., BA II, Kerkmeesters Jacobskerk, inv. nr. 401 Manuaal van de kelders en 
de graven in de kerk , 456-457. Hoedenmakers: U.A., BA II, Kerkmeesters Jacobskerk, inv. nr. 401 Manuaal van 
de kelders en de graven in de kerk, 670. Deze kelder was voor knechten en hun vrouwen: zie U.A., Collectie 
D’Yvoy, fol 34. Schuitenvoerders Jacobikerk: De Meyere, ‘Twee zijluiken’, 56 – 57, (grafkelder). Goudsmeden: 
U.A., BA I, Archief gilden, inv. nr. 134. Gift van vier grafsteden (1620). Schoenlappers Catharijnekerk: U.A., 
BA I, Archief gilden, inv. nr. 72-1, jaar 1738. 
76 U.A., BA II, I Kerkmeesters van de Buurkerk, inv. nr. 31 Manuaal grafkelders. Chirurgijnsgilde (nr. 101), 
kleermakersgilde (nrs. 132, 133 en 134), riemsnijdersgilde (nr. 145, het droogscheerdersgilde (nrs. 156 en 157), 
weer twee graven van het riemsnijdersgilde (nrs. 162 en 163). Deze graven bevonden zich in het zuidpand. in het 
middelpand: viskopersgilde (nrs. 108, 116 en 127). In de tweede sectie noordpand bevonden zich het 
bakkersgilde (nrs. 70 en 71), het viskopersgilde (nrs. 100 en 104), vijf grafsteden van het kleermakersgilde (nrs. 
132, 133, 134, 136 en 139). In het eerste noordpand bevonden zich een grafstede van het smedengilde (nr.20). 
76 U.A., BA II, IV Kerkmeesters van de Geertruidekerk, inv. nr. 783 Register van de grafsteden en grafkelders in 
de kerk (1649 – 1829), nr. 202. Overigens was er ook een grafstede van de vaartsche schippers (-s ?), waarvan ik 
vermoed dat het voor een beroepsgroep bestemd was omdat de naam van een overledene niet vermeld werd. 
77 U.A., BA II, IV Kerkmeesters van de Geertruidekerk, inv. nr. 783 Register van de grafsteden en grafkelders in 
de kerk (1649 – 1829), nr. 202. Overigens was er ook een grafstede van de vaartsche schippers (-s ?), waarvan ik 
vermoed dat het voor een beroepsgroep bestemd was omdat de naam van een overledene niet vermeld werd. 
78 U.A., BA II, II Kerkmeesters van de Jacobskerk, inv. nr. 401 Manuaal van de kelders en graven in de kerk 
sedert de verhoging in 1738 (1800), nrs. 104 – 106. 
79 De vrachtschuitenschippers en de schippers niet meegerekend (waarschijnlijk opgericht na 1579, al is niet 
bekend welke van de schippersgilden hiermee bedoeld werden).  
80 Dit beeld wordt nog versterkt als we in aanmerking nemen dat de kuipers in 1582 afgescheiden waren van de 
bijlhouwers, die over een grafkelder beschikten. Dat gold ook voor de mandenmakers, die in 1597 afgescheiden 
werden van de bijlhouwers. En de goudsmeden die in 1597 afgescheiden ware van de smeden, die een grafkelder 
bezaten. De droogscheerders waren mogelijk een afsplitsing van de kleermakers (in 1540 waren 2 van de 4 
gezworenen van de kleermakers droogscheerders, Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel 
II, xxii). Deze gilden waren nieuw, maar hadden de traditie van het begraven in de kerk zelf meegemaakt. 
81 Vergelijk hoofdstuk 3, tabel 3.3. voor de ledentallen van de gilden. 
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gilden in die categorie niet.82 Het verschijnsel dat kleine gilden, en daartoe behoorden vooral 
veel nieuwe gilden, geen gildegraf hadden zou twee oorzaken kunnen hebben, of een 
combinatie van beide. Aan de ene kant was het moeilijker om dit te financieren en aan de 
andere kant misten ze (vaak) de traditie. 
 
Tabel 11.2. Sekse en burgelijke staat van mensen begraven in gildegraven in de Buurkerk 
 
 Smeden Kleermakers Knoopmakers Bakkers Totaal 
Man 18 17 2 12 49 
Vrouw  5  1 6 
Huisvrouw 7 7  9 23 
Weduwe 5 6 1 3 15 
Totaal 30 35 3 25 93 
 
Bron: U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 60-1 en 60-2 Register doodgraver Buurkerk, 1775  - 1805. 
 
Uit tabel 11.2 wordt duidelijk dat door de gilden naast uiteraard mannen ook vrouwen en 
weduwen werden begraven. Het overzicht is niet uitputtend, want het betrof alleen de 
Buurkerk over een korte periode van drie decennia en dan nog voor enkele gilden. Het is wel 
opvallend dat bij alle vier gilden ook vrouwen en weduwen werden bijgezet door die gilden. 
Volgens de administratie van de doodgraver waren dat meestal ‘huisvrouwen’ en weduwen en 
van slechts iets meer dan een handvol vrouwen werd de naam vermeld. Het is niet na te gaan 
of de doodgraver heeft verzuimd om te vermelden of het om een ‘huisvrouw’ of weduwe ging 
zonder zelfstandige positie in het gilde of dat de vrouw in kwestie ook lid was. Een motief 
voor een begrafenis in een gildegraf werd verschaft door het feit dat het gemeenschappelijk 
bezit van de graven een relatief goedkope maar toch respectabele laatste rustplaats vormde: 
Utrechtse gilden garandeerden zo een fatsoenlijke begrafenis voor hun leden en hun 
familieleden.83 Er waren twee alternatieven. In de eerste plaats kon men zich op een 
begraafplaats buiten de kerk laten begraven, een lot dat vooral de armen trof en dat in het 
algemeen werd gezien als minder fatsoenlijk. In de tweede plaats kon men zelf een grafstede 
kopen en in een individueel graf in de kerk begraven worden. Dit werd mogelijk gezien als 
respectabeler dan een gemeenschappelijke laatste rustplaats, zoals de gilden die boden. 
Over gildeleden die als armen begraven werden in een begraafplaats buiten de kerk zwijgen 
de Utrechtse bronnen, maar zij zullen er in Utrecht ongetwijfeld zijn geweest. Maar er waren 
wel degelijk arme mensen die in de grafkelders en grafsteden van de gilden begraven werden. 
Uit een relatief grote steekproef van 22 belastingplichtigen die genoemd werden in het 
manuaal van de doodgraver van de Buurkerk als begraven in of na 1793 tot 1804 blijkt dat er 
11 onvindbaar waren in het manuaal van de 100e penning.84 Van de overige elf waren er zes 
vermogend en vijf onvermogend in 1793.85 Deze verhouding tussen vermogenden en niet 

                                                
82 Er waren veel meer kleine gilden zonder graf, maar die werden na 1650 opgericht en bleven daarom buiten dit 
overzicht.   
83 Maarten Prak. ‘Politik, Kultur’, 79. 
84 In totaal ging het om 25 personen. 
85 Onvermogend: Cornelis Moesman (Bakker), Johanna de Groot (Bakker), Hendrik Dirksen (Kleermaker), 
Sigisbertus Wolters (Kleermaker) en Jacobus Koppen (Smid en tevens Bode van het St. Eloyengasthuis). 
Vermogend: Margretta van Marschalkerweerd (Bakker), Johannes Moesman (Bakker), Margaretha van Arkom 
(van Erkelen) (Bakker), Anthonij Mijnders (Smid), Jacomina Boekeld, huisvrouw van Nicolaas Voet (Smid) en 
Mechtelina van Leek, echtgenote van Anthonij Mijnders (Smid). Zie U.A., SA II, inv.nr. 2051, Manuaal 100e 
penning 1793. (Klappers op de studiezaal van het Utrechts Archief)  
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vermogenden wijkt nauwelijks af van de verhouding die voor het totaal van de 
beroepsbevolking in het manuaal van de 100e penning werd vastgesteld.86 
Een andere categorie waren de vermogende gildeleden. Zij konden zich een eigen grafstede of 
zelfs een eigen grafkelder permitteren. Zo bevond zich in het eerste ‘zuidpant’ van de 
Buurkerk een grafkelder die het eigendom was van de weduwe Pieter Vromans en de smid 
Van der Linden.87 Er waren ook grafkelders van een boekverkoper (een ‘stulpkelder’), een 
zilversmid en een wijnkoper. In 1799 bleek een behoorlijk aantal gilden nog een grafkelder in 
een van de kerken te bezitten; het zou kunnen dat dit een overblijfsel uit de Middeleeuwen 
was, maar mogelijk werden die kelders nog steeds gebruikt.  
 
Tabel 11.3. Frequentie van begraven in gildegraven, 1775-1805 
 
 1775-1783 1784-1794 1795-1805 Totaal 
     
Smeden 13 11 6 30 
Kleermakers 21 10 4 35 
Knoopmakers  3  3 
Bakkers 9 10 6 25 
     
Totaal 43 34 16 93 
 
Bron: U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 60-1 en 60-2 Register doodgraver Buurkerk, 1775-1805. 
 
Uit tabel 11.3 blijkt een afname van de frequentie van het begraven in gildekelders en 
grafsteden in de periode 1795-1805, ten opzichte van de voorgaande periode 1775-1794. 
Maar ook blijkt dat de traditie van het begraven in de kerk door gilden na de Reformatie 
levend is gebleven. Bos merkte over het begraven bij de bijlhouwers op: ‘Ondanks het verbod 
op begraven in kerken tijdens de inlijving bij het Franse Keizerrijk bleven de bijlhouwers hun 
grafkelders gebruiken. Pas in 1827 maakte een Koninklijk Besluit definitief een einde aan dit 
gebruik’.88 Alles bij elkaar genomen waren er gemiddeld ruim 2,9 begrafenissen per jaar van 
deze vier Utrechtse gilden gezamenlijk; in totaal 88 leden werden begraven. Toch hield de 
omstandigheid dat een gilde een grafstede of grafkelder ter beschikking had, niet altijd in dat 
daarin regelmatig begraven werd. In de Buurkerk lag in 1793 een aantal grafsteden of kelders 
van gilden waarin al 52 jaar geen begrafenis had plaatsgevonden: die van het 
riemsnijdersgilde, vijf graven van het droogscheerdersgilde (dat op dat moment niet meer 
bestond), drie grafsteden van het viskopersgilde en twee kelders van het schoenmakersgilde.89 
Een ander bewijs voor het feit dat de gilden na de Reformatie bleven investeren in kerkelijke 
graven waren de jaartallen die op zerken waren aangebracht. In de Buurkerk was het jaartal 
van de zadelaars 1579, van de knoopmakers 1616 en van de viskopers 1641.90 In de 
Nicolaaskerk liggen nog twee grafsteden van de zakkendragers en graanmeters waarop het 
jaar 1616 staat.91 De bontwerkers hadden het jaartal 1637 in de St. Elisabeth of Weeskerk. De 
molenaars hadden in de Jacobikerk het jaartal 1735 op een zerk laten zetten. 

                                                
86 Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse belastingbetalers ’. 
87 U.A., BA II, I Kerkmeesters van de Buurkerk, inv. nr. 31. Manuaal grafkelders, onder nummer 36 (1793). 
88 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 164. Zie ook: Van der Weijde, ‘Over begraafplaatsen en begraven’, 109. 
89 U.A., BA II, I Kerkmeesters Buurkerk, inv. nr. 31. Manuaal grafkelders. 
90 D’Yvoy. ‘Liber epithaphiorum’, fol. 64. 
91 Deze zijn aangegeven door een kuip en een stok, hetzelfde symbool als we tegenkomen bij de 
lijkkleedversierselen van de zakkendragers. 



 171 

De Utrechtse gilden lieten zich door het vasthouden aan hun religieuze gebruiken na de 
Reformatie niet terugbrengen tot louter economische belangenorganisaties. Ze uitten zich 
door middel van begrafenisgebruiken en symbolen nadrukkelijk in de publieke ruimte die de 
gereformeerde kerk bood. 
 
De relatie van de gilden en de kerk na de Reformatie 
 
In een recente studie heeft Kaplan duidelijk gemaakt welke positie de Utrechtse 
middengroepen hebben ingenomen tijdens de Reformatie: ‘A large part of the Calvinist 
congregation in Utrecht, including its leadership, belonged to the most vigorous and assertive 
segments of the non-patriciate. Those same segments had dominated the city government 
from 1304 until as recently as 1528. Independent in spirit, organized, and accustomed to 
political power, they had long experience of conflict with the gentry and patriciate. In those 
conflicts, they claimed to speak for the entire gemeente and for ‘the common man’, although 
they made up just one part of the former. This background gave them self-confidence in 
opposing Catholic and Libertine authorities beginning in 1577’.92 Van de Opstand 
verwachtten zij dat de stedelijke privileges en vrijheden zouden worden hersteld en dat ze 
weer een stem zouden krijgen in het stadsbestuur. Ze verwachtten hierbij steun van de 
zogenaamde consistorialen, de strak georganiseerde calvinisten, en ze bevonden zich met 
dezen samen duidelijk in een ander kamp dan de stedelijke bestuurders, die in de eveneens 
gereformeerde, libertijnse Jacobskerk een thuis hadden gevonden. 
Anders dan de kerk waren de gilden geen religieus homogene organisaties maar juist 
pluriform; er waren gereformeerden, katholieken en luthersen en mogelijk ook doopsgezinden 
lid, ook al waren joden uitgesloten omdat ze geen burger konden worden in Utrecht. De 
katholieke schilder Abraham Bloemaert kon bijvoorbeeld in 1618 deken van het St. 
Lucasgilde worden.93  
De gereformeerde kerkenraad heeft nog geprobeerd een gilde van schoolmeesters op te 
richten. In 1638 las de kerkenraad een remonstrantie van de schoolmeesters in Utrecht, die 
inhield dat zij een gilde wilden oprichten.94 De kerkenraad besloot in hetzelfde jaar om de 
vroedschap mondeling en schriftelijk te adviseren een gilde van schoolmeesters op te 
richten.95 Gezien het verdere verloop was de vroedschap hier niet voor te vinden. In 1645 
besloot de kerkenraad opnieuw, en ditmaal met een andere motivatie, de vroedschap te 
adviseren een gilde van schoolmeesters op te richten.96 De belangrijkste beweegredenen 
waren ‘de Cloppen die ooveral in kruijpen, ende ander groote abuijsen’ te weren. Deze 
kloppen waren vrouwelijke rooms katholieke leken-geestelijken; soms werkten zij als 
kosteressen, soms hielden zij scholen voor jonge kinderen.97 In dit geval wilde de kerkenraad 
dus zo’n gilde gebruiken als instrument om rooms katholieken te weren. Het is niet 
waarschijnlijk dat het in Utrecht tot de oprichting van een gilde van schoolmeesters is 
gekomen; in de naamlijsten van dekens van de gilden komt het schoolmeestersgilde tenminste 
niet voor. Wel stelde de vroedschap in 1653 een reglement voor de schoolmeesters.98 In 1690 
besloot de vroedschap schoolmeesters niet toe te staan aan het werk te gaan, tenzij zij burgers 

                                                
92 Kaplan. Calvinists and Libertines, 154. Zie ook: Maarten Prak, ‘Politik, Kultur ’, 78. 
93 Muller Fzn. Schilders-vereenigingen te Utrecht, 128. 
94 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 4, ‘Acta’ 15 maart 1638. 
95 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 4, ‘Acta’, 21 juni 1638. 
96 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 5, ‘Acta’, 1 en 8 september 1645. 
97 Zij deden geloften van onthouding aan de pastoor van hun kerk. In Brabant werden zij kwezels genoemd. 
98 U.A., SA II, 121 vroedschapsresolutie 18 juli 1653. 
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waren.99 Veel later, in 1746, bepaalde de vroedschap dat het klopjes niet was toegestaan 
school te houden.100 
Ondanks interne verdeeldheid en tegenwerking van de overheid vormden de twee decennia na 
1650 de bloeitijd van de orthodoxe richting in de gereformeerde gemeente van de stad 
Utrecht. Voetius’ Nadere Reformatie leidde tot nieuw elan en zelfvertrouwen en leverde veel 
populariteit en nieuwe aanhang op.101 Utrecht had een centrumfunctie in deze beweging van 
de Nadere Reformatie en verschilde daarom met veel andere plaatsen in de Republiek, al moet 
de persoonlijke en beroepsmatige achtergrond van betrokkenen, ook van gildeleden, nog 
prosopografisch worden onderzocht.102 De Nadere Reformatie was voor een deel een reactie 
op de groei van de gereformeerde kerk, waardoor het niet door iedereen zo nauw genomen 
werd met de leer en de levenswandel.103 De Nadere Reformatie legde sterk de nadruk op de 
praxis pietatis, de praktijk der godzaligheid, de levensheiliging. Van gelovigen werd verwacht 
dat zij de leer in hun hart en in de praktijk van alledag tot uiting brachten. Hiertegenover 
stond een vroedschap die na 1650 wat rekkelijker was, maar op het punt van religieuze 
diversiteit weer niet. De eerste maatregel van de vroedschap - in het jaar 1652 - betrof de 
schippers op het kleine schuitenveer. Voortaan moesten zij van de ware christelijke religie 
zijn en natuurlijk ook burgers van de stad.104 In 1654 liet de vroedschap alleen bierdagers, 
kraankinderen, zakkendragers en houtschilden toe die regelmatig naar de publieke, dus 
gereformeerde, kerk gingen.105 Het volgend jaar werd de uitsluiting van anders gelovigen nog 
uitgebreid. Schippers op de veren, en boden van Utrecht naar andere plaatsen, en visvinders 
en visgrommers, en kleppers en in het algemeen leveranciers en werklieden, die voor rekening 
van de stad werkten, moesten lid van de gereformeerde kerk.106 In 1655 stelde de kerkenraad 
vast dat in alle ambachten, brouwerijen en andere neringen heel veel katholieke knechten 
werkten, en dat dit betekende dat wanneer deze knechten bazen zouden worden alle gilden 
volledig ‘paaps’ zou zijn. Dit zou het Koninkrijk van Christus ernstig hinderen en een groot 
gevaar zijn voor de stad in moeilijke tijden.107 Kort daarna besloot de vroedschap geen 
katholieken van buiten Utrecht meer tot het burgerschap toe te laten, tenzij de vroedschap op 
zwaarwegende gronden unaniem anders zou besluiten. Burgers, die nadat zij het burgerschap 
verkregen hadden katholiek werden, zou het burgerschap ontnomen worden.108 Omdat 
burgerschap een voorwaarde was voor het lidmaatschap van een gilde zal deze maatregel de 
religieuze samenstelling van gilden zeker beïnvloed hebben. Maar in het algemeen werd het 
katholieken uit de stad zelf niet verboden lid te worden van een ambachtsgilde; de 
maatregelen betroffen alleen gilden waarvan de leden door het stadsbestuur werden 
aangesteld. In 1665 liet de kerkenraad weer van zich horen bij de burgemeesters met de 
mededeling dat er onder bierdragers, kleppers, zakkendragers, houtschilden en kraankinderen 
‘soo veel papisten’ waren. Verder verlangde de kerkenraad dat de resolutie van de vroedschap 
om geen katholieken van buiten de stad toe te laten tot het burgerschap en het 
                                                
99 U.A., SA II, 121 vroedschapsresolutie, 20 januari 1690. 
100 U.A., SA II, 121 vroedschapsresolutie, 5 december 1746. 
101 Faber en Rommes. ‘Op weg naar stabiliteit’, 284 – 285. Over de Nadere Reformatie in Utrecht: Van Lieburg. 
De Nadere Reformatie.  Over de Nadere Reformatie in het algemeen: Van Eijnatten en Van Lieburg. 
Nederlandse religiegeschiedenis, 220-221. 
102 Van Lieburg. De Nadere Reformatie, 14. 
103 Van Deursen. Bavianen en slijkgeuzen. Van Deursen. Mensen van klein, 289-337. 
104 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie, 5 april 1652. 
105 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie, 11 november 1654. 
106 U.A., SA II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie, 23 juni 1655. 
107 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 6, ‘Acta’, 12 februari 1655. Duker. Gisbertus Voetius, deel 
III, 133, noot 1. Er wordt verwezen naar kerkeraadsnotulen van 12 februari 1655 en 4 september 1665. De laatste 
datum moet zijn 11 september 1665, al gaat het daar over alleen bierdragers, kleppers, zakkendragers, 
houtschilden en kraankinderen. Op 12 februari 1655 gaat het niet over enkele ambachten, maar over alle gilden. 
108 Prak. ‘The politics of intolerance’, 162. (12 juni 1655) 
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gildelidmaatschap gehandhaafd zou worden; kennelijk waren er in de voorgaande tijd toch 
katholieken toegelaten.109 In 1685 nog viel het de kerkenraad op dat er zoveel katholieke 
houtschilden, zakkendragers, kraankinderen, bierdragers, veerschippers en hun knechten, en 
voerlieden waren.110 De bemoeienis van de gereformeerde kerk met de religieuze 
samenstelling van sommige gilden kan dus, gezien vanuit het standpunt van de kerk, niet erg 
succesvol genoemd worden. In de periode na de Nadere Reformatie tot en met de Franse tijd 
bemoeide de kerkenraad zich nog nauwelijks met de samenstelling van de gilden; de 
Utrechtse bevolking als geheel had zich rond 1700 in meerderheid aangesloten bij de 
gereformeerde kerk.111 
 
 
Conclusies 
 
Voor de Reformatie hadden in de Middeleeuwen zeker vijftien gilden altaren in Utrechtse 
kerken, soms hadden ze religieuze broederschappen en ze kenden bijna allemaal de 
verplichting zondagen en heiligendagen te vieren.112 Naast het eindigen van de betrokkenheid 
bij de erediensten verdween dit alles met de Reformatie. Tegen deze achtergrond van oude 
tradities lijken de tijd van de Reformatie en de tijd daarna, een enorme kaalslag van gebruiken 
te zijn geweest. Maar, patroonheiligen bleven populair bij de gilden. Begrafenissen in 
gildegraven in gereformeerde kerken gingen gewoon door na de Reformatie, inclusief het 
gebruik van een doodskleed en lijkkleedversierselen, die zelfs nieuw gemaakt werden. Het 
gebruik van kaarsen werd getransformeerd: werd die vroeger op altaren gebrand, na de 
calvinistische machtsovername brandden ze op kroonluchters van de gilden. Zijluiken van 
altaarstukken werden overgeschilderd tot memorietafels. De gebrandschilderde ramen werden 
door het marsliedengilde nog in de tweede helft van de zeventiende eeuw hersteld. Het beeld 
dat de Reformatie een eind maakte aan de kerkelijk betrokkenheid van de gilden was mogelijk 
van toepassing op het gewest Holland. In de Republiek werden vele praktijken en religieuze 
handelingen, hoewel geïnspireerd of zelfs opgelegd door de dominante gereformeerde kerk, 
gebruikt door alle christenen, zonder onderscheid van de geloofsrichting. Dit gold 
bijvoorbeeld behalve voor dopen, ook voor begrafenissen, waar de gereformeerde kerk zich 
officieel niet mee bemoeide.113 Veel gelovigen huldigden de overtuiging dat het kerkgebouw 
nog steeds het eigendom was van de hele gemeenschap, ongeacht geloofsrichting.114 Om dit te 
begrijpen moeten we onderscheid maken tussen de kern van de gereformeerde kerk, met de 
kerkelijke tucht, en de religiositeit van de massa (tegenwoordig sociologische christenen 
genoemd), die wel wilde dopen, trouwen of begraven in de kerk, of aanspraak maken op 
bedeling, maar waarvan de religiositeit verborgen bleef.115 De aanwezigheid van de gilden in 
de kerk was geen uiting van betrokkenheid bij de kern van de kerk, maar mogelijk juist van 
interconfessioneel samenleven, of ‘omgangsoecumene’. De gilden gebruikten de kerk als 
gemeenschapsinstituut, waarin katholieke elementen (zoals memorietafels, kaarsen branden) 
en protestantse kenmerken (zoals Bijbelteksten en de kerkgebouwen) van hun specifieke 
religieuze lading werden ontdaan.116 Ook na de Reformatie bleven de religieus gemengde 
gilden van schilders (St. Lucas) en smeden (St. Eloy) hun patroonheiligen huldigen. Er was 
                                                
109 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 8, ‘Acta’ 11 september 1665. 
110 U.A., N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht, inv. nr. 10, ‘Acta’, 27 december 1685. 
111 Zo’n 60% van de Utrechtse bevolking behoorde tot de gereformeerde kerk in 1700. 
112 Vijftien gilden hadden een altaar; de wantsnijders zelfs twee, waarvan één voor de barbiers. Overvoorde en 
Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, cxlv-clix. 
113 Frijhoff. ‘The threshold of toleration’, 51. 
114 Frijhoff. ‘Was the Dutch Republic’.  
115 Frijhoff. ‘The threshold of toleration’, 47. 
116 Voor de corporatieve aanwezigheid in kerken: Frijhoff. ‘Votive boats or secular’, 223. 
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dus ruimte voor katholieken en anderen richtingen om hun religieuze praktijken vol te houden 
dankzij een gemeenschappelijke vormentaal. Ook in Den Bosch was sprake van 
genormaliseerde verhoudingen tussen gereformeerden en katholieken, waarbij zelfs ruimte 
werd geboden om missen te houden; er bestond een ‘omgangsoecumene’.117 
 
De breuk in de religieuze praktijk van de gilden door de Reformatie was aanzienlijk, maar 
niet totaal; er was discontinuïteit, maar er was ook continuïteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
117 Vos. Burgers, broeders, 170-181. 
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12. De afschaffing van de gilden in Utrecht  
 
Inleiding 
 
Het standaardwerk over de afschaffing van de gilden in Nederland is nog steeds de studie van 
Wiskerke De afschaffing der gilden in Nederland uit 1938. Hierin wordt een landelijk beeld 
gegeven en wordt af en toe ook, zij het niet erg gedetailleerd, de situatie in de stad Utrecht 
belicht. Het werk is relatief oud en voor ons doel - het geven van een inzicht in de plaatselijke 
ontwikkelingen - te beperkt.1 Maar een paar belangrijke conclusies in dit modern aandoende 
boek lijken de tand des tijds te hebben doorstaan. In de eerste plaats stelde Wiskerke vast dat 
de gilden helemaal geen vermolmd instituut bleken te zijn en in de tweede plaats 
concludeerde hij dat er vooral politieke, niet zozeer economische, redenen waren voor de 
opheffing van deze economische instituties. 
De stedelijke overheid steunde de gilden vaak door een ventverbod en beperkende 
invoermaatregelen aan de stadsgrenzen, om concurrentie van buiten tegen te gaan. We zouden 
kunnen zeggen dat gilden én stedelijke overheden samen één geografisch focus hadden; de 
plaatselijke stedelijke omgeving. Bij de overgang van de Republiek naar de natiestaat 
maakten producenten en consumenten een proces mee dat in sommige opzichten te 
vergelijken is met het proces van Europese politieke eenwording en zelfs met de 
globalisering. Werden in de revolutionaire tijd rond 1800 stedelijke belangen ondergeschikt 
aan nationale belangen, nu worden nationale belangen ondergeschikt aan Europese of 
wereldwijde projecten. In het licht van deze ontwikkelingen is een onderzoek naar de 
omstandigheden waaronder ongeveer twee eeuwen geleden de ontwikkeling van het 
gildesysteem naar ‘bedrijfsvrijheid’ verliep niet zonder actualiteit.  
Over de vraag of Nederland één centraal gezag moest hebben of niet, woedde een jarenlange 
discussie. Op 1 maart 1796 startte de Nationale Vergadering, maar gaandeweg viel de 
vergadering uiteen in drie stromingen: de Unitarissen, die uitgingen van een ondeelbare 
nationale soevereiniteit, de Federalisten die een stelsel voorstonden waarin de scheiding der 
machten en een grote mate van lokale en gewestelijke zelfstandigheid het centrale gezag in 
evenwicht moesten houden, en de Moderaten die juist een compromis wilden tussen de twee 
uitersten.2 In de Nationale Vergadering van 1796 en 1797 speelden de Unitarissen een 
belangrijke rol; zij stonden onder andere de opheffing van de gilden voor. Onder een 
federalistisch staatsmodel was het voortbestaan van gilden, die hun bestaansrecht ontleenden 
aan goedkeuring van de lokale overheid, in veiliger handen dan onder een bestuur van 
Unitarissen dat uitging van een- en ondeelbaarheid van de nationale soevereiniteit. Dat bleek 
toen de Unitarissen begin 1798 bij een staatsgreep aan de macht kwamen en een poging deden 
de gilden af te schaffen. 
We zouden het afschaffen van de gilden een proces van deregulering van de economie kunnen 
noemen. Zelfregulering of regulering van productie en distributie op lokaal niveau was in de 
Republiek soms onderwerp in debatten over de gewenste toestand van de economie. De la 
Court bestreed vanaf de jaren 1660 de gilden in geschrifte, maar vond niet veel navolging, 
terwijl de invloed van buitenlandse auteurs -zoals Adam Smith zo’n honderd jaar later- 

                                                
1 Het werk van Wiskerke is verouderd als het over de waardering van de technologie gaat, die bij gilden in 
gebruik was. Wiskerke noemde dit ‘empirische techniek’, een techniek die statisch was en die zich onder meer 
uitte in verouderde meesterproeven. We zagen bij de geweermakers, dat zij juist voorop liepen in de 
technologische ontwikkeling. Het beeld dat Wiskerke schetste was mogelijk wel waar voor de achttiende eeuw, 
toen de Republiek economisch achteruitging. Wiskerke plaatste de gilden dan ook uitsluitend in de sfeer van 
lokale, verzorgende nijverheid en handel, zonder acht te slaan op exporterende gilden.  
2 De Nationale vergadering was de eerste volksvertegenwoordiging tijdens de Bataafse Republiek; in zekere zin 
de opvolger van de Staten-Generaal. De Wit. ‘De Noordelijke Nederlanden’.  
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aanvankelijk beperkt bleef.3 Regulering door gilden was nauw verbonden met het totale 
weefsel van stedelijke gemeenschappen, en radicale verandering van de regels in het 
economisch verkeer zou verstrekkende gevolgen hebben voor de sociale en politieke orde.4  
Hoewel de verhouding tussen het Utrechtse stadsbestuur en de gilden in het verleden bij tijden 
problematisch was geweest, wisten beide partijen elkaar in de tumultueuze Bataafs-Franse 
periode te vinden. Noch de gilden, noch het stadsbestuur hadden echter de handen vrij; ze 
hadden te maken met twee voor de Republiek nieuwe fenomenen: democratie en 
centralisatie.5 Zo moest het stadsbestuur enerzijds luisteren naar wat de kiezers wilden en 
anderzijds naar wat de landelijke overheid voorschreef, terwijl die richtlijnen niet duidelijk 
waren. Of de landelijke overheid de gilden wilde opheffen of hervormen was onduidelijk. 
Behalve deze overheid, het stadsbestuur en de gilden zouden nog vele anderen zich in 
debatten en discussies mengen. Rond de afschaffing van de gilden waren drie posities 
denkbaar: handhaven, hervormen (kleine aanpassingen of grote hervormingen), of afschaffen 
(snel of op termijn; wachten op nationale wetgeving of eerst plaatselijk beginnen). In het 
vervolg zullen we zien hoe de betrokkenen zich in dit spanningsveld bewogen en met welke 
argumenten ze kwamen om hun mening te onderbouwen, en welke krachten ze mobiliseerden 
om hun standpunt kracht bij te zetten. Uiteindelijk gaat het hier ook om het effect dat de 
discussies en maatregelen hadden op de gilden: bleef hun aantal gelijk, behielden of verloren 
ze juist leden? 
 
De rechten van de mens en het bezwaarlijke van de gilden, 1795 
 
Vóór 1789 was het vraagstuk van de afschaffing van de gilden in de Republiek nooit actueel 
geweest. De oorzaak hiervan lag niet alleen in de politieke decentralisatie, die economische 
eenheidsmaatregelen in de weg stond, maar volgens Wiskerke vooral in de voorkapitalistische 
gedachtesfeer waarin het ambacht nog steeds verkeerde.6 Er was wel enige kritiek geweest op 
de gilden, onder anderen van Wijnand Koopman, een Utrechtse trafikant en patriot, die in 
1779 een zilveren medaille won van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor een 
antwoord op de vraag wat de mogelijkheden waren tot bevordering van de nijverheid.7 Hij 
was van mening dat tal van gildewetten niet meer in overeenstemming waren met de 
behoeften van de tijd. Ook anderen dan Koopman stelden in de tweede helft van de achttiende 
eeuw herhaaldelijk voorschriften van neringen en gilden als zware obstakels voor 
vernieuwing aan de kaak.8 Na 1789 kwam de kritiek op de gilden vooral van uitgeweken 
patriotten, die het standpunt huldigden dat de gilden zouden moeten worden afgeschaft. In 
Frankrijk werden de gilden in 1791 afgeschaft, maar het vinden van oplossingen voor het 
organiseren en reguleren van markten zonder gilden, bleek in de postrevolutionaire tijd een 
moeilijke opgave.9  
Na de komst van de Fransen in de Republiek, begin 1795, waren er al spoedig signalen dat de 
ook de Nederlandse gilden in hun voortbestaan werden bedreigd. Toen het Gewestelijk 
Bestuur van Holland op 31 januari 1795 de rechten van de mens en burger afkondigde, bleek 
deze verklaring een alinea te bevattten die volgens Wiskerke op economisch gebied naar een 
‘laissez faire’ moest leiden.10 Dit artikel stelde dat ‘de vryheid de magt is, welke ieder Mensch 
toekomt te mogen doen al het geen anderen in hunne rechten niet stoort: dat dus haare 
                                                
3 Davids. ‘From De la Court to Vreede’, 288.  
4 Ibidem, 288.  
5 Over de verhouding van beide fenomenen zie: Poell. The democratic paradox.  
6 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 90. 
7 Ibidem, 91-92. 
8 Davids. ‘From De la Court tot Vreede’. Idem: ‘Verschuivingen in technologisch’, 324. 
9 Minard. ‘Die Zünfte in Frankreich’. 
10 Wiskerke. De afschaffing der gilden,  97. 
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natuurlyke bepaaling bestaat in deze stelling: Doe niet aan eenen anderen, het geen gy niet 
wilt dat U geschiede’.11 In Dordrecht kwam vrijwel meteen protest van een burger tegen de 
aanwezigheid van het oude-schoenmakersgilde; vergeefs vroeg hij de opheffing van dit gilde 
omdat het strijdig zou zijn met de rechten van de mens.12 De Hollandse declaratie werd met 
weinig of geen wijzigingen ook in de andere provincies uitgevaardigd.13 De Utrechtse 
provisionele municipaliteit (die als voornaamste taak had de komst van een municipaliteit 
voor te bereiden) vaardigde in april 1795 een verklaring uit die de gilden volgens sommigen 
in feite afschafte. Het dertiende artikel van die verklaring luidde dat elk mens de 
wetenschappen en kunsten naar zijn keuze mocht beoefenen, en dat hij door het bedrijven van 
‘koopmanschappen en handwerken’ naar eigen goeddunken daarin een bestaan zou mogen 
vinden. Het was verplicht om iedereen hierin vrij te laten. ‘Alle monopoliën en het drukkende 
van veele Gildewetten vervallen dus’.14 We kunnen vaststellen dat de Utrechtse provisionele 
municipaliteit, onder invloed van revolutionaire leuzen, tamelijk radicaal was in het streven 
naar hervorming van het gildesysteem: monopolies moesten worden opgeheven en veel 
gildewetten moesten worden herzien.  
Een tiental gilden van ambachtslieden zag in deze verklaring voldoende aanleiding om in de 
maand juni een adres aan de municipaliteit te richten.15 Het adres was opgesteld door P.A. van 
Schermbeek, een jurist die de zoon was van een deken van het smedengilde, en werd 
medeondertekend door een aantal dekens van deze gilden.16 Het stuk was een verdediging van 
de praktijk van de gilden.17 Het kwaliteitsprincipe werd aangevoerd ‘ter verklaring van de 
volmaaktheid van onze voorbrengende arbeid, waarmee Nederland die van andere landen kon 
evenaren’, zo niet voorbijstreven.18 Het proefstuk werd door de gilden verdedigd, met als 
argument dat bij het ontbreken daarvan de grote drijfveer zou vervallen de best mogelijke 
vorderingen te maken. Van Schermbeek betoogde dat ieder kundig persoon werd toegelaten 
tot het ambacht, en dat er geen uitsluiting plaatsvond. ‘Drukkend’, hinderlijk dus, zou het zijn 
wanneer gildewetten in het voordeel van sommigen en tot nadeel van velen zouden werken. 
Wanneer sommige gildewetten deze kenmerken inderdaad zouden bezitten, zouden ze door 
andere, billijker, meer met de rechten van de mens in overeenstemming zijnde wetten 
vervangen moeten worden.19 Het betoog was politiek handig, omdat het de discussie verlegde 
van het principiële debat over afschaffing van de gilden naar hervorming van het stelsel; dit 
zou het onderwerp worden van discussies in de stad in de jaren tot aan de komst van de eerste 
grondwet van Nederland, in 1798. Het adres vormde een bewijs voor het 
aanpassingsvermogen van de gilden - dat hen al bijna vijfhonderd jaar in staat gesteld had te 
                                                
11 Goslinga. De rechten van den Mensch,137. 
12 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 97. 
13 Goslinga. De rechten van den Mensch, 95-96. 
14 Korte verklaring. Geciteerd bij: U.A., SA III, Notulen municipaliteit, 1 juni 1795, insertio 21.2. 
15 Het ging om de smeden, de bijlhouwers, de kuipers, de ververs, de zilversmeden, de kleermakers, de 
metselaars (steenbikkers), de schoenmakers, de glazenmakers en de mandenmakers. U.A., SA III, Notulen 
municipaliteit, 1 juni 1795, fol. 35, insertio 21.2.  
16 Hij was notaris, zie: Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 93-94. 
17 Het is op deze plaats nodig even stil te staan bij de weergave die Wiskerke gaf van dit document, want omdat 
hij de plank een paar maal mis sloeg hebben we tot nu toe geen goed beeld van de verdediging van de Utrechtse 
gilden. Hij stelde dat met grote breedvoerigheid ‘slechts geëvenaard door grote oppervlakkigheid’ de ‘zegenrijke 
werking van het gildensysteem’ besproken werd. Wiskerke. De afschaffing der gilden, 98. 
18 Wiskerke stelde dat een opmerking van de gilden ten aanzien van de export naïef was, omdat geen van de 
adresserende gilden bij de export betrokken was. Dit was in zoverre onjuist dat de grote gilden van de smeden en 
de bijlhouwers tot in de eerste helft van de achttiende eeuw betrokken waren geweest bij omvangrijke exporten 
van technologisch hoog ontwikkelde wapens. De verdediging van de gilden was op dit punt niet oppervlakkig te 
noemen.  
19 De conclusie van Wiskerke dat de Utrechtse gildebroeders hun corporatief systeem verdedigden zonder op een 
enkel punt iets prijs te geven moet eveneens genuanceerd worden. De gilden waren wel degelijk tot concessies 
bereid. 
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overleven - omdat voorgesteld werd de gildewetten in overeenstemming te brengen met de 
Rechten van de Mens en Burger. Het was duidelijk dat de gilden honderden leden 
vertegenwoordigden en mogelijk alleen al om die reden, zou het stadsbestuur er de komende 
jaren voor kiezen om ook deze weg van de hervorming te volgen. 
Een door de municipaliteit ingesteld comité kwam medio augustus met een preadvies over het 
gildeadres; het gildesysteem zou als nuttige instelling moeten blijven voortbestaan, maar er 
waren wel veel verkeerde praktijken of ‘abuisen’ binnengeslopen. Deze zwakke plekken 
moesten verbeterd worden.20 Het blijven bestaan van de gilden vormde geen beletsel voor de 
Rechten van de Mens, omdat ieder die bekwaam was gewoon zijn beroep kon uitoefenen. Het 
plaatselijk comité van Koophandel en Fabrieken werd vervolgens door de municipaliteit 
belast met een nauwkeurig onderzoek naar hinderlijke gildegebruiken, maar dit onderzoek is 
nooit gereed gekomen.21 Bij het verschijnen van het preadvies besloot de municipaliteit de 
gilden in stand te houden.22 Voorlopig zouden de gildewetten gehandhaafd blijven, althans 
voor zover zij niet in strijd waren met de geproclameerde Rechten van de Mens en Burger, 
maar deze bepaling werd al na een week geschrapt.  
Niet iedereen in Utrecht had er vrede mee, dat de plaatselijke overheid de zaken 
ogenschijnlijk op hun beloop liet. Deze municipaliteit leek zelfs aanpassing aan de verklaring 
van de mens en burger niet te willen; dit in tegenstelling tot de provisionele municipaliteit. In 
september 1795 dienden drie leden van de municipaliteit een memorie of aantekening in met 
het voorstel de gilden af te schaffen.23 Het stuk was van de hand van de raadsleden P.H.A.J. 
Strick van Linschoten (een radicale patriciër) en de artsen H.W. Bosch en J. Robol; de twee 
laatsten hadden ook deel uitgemaakt van de provisionele municipaliteit die de Rechten van de 
Mens en Burger had aangenomen.24 Het stuk ging uitvoerig in op alle mogelijke bezwaren die 
aan het gildestelsel verbonden zouden zijn. Als een leerjongen bij een meester in de leer ging, 
zouden er ‘groote onderpanden of handgelden’ gevraagd worden, waarna ook hoge leergelden 
werden geëist. Een verder bezwaar waren de ‘hoge taxatien’ van de afkoopgelden; het 
leerstelsel was daarnaast een belemmering voor leerlingen die vlug leerden. Na de leertijd 
wachtten hoge kosten om het meesterrecht te verkrijgen; meesterstukken (de proeven die men 
moest afleggen) waren meestal nutteloos en onbruikbaar. Kostbare proefmaaltijden 
verhinderden dat een ‘kundige doch onvermogende man’ zelfstandig zijn ambacht kon 
uitoefenen. Waar in het adres van de gilden sprake was van werk tot in de hoogste graad van 
perfectie, stelden de opstellers van de memorie dat er slordig werk werd afgeleverd, omdat de 
gildebroeders ervan overtuigd waren dat de klant toch niet bij anderen terecht kon. Hoewel 
Strick en de anderen hoofdzakelijk politieke gelijkstelling beoogden te bereiken gebruikten zij  
ook economische argumenten. Er werd een verband gelegd tussen de economische 
ontwikkeling en de institutionele context van de gilden, net zoals Het Comité van Algemeene 
Welvaart in Haarlem dat in hetzelfde jaar zou doen.25 Daar luidde het argument dat 
gildewetten uitvindingen en verbeteringen zouden tegenhouden. In Utrecht betoogden Strick 
en de anderen dat de prijzen van de producten te hoog waren, waardoor de export belemmerd 
werd. Bij de oprichting van de gilden had men ‘zulk schandelijk oogmerk’ niet gehad: men 
had toen een zeker evenwicht in de ‘bezigheden’ (de nijverheid) van het volk voor ogen 
gehad. De memorie was vóór een proef van bekwaamheid, maar keerde zich tegen het weren 
van bekwame lieden uit hun beroep. Dit zou niet alleen onrechtvaardig zijn maar ook een 

                                                
20 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 101. 
21 U.A., SA III, inv.nr. 1, Notulen municipaliteit, 24 augustus 1795. 
22 U.A., SA III, inv.nr. 1, Notulen municipaliteit, 14 augustus 1795. 
23 U.A., SA III, inv.nr. 1. Notulen municipaliteit, 7 september 1795, insertio 171. Memorie gedateerd 7 
september eerste jaar van de Bataafsche Vrijheid (1795). 
24 De Bruin. Burgers op het kussen, 53 en 152. 
25 Davids. De macht der gewoonte, 323-328. 
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volstrekte verhindering van ‘naijver en industrie’, met andere woorden de concurrentie zou 
uitgeschakeld worden door de gilden. Maar het politieke argument voerde toch de boventoon: 
de gilden waren strijdig met de Vrijheid en Gelijkheid en ze ‘verkrachtten zeer de Rechten 
van de Mensch en burger, omdat zij op voorrechten’ gegrond waren; privileges die Strick c.s. 
net zo schreven te verafschuwen als die van de adel en de geestelijkheid. Zo wilden Strick, 
Bosch en Robol duidelijk maken dat in een vrije staat de noodzaak bestond ‘zoo wel de 
adellijke als de burgerlijke aristocratie geheel en al de bodem in te slaan’.  
Strick en de zijnen stelden niets minder voor dan het afschaffen van de gilden. Raadslid en 
steenhouwer Corn. Verkerk Janszoon diende, eind september 1795, een contra-aantekening 
in. Verkerk had de aantekening van Strick en de zijnen in de pers gelezen. De aantekenaren 
spraken van open en gesloten gilden, maar in Utrecht bestonden geen gesloten gilden, aldus 
Verkerk. Zijn belangrijkste argument om de gilden te laten voortbestaan draaide om de proef. 
Het feit dat de aantekenaren een proef noodzakelijk vonden, maar tegelijk voor de afschaffing 
der gilden waren, beschouwde Verkerk als ‘strijdig en contradictoir tegens zig zelve’. Dit 
stemde overeen met wat het Comité van Koophandel hierover meedeelde. De aantekenaren 
stelden dat proeven moesten worden afgelegd ten overstaan van ‘rechters’. Deze rechters 
konden, aldus Verkerk, geen andere personen zijn ‘als zulke die kundig zijn, in die vakken, 
waar in de proeven vallen en dus van ieder vak bizondere Rechters hetgeen naar inzien van 
ondergetekende overéénkomt met de Dekens en Overlieden der Gildens’ en hierdoor verloor 
de aantekening ‘geheel haar effect’. Verkerk gaf toe dat misstanden moesten worden 
gecorrigeerd en dat alles wat met de ware rechten van de mens in strijd zou zijn daaruit moest 
worden weggenomen. Verkerk besloot zijn betoog met een pleidooi voor instandhouding van 
de gilden. 
 
De burgers van Utrecht over de gilden: een volksstemming, 1795-1798 
 
Niet iedereen deelde die mening, want eind oktober 1795 stelden de raadsleden Strick van 
Linschoten en de radicale boekdrukker Linthorst de municipaliteit voor om de burgerij via een 
volksstemming over het gildevraagstuk te raadplegen; het voorstel werd door de raad 
aangenomen.26 De raad wilde eigenlijk geen hervorming, laat staan afschaffing, van de gilden, 
maar moest toch toegeven aan druk van radicale zijde om een volksstemming te houden. 
Strick van Linschoten en Linthorst stelden bij deze gelegenheid de vraag of de gilden niet 
strijdig waren met de Rechten van de Mens, omdat de gilden ‘een uitsluitend Recht aan dien 
en geene verleenen en ten hoogste met de heilige Gelijkheid zijn strijdende’. Het besluit van 
de municipaliteit om de grondvergaderingen te laten beslissen over het lot van de gilden moet 
voor verontrusting bij de gilden hebben gezorgd, want in de laatste dagen van oktober 1795 
richtte een aantal gilden zich tot de municipaliteit.27 De bewuste gilden hadden een bijzondere 
commissie gevormd, die was geauthoriseerd door gecommitteerden uit elf gilden; het waren 
nagenoeg dezelfde gilden die ook het adres van Van Schermbeek hadden meeondertekend.28 
Het adres stelde dat het niet de bedoeling kon zijn dat zeer aanzienlijke maatschappelijke 
banden, tot een onberekenbaar nadeel van Utrechts inwoners, zouden worden losgerukt door 
                                                
26 U.A., SA III, inv. nr. 1 Notulen municipaliteit, 26 oktober 1795, insertio 236. 
27 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 30 oktober 1795, fol. 233, insertio 242.  
28 Namelijk de smeden, bijlhouwers, kuipers, zilversmeden, kleermakers, metselaars (steenbikkers), 
schoenmakers, boekverkopers, glazenmakers, mandenmakers en bakkers. Dit waren dezelfde gilden van het 
adres van 1 juni 1795, aangevuld met de boekverkopers en de bakkers. De gilden waren er dus in geslaagd om 
hun front te verbreden, zij het dat ze nog steeds veel minder dan de helft van alle op dat moment bestaande 
Utrechtse gilden vertegenwoordigden. Wel was het zo dat het vooral de grote gilden waren. De ondertekenaars 
van het adres waren J.A. Dompeling (zilversmeden), D. v.d. Bos (bijlhouwers), R.L. van Bueren (kleermakers) 
en A. Kamperdijk (steenbikkers of metselaars); zij hadden ook op 1 juni 1795 het eerste gildeadres namens de 
genoemde gilden getekend. 
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de gilden af te schaffen. Het adres herinnerde eraan dat het Comité van Koophandel, 
Fabrieken en Trafieken het ‘drukkende’ van de gildewetten zou gaan onderzoeken en dat de 
raad besloten had de gilden voorlopig te laten voortbestaan. De aanleiding van het adres was 
uiteraard het besluit van de raad de grondvergaderingen bijeen te roepen rond dit thema; 
degenen die dit voorstel deden stelden de vernietiging van de gilden voor, om de rechten van 
de mens te waarborgen. De ondergetekenden stelden dat zij niet uit waren op de 
onderdrukking van de mensen en het met voeten treden van hun maatschappelijke rechten. 
Integendeel, men beoogde de bevordering van het geluk, de welvaart en het genoegen van 
duizenden. De ondertekenaars stelden dat een groot aantal werkbazen bij de gilden was 
aangesloten en dat hun eerlijkheid, goede trouw en vaderlandsliefde konden worden getoetst. 
Zij hadden een ‘onafscheydelyk’ belang bij het in stand houden van de gilden. Afschaffing 
zou neerkomen op ‘onberekenbaar schadelyke en den algemeenen welvaart ruinerende 
gevolgen, eene totale verarming van duyzend huyshoudens, eene ontzenuwing van het credit 
van koopman en leverancier, een gedurige stremming van het ondernomen of nog te 
ondernemen werk’. Het adres besloot met het verzoek de grondvergaderingen over dit 
agendapunt op te schorten, om intussen gelegenheid te geven voor de gildewetten een 
‘geregeld plan’ op te stellen.  
Het adres had in zoverre geen effect dat de grondvergaderingen rond het thema van de gilden 
en de rechten van de mens gewoon door zouden gaan. Over de agenda van de 
wijkvergaderingen en de positie van de gilden zou in de aanloop naar de te houden debatten in 
de grondvergaderingen een vinnige pennenstrijd uitbreken in de kolommen van de Stichtsche 
Courant. Eind oktober verscheen een open brief ‘Aan het volk van Utrecht’.29 De titel ‘Aan 
het volk van Utrecht’ was ontleend aan het beroemde patriotse pamflet ‘Aan het volk van 
Nederland’ van Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), uit 1781. Het stuk was 
ondertekend met ‘ Een vriend des volks,’ dus anoniem. Als een belangrijk bezwaar van 
sommige andere mensen gold, volgens dit pamflet, dat zij zouden willen wachten tot er een 
Nationale Conventie zou zijn en de Republiek één en ondeelbaar werd. In die situatie zouden 
er geen gilden meer kunnen bestaan, omdat men dan geen burger zou zijn van een bepaalde 
stad, maar van de hele Republiek: de schrijver stelde dat de gilden daarom tot dat moment 
zouden moeten blijven bestaan.30 De schrijver was voor hervorming van het gildenstelsel: een 
‘derde weg’. De reactie van de radicaal Strick van Linschoten liet niet lang op zich wachten. 
Op 2 november 1795 publiceerde de Stichtsche Courant in een buitengewone uitgave zijn 
bezwaren en drukte de eerdere Aantekening van Strick, Bosch en Robol aan de municipaliteit 
in zijn geheel af, naast een open brief van Strick van Linschoten zelf; de grondslag van de 
Rechten van de Mens is de gelijkheid, stelde hij daarin. De ‘burgerlijke aristocratische 
Privilegien’ moesten daarom vernietigd worden. Strick stelde de lezer de vraag of niet ‘door 
bijbehouding der Gildens de zoo heilig aangenoomene Rechten van den Mensch en Burger’ 
werden verkracht, en of dit niet berustte ‘op de grootste drogredenen, die ooit in het verstand 
van een sophist opkwamen’. Strick keerde zich tot slot tegen de agenda zoals die door de 
anonieme schrijver was voorgesteld, namelijk de vraag of de gilden wel of niet afgeschaft 
moesten worden en de vraag of er verbeteringen in het gildestelsel moesten worden 
aangebracht. De vraag zou slechts moeten zijn of de gilden strijdig waren met de Rechten van 
de Mens. Het voorstel van Strick was daarmee heel radicaal: de gilden in Utrecht moesten 
worden afgeschaft, ook al moest daarover op landelijk niveau door de Nationale Conventie 
nog een besluit worden genomen. 
Op 4 november 1795 publiceerde de Stichtsche Courant nogmaals het artikel van Strick van 
Linschoten tegen de publicatie van 31 oktober én een herdruk van de aantekening van Strick, 
                                                
29 Stichtsche Courant, 31 oktober 1795. (U.A., Bibliotheek).  
30 In de Nationale Vergadering werd sterk gedacht aan het afschaffen van de gilden. Het plan van Constitutie van 
1796 voorzag in artikel 736 in de opheffing van de gilden. Maarten Prak. Republikeinse veelheid, 280.   
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Robol en Bosch aan de raad. Te midden van alle publiciteit besloot de municipaliteit, naar 
aanleiding van het adres van de elf gilden van eind oktober 1795, dat het preadvies van het 
Comité van Koophandel en de aantekening van de raden Robol, Bosch en Strick zouden 
worden voorgelezen aan de grondvergaderingen.31  
De Utrechtse stemgerechtigden konden stemmen in twaalf grondvergaderingen, waarvan de 
grenzen waren getrokken volgens die van de oude wijken; daardoor kon de oude 
schutterstraditie doorwerken. Evenals bij het kiesstelsel werden de resultaten in de 
verschillende grondvergaderingen bij elkaar geteld.32 Bij de stemming werd door de 
stemgerechtigden eerst gedebatteerd over het voorstel, dat conform de voorschriften twee 
dagen van te voren was gepubliceerd. Behalve voor of tegen het voorstel konden de stemmers 
over allerlei tijdens de discussies opgestelde amendementen stemmen.33  
Het voorstel om de gilden af te schaffen werd in november 1795 in de volksstemming 
verworpen, maar de meeste stemmers vonden dat de opzet van de gilden moest worden 
gewijzigd.34 De door Strick van Linschoten geleide, maandenlange campagne om de gilden af 
te schaffen was mislukt en de radicalen leden daarmee een nederlaag; de gematigden 
probeerden vanaf dat moment terrein terug te winnen.35 De stemgerechtigden in de 
grondvergaderingen hadden dan wel besloten om de gilden te laten bestaan, maar zij 
verlangden dat ‘het drukkende’ of bezwaarlijke van de gilden moest worden weggenomen om 
de praktijk in overeenstemming te brengen met de bewuste passage in de proclamatie 
betreffende de rechten van de Mens en Burger.36  
 
De uitslag van de volksstemming is misschien minder verrassend dan op het eerste gezicht 
lijkt. De gildeleden vertegenwoordigden aan de ene kant een minderheid van de 
beroepsbevolking; ongeveer 2100 van de 5056 belastingbetalers in 1793 waren vermoedelijk 
gildelid. Dat leek niet voldoende om een meerderheid te halen bij de stemming. Aan de 
andere kant was in 1793 zo’n 44% van de beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid en 
29% in de economische dienstensector.37 Deze sectoren kenden een lange traditie van 
corporatieve organisatie. Het is mogelijk dat de voorstanders van het laten voortbestaan 
werden gevonden onder mensen, die het zelf niet zoveel uitmaakte. Ook knechten zouden 
kunnen hebben meegestemd, op voorwaarde dat de gilden voor hen toegankelijker zouden 
worden door lagere financiële voorwaarden. 
De municipaliteit besloot het stuk van de grondvergaderingen over te dragen aan het Comité 
van Koophandel, Fabrieken en Trafieken voor advies. Er waren in 1795 in Utrecht dus twee 
instanties die zich bezighielden met het onderzoek naar het ‘drukkende’ van de gilden en de 
gildewetten: het Comité van Koophandel, Fabrieken en Trafieken én de grondvergaderingen. 
Dat bleek te botsen. Namens de grondvergaderingen werd er door W. van den IJssel op 
gewezen dat het Comité van Koophandel weliswaar door de raad gekwalificeerd was ‘doch 
geenzints door het volk gesanctioneerd’.38 Het Comité van Koophandel, Fabrieken en 
Trafieken stelde daar tegenover dat de wettigheid van de commissie uit de 
grondvergaderingen niet was gebleken.39 Of er ook inhoudelijke verschillen van opvatting 
over het ‘drukkende’ van de gilden waren is niet meer te achterhalen. Beide instanties waren 
voor het laten voortbestaan van de gilden, zij het met de nodige hervormingen.  
                                                
31 U.A., SA III, inv. nr. 1 Notulen municipaliteit, 30 oktober 1795. 
32 De Bruin. Burgers op het kussen, 172, 175. 
33 De Bruin. Burgers op het kussen, 176-177. 
34 De Bruin. Burgers op het kussen, 177. 
35 De Bruin. Burgers op het kussen , 55. 
36 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 16 november 1795, insertio 259. 
37 ’t Hart. De stad Utrecht, 17, tabel 2.2. 
38 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 23 november 1795, insertio 273. 
39 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 7 december 1795, insertio 303. 
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Op 23 november 1795 besloot de raad dat de overlieden van de gilden per advertentie zouden 
worden gelast om binnen veertien dagen alle huishoudelijke reglementen en algemene 
gildewetten over te dragen aan zowel de grondvergaderingen als het Comité van 
Koophandel.40 Op dezelfde dag brachten de grondvergaderingen hun mening over de gilden 
duidelijk naar voren. Velen konden de bedragen die de gilden verlangden niet opbrengen; 
bedragen die veelal ‘in brasserijen te zoek gebragt worden’. En dan nog wel voor een niets 
betekenende proef, die zelden te pas kwam.41 Op 7 december 1795 gooide het Comité van 
Koophandel de handdoek in de ring inzake de kwestie van het onderzoek naar het 
‘drukkende’ der gilden.42 Dit was een aanwijzing dat de gemoederen over het vraagstuk van 
de gilden hoog waren opgelopen in Utrecht.43 Het Comité van Koophandel had er genoeg van 
kritiek te krijgen van anderen; er was een competentiestrijd met de grondvergaderingen 
geweest en ook de radicalen hadden kritiek gehad. 
Begin november 1796 deelden de burgers Van Lidt de Jeude en G.J. van Paddenburg de raad 
namens de grondvergaderingen mee dat veertien gilden hadden gereageerd op het verzoek om 
informatie over de huishoudelijke en algemene gildewetten.44 Enkele wijken hadden nog geen 
gecommitteerden aangewezen en het verzoek aan de raad was om dit probleem op de agenda 
van de wijkvergaderingen te zetten. De raad ging akkoord met het adres en gelastte alle 
wijken mee te doen aan het onderzoek en daarvan aan het volk te rapporteren. 
Eind november 1796 werden in een adres aan de raad de gecommitteerden uit de 
verschillende wijken opgesomd.45 Eind februari 1797 deelde Van Lidt de Jeude de raad 
mondeling mede dat er een ‘comité van onderzoek tot het drukkende (der) gilden en 
gildewetten’ was georganiseerd.46 Dit was door het volk in de grondvergaderingen gekozen en 
door de raad goedgekeurd. Voorzitter was Van Lidt de Jeude zelf en de vice-voorzitter was A. 
van Watering. Secretarissen waren de burgers Van Veen en Kipp. Die laatste was mogelijk 
dezelfde als de oud-kameraar P.J. Kipp.47 Op 12 februari 1798 werden de grondvergaderingen 
ingevolge de proclamatie van het intermediair administratief bestuur van de voormalige 
provincie Utrecht opgeschort en dus ook de werkzaamheden van de commissie van onderzoek 
naar het drukkende van de gilden en de gildewetten.48 Op dat moment was de commissie 
waarschijnlijk bijna gereed met het onderzoek. Medio oktober 1797 besloot de raad namelijk 
het rapport over het ‘drukkende van de gilden’, dat binnenkort af zou zijn, te laten drukken op 
stadskosten en dat de secretaris voor het kopiëren van het rapport uit de stedelijke kas zou 
worden gesalarieerd.49 De dagelijkse beslommeringen van de gilden gingen het stadsbestuur 
                                                
40 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 23 november 1795. 
41 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 23 november 1795, insertio 273. 
42 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 7 december 1795, insertio 303. 
43 De municipaliteit stuurde een boodschap aan het Comité van Welzijn met de opdracht om het Comité van 
Koophandel zover te krijgen dat het werk weer op te pakken, maar dit zou vruchteloos blijken. 
44 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 7 november 1796, insertio 637. 
45 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 28 november 1796, insertio 652. Voor Turkyen: W. Suiker en 
C. van Veen. Voor Vrijheidsvaandel: G.J. van Paddenburg en J. Monsjou. Voor Fortuin: Van den IJsel. Voor 
Bloedkuil: J.P. Kipp en G. v.d. Voorn. Voor Zwarte Knechten: Van Rijzen en A. Carels. Voor Eikenstam: Rens 
en J. Buiter. Voor Pekstokken: Arnoldus van Wetering en Maarseveen. Voor Noordvoorstad: Assenberg en 
Leerveld. Voor Wittevrouwen: J. Vouten en Ary Verheul. Voor Tolsteeg: geen opgave. Voor Catharijne: 
Jacobus Haarmans en I. Verhey. De wijk Handvoetboog had geen gecommitteerden opgegeven omdat de wijk 
vond dat het punt van de gilden moest wachten tot er een Constitutie zou zijn gedecreteerd. 
46 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen municipaliteit, 27 februari 1797. 
47 De Bruin. Burgers op het kussen, 186. Mogelijk ook de oud- kaarsenmaker (Ibidem, 234). Het is zeer 
waarschijnlijk dat er bij meerdere gelegenheden een commissie tot het onderzoek naar het ‘drukkende’ der 
gilden werd benoemd. Want ook op 24 november 1796 werd door de grondvergaderingen een commissie 
benoemd. U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen provisioneel administrerend bestuur, 12 februari 1798.  
48 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen provisioneel administrerend bestuur, 12 februari 1798, bedoeld werd de 
proclamatie van 6 februari 1798. 
49 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen raad, 16 oktober 1797. 
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begin 1798 nog aan het hart. Zo werd de kamer van het steenbikkersgilde en van de 
schoenmakers en het daarbij gelegen proefkamertje in gebruik gegeven als arrestkamer van de 
burgerwacht en werd het voorstel aangenomen om een van de kamers op de waag in gebruik 
te geven van de steenbikkers en de schoenmakers, op tijden dat geen andere gilden daarvan 
gebruik maakten.50 Er tekende zich een verschil af in de benadering van de gilden door het 
gematigde stadsbestuur en de grondvergaderingen, die een instrument van de radicalen waren 
geworden. De raad van de gemeente besloot in 1797 om de apothekers een nieuwe 
ordonnantie te verlenen. Die bepaalde onder meer dat de stad ‘kwakzalvers, velddoctoren, 
velddoctoresssen, vreemde olieverkopers,’ en ‘Tyrollers’ niet zou toestaan advertenties te 
plaatsen, te venten of operaties te verrichten in de stad Utrecht.51 De raad was dus genegen 
oude gildebepalingen te handhaven of de vernieuwen. De centrale wijkvergadering besloot 
nog op 2 januari 1798 het initiatief te nemen tot een voorstel aan de raad de ‘onzedelijke’ wet 
van het bakkersgilde te vernietigen, omdat die in strijd was met de rechten van de mens.52 
Omdat het aantal bakkers was bepaald op 83 zouden andere burgers verhinderd worden hun 
brood te winnen en daarom was deze bepaling een monopolie.53 Als andere gilden ook zulke 
wetten hadden, moesten die zo spoedig mogelijk vernietigd worden; de wijkvergadering 
stelde voor dit voorstel in de grondvergaderingen aan het volk ter goed- of afkeuring voor te 
leggen. Het radicale geluid was niet uniek voor Utrecht, want ook in de Nationale 
Vergadering werd in die zin nagedacht en gedebatteerd, zoals wel bleek uit het Plan voor 
Constitutie, uit 1796, dat in artikel 736 voorzag in de afschaffing van de gilden.54 
Wanneer de gebeurtenissen samengevat worden zien we dat het gildevraagstuk de 
gemoederen in Utrecht van 1795 tot 1798 hevig in beroering heeft gebracht. De gilden 
wonnen respijt, zij het dat aanpassingen noodzakelijk werden gevonden door de burgerij. 
Modificaties werden door de wijkvergaderingen gezocht in het betaalbaar houden van het 
lidmaatschap en het goedkoper maken van de proef, om de gilden in sociaaleconomische zin 
toegankelijk te houden. De tegenstanders van de gilden waren in zoverre succesvol dat zij de 
gilden, zelfs in Utrecht met zijn sterke gildetraditie en -cultuur, principieel ter discussie wisten 
te stellen; zodoende hielden zij het gildevraagstuk op de politieke agenda.  
 
De afschaffing van de gilden: 1798-1803 
 
Met Franse steun voerden de democraten op 22 januari 1798 een staatsgreep uit en weerden 
hun tegenstanders uit de Nationale Vergadering, die al op 25 januari het voorstel-Rant 
aannam.55 Dit voorstel somde de ‘gronden voor een aanstaande constitutie’op en was geheel 
in de geest van ‘een- en ondeelbaarheid en van burgerlijke gelijkheid’. In punt 13 van het 
voorstel werd bepaald dat de grondwet vrijheid van koophandel en nijverheid zou beschermen 
en alle geprivilegieerde corporaties vernietigen.56 In maart en april werd het nieuwe ontwerp 
van constitutie door de Nationale Vergadering en de grondvergaderingen aangenomen; de 

                                                
50 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen provisioneel administrerend bestuur, 12 februari 1798. 
51 U.A., SA III, inv. nr. 14, Besluit raad 10 april 1797, gepubliceerd 25 april 1797. De raad besloot om de 
ordonnanties van 1607, 1627, 1655, 1667, 1739 te hernieuwen en te vermeerderen voor het Apothekersgilde. Het 
genoemde artikel was artikel 12. 
52 U.A., SA III, inv. nr. 14, notulen wijkvergadering nr. 7, 2 januari 1798.  
53 Wiskerke vond slechts één geval waarbij een kwantitatieve grens werd gesteld bij een gilde; dit was bij het 
bakkersgilde, waar de vroedschap in 1783 bepaalde dat het aantal meesters geleidelijk tot 80 inkrimpen zou. 
Wiskerke. De afschaffing der gilden, 103.  
54 In augustus 1797 werd het Plan voor Constitutie afgewezen door de grondvergaderingen; sommige Bossche 
gildeleden meenden dat het artikel over de afschaffing van de gilden hier debet aan was. Prak. Republikeinse 
veelheid, 281-283. 
55 De Wit. ‘De Noordelijke Nederlanden’, 171. 
56 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 125. 
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artikelen 52 en 53 hadden betrekking op het gildewezen. Ze maakten een einde aan de gilden 
en legden de basis voor een systeem, waarin vrije concurrentie de regel was. Artikel 52 
bepaalde dat het transport en de koop en verkoop van producten van ‘vaderlandsche grond’ 
nergens een belemmerd mocht worden. Artikel 53 bepaalde dat alle gilden, corporaties of 
broederschappen van neringen, ambachten of fabrieken vervallen waren. Iedere burger had, 
ongeacht de plaats waar die woonachtig was, het recht om een fabriek, trafiek of bedrijf te 
starten. Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgde ervoor dat de goede orde, het gemak en 
gerief in dit opzicht zou worden verzekerd.57 
Op 5 oktober 1798 stelde het Uitvoerend Bewind een publicatie vast waarin de opheffing van 
de gilden in Nederland werd verordonneerd. De municipaliteiten werden verplicht een rapport 
te zenden aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam over welke initiatieven 
er waren ondernomen om te komen tot afschaffing van de gilden, alsmede een nauwkeurige 
opgave van de ‘aard en gesteldheid der vernietigde gilden’, evenals van de in beslag genomen 
fondsen en van het gebruik, dat van die middelen werd gemaakt.58 Omdat er geen alternatief 
was zouden de gilden van ‘beëdigde stedelijke werkers’, zoals zakkendragers, waagdragers, 
kraanwerkers, korenmeters etcetera gehandhaafd blijven.59 Op 24 december stelde het 
Uitvoerend Bewind een publicatie vast, waarin stond dat ook de beurtgilden (van schippers en 
voerlieden) gehandhaafd bleven. Het rapport moest binnen een maand zijn verzonden aan de 
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. Intussen was ook de positie van 
relatieve autonomie van het stadsbestuur gewijzigd; de stad werd een gemeente - er bestonden 
vanaf 1798 in de Republiek slechts gemeenten en geen steden meer - en was gereduceerd tot 
administratief onderdeel van de éne en ondeelbare Republiek.60 Het stadsbestuur had geen 
andere opties dan de nationale wetgeving uitvoeren en zou hooguit nog kunnen proberen de 
schade te beperken. Het zwaartepunt in het touwtrekken over de gilden was duidelijk 
verschoven naar afschaffing. De stad Utrecht deed tamelijk lang over het verzenden van het 
rapport over de afschaffing van de gilden, net als andere steden, hoewel een besluit tot een 
onderzoek al op 8 september 1798 werd genomen door het gemeentebestuur.61 Op 6 mei 1799 
stelde een stedelijke commissie een rapport vast, waarvan op 4 juni 1799 een afschrift werd 
verzonden aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.62 Het ‘Algemeen 
Rapport van den staat der (gesubsisteerd hebbende) gildens’ was opgesteld door de burgers 
W.G. Reitz, W. van Rijn, A. van Someren, G.B. Specht en G. van Rijn, die zich provisionele 
commissarissen tot de gesubsisteerd hebbende gildens noemden, en twee leden van het 
intermediair gemeentebestuur. De gewezen dekens en overlieden werden ontboden en de 
effecten en andere roerende bezittingen van de gilden werden in beslag genomen. Uit de 
gilden werden mede-commissarissen aangesteld om de maatregelen van goede politie waarop 
ordonnanties betrekking hadden te helpen handhaven, ter ‘vermijding van alle wanorde en 
voorkomen van alle schaden die andersints aan ’s Lands finantiën zouden kunnen worden 
toegebragt’.63 De burger J. Sanders trad op als kashouder en zou alle effecten en gelden van 
de gilden bewaren. De gilden uit de stad Utrecht met obligaties waren: de marslieden (f 450), 
de goud- en zilversmeden (f 700), de sterkedrankverkopers (f 500), de visverkopers (f 1.000), 
de schoenmakers (f 1.000 en de chirurgijns (f 2.100). Obligaties werden door veel 
                                                
57 Bannier. Grondwetten van Nederland, 50-51. 
58 Ibidem, 131. 
59 Ibidem, 135. 
60 Kocken. Van stads- en plattelandsbestuur, 147 
61 De commissie in de stad Utrecht die het onderzoek moest uitvoeren werd op 8 oktober 1798 benoemd en kon 
dus toen pas beginnen met zijn werkzaamheden. 
62 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644 Algemeen rapport  6 mei 1799. Nationaal Archief, Wetgevende 
Colleges, inv.nr. 507, Register, missive 4 juni 1799 nr. 81. U.A., SA III, inv.nr. 436, Notulen provisionele 
commissarissen, 51- 71v. 
63 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644 Algemeen rapport  6 mei 1799. 
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Nederlandse gilden gebruikt om, via de renteopbrengsten, sociale voorzieningen te 
financieren. De Utrechtse gilden hadden met hun gemiddeld kleine obligatiebezit natuurlijk 
weinig financiële ruimte om zieken-, begrafenis-, ouderen-, of weduwengeld uit te keren. Wel 
kenden ze een behoorlijk aantal afzonderlijke zieken- en dodenbussen.64 De opstellers van het 
rapport meenden deze ‘nuttige instituten’ te moeten laten doorwerken en wilden daarom geen 
geld van de gilden met zulke bussen in beslag nemen.  
De opstellers van het ‘Algemeen Rapport van den staat der (gesubsisteerd hebbende) gildens’ 
kwamen in 1799 met een overzicht van alle gilden, zoals die op dat moment bestonden. 
 
Tabel 12.1. Overzicht van Utrechtse gilden in 1798/99 
 
Marslieden Botterlieden Boekverkopers 
Bijlhouwers Beeldsnijders Bakkers 
Blauwververs Apothekers Grofschilders en 

glazenmakers 
Grutters Goudsmeden Riemsnijders 
Knoopmakers Hoedenmakers Korenkopers 
Molenaars Looiers Kleermakers 
Oude wantsnijders Passementwerkers Tabakverkopers 
Smeden Steenbikkers Wijnkopers 
Sterkedrankverkopers Tappers Stofjeswerkers 
Mandenmakers Visverkopers Chirurgijns 
Zadelaars Wolkammers  
Kuipers Schoenmakers  
 
Bron: U.A., Historisch werkmateriaal, inv.nr. 644, Algemeen rapport 6 mei 1799. 
 
Het rapport vermeldt nog dat behalve deze 34 gilden ‘slechts eenige weinige slechts in naam 
bestaande en gevolgelijk bij hunne oproeping als ambtenaren of officianten’ zijn beschouwd. 
Te denken viel daarbij aan schippers, voerlieden, en zakkendragers: zij werden niet met name 
genoemd in het rapport. Al met al betrof het meer dan de helft van alle gilden die in Utrecht 
bestaan hadden. Het rapport somde nog allerlei bezittingen op, als bodetekens, oudeigens, 
erfpachten, grafkelders, kronen en kerkbanken.65 En tenslotte maakte het rapport een indeling 
van de verschillende gilden op economische gronden. Omdat men zo gedetailleerd te werk 
ging, is het ondoenlijk om die indeling weer te geven. Gilden werden gekarakteriseerd in vijf 
categorieën: koophandel, fabriek, neering, handtering en kunst. Het probleem was dat 
meerdere gilden in meer dan één categorie werden ingedeeld. Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij het smedengilde - een verzamelgilde - dat in de vier eerste categorieën werd ingedeeld. 
Enkele jaren later zou de indeling van het rapport de basis vormen van een overzichtelijker 
indelingssysteem, namelijk dat van de zogenaamde handelbedrijven.  
De Utrechtse gilden ondergingen de opheffing in het algemeen gelaten, behalve het 
schoenmakersgilde. De provisionele commissarissen tot de voormalige gilden meldden aan 
het Intermediair Gemeentebestuur, dat de dekens en overlieden van het schoenmakersgilde 
niet bereid en ‘of min of meer hasiteerende’ waren gevonden om hun ‘Effecten, Chartres en 
Papieren’ over te dragen aan de provisionele commissarissen, zoals dat geëist werd door de 

                                                
64 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353 – 354, Bijlage VII en VIII. 
65 Een oudeigen was een rente die de oorspronkelijke eigenaar van onroerend goed bij vervreemding zich 
voorbehield. 
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publicatie van het Uitvoerend Bewind van 5 oktober 1798.66 Als reden had het 
schoenmakersgilde opgegeven dat het, via P. Hurnius, een rekest aan het Wetgevend Lichaam 
had gestuurd. Volgens de provisionele commissarissen weigerde het schoenmakersgilde op 
‘gansch indecente wyze’. Bovendien had het gilde een procedure aanhangig gemaakt bij de 
Raad van Rechtspleging van de stad Utrecht; de Raad had de schoenmakers bevolen aan hun 
verplichting te voldoen, ‘doch vruchteloos’. Er volgde een tweede bevel, ditmaal op straffe 
van gijzeling, waarop de schoenmakers hun effecten aan de commissie overdroegen. Dit was 
nog niet het einde van het verhaal, want het schoenmakersgilde procedeerde nu tegen de 
‘gefungeerd hebbende’ dekens en overlieden, omdat dezen ook het goud en zilver van het 
gilde hadden ingeleverd: een zilveren laars met drie letters en een rand.67 Vanwege deze daad 
werden de dekens en busmeester door het gilde afgezet en werden anderen in hun plaats 
aangesteld. Tegen de afgezette bestuursleden startte het gilde, dat immers f 1.000 aan 
obligaties bezat, procedures ten einde het goud en zilver terug te krijgen. In hun verslag 
besloten de provisionele commissarissen dat de procedure van P. Hurnius bij de Eerste Kamer 
van het Vertegenwoordigend Lichaam als vervallen moest worden beschouwd en de andere 
procedures vertrouwden zij van de zijde van de ‘Gedaagdens’ te worden ‘gestateerd’. De 
rebellie van de schoenmakers leidde er voorlopig toe dat er voor het voormalige gilde geen 
‘eigen’ commissarissen werden benoemd, maar dat het onder direct bewind kwam van de 
opstellers van het algemeen rapport.  
Of het verzet van de schoenmakers er iets mee te maken had valt moeilijk te achterhalen, 
maar de stedelijke overheid besloot eind 1798 om leden van de verschillende gewezen gilden 
op te roepen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de publicaties van het Uitvoerend 
Bewind van 5 oktober en 24 december 1798 en met aanvullende eisen van de provisionele 
commissarissen van het betreffende gewezen gilde.68   
 
Tabel 12.2. Gildeleden die akkoord gingen met de opheffing, 1798/99 
 
Bakkers 37 Sterkedrankverkopers 180 Slijters koffie en thee 236 
Tappers 56 Tabakverkopers 111 Goudsmeden 17 
Grutters 16 Smeden 36 Wijnkopers 9 
Tinnegieters 0 Oud ijzerkopers 3 Metselaars 21 
Boterlieden 98 Slijters flessen wijn 54 Visverkopers 14 
Bijlhouwers 54 Marslieden 164 Glazenmakers 14 
Wolkammers 11 Kleermakers 56 Klein viskopers 3 
Boekverkopers 12 Sterkedrankverkopers 117 Oude wantsnijders 16 
Brouwers 2 Korenkopers 13 Schoenmakers 33 
Kuipers 9 Mandenmakers 6 Zadelmakers 5 
Knoopjesdraaiers 9 Hoedenmakers 2 Riemsnijders 4 
Passementwerkers 1     
 
Bij de bouwers staan geen handtekeningen, maar wel ‘Schuurman en zoon’. 
Eenmaal is sprake van sterkedrankverkopers ‘bij de kleine maat’. 
Bron: U.A., SA III, inv.nr. 438. 
 
In tabel 12.2 staan alles bij elkaar 1.419 handtekeningen, bijna een derde deel van de 
werkende bevolking. De meeste handtekeningen zijn van mannen, maar men komt ook 
                                                
66 U.A., SA III, inv. nr.1 Notulen Intermediair gemeentebestuur, 4 februari 1799. U.A., SA III, inv.nr. 436 
Notulen provisionele commissarissen, fol. 45 – 46.  
67 Volgens het Algemeen Rapport van 6 mei 1799; U.A., Historisch Werkmateriaal, inv. nr. 644, nummer 35. 
68 U.A., SA III, inv.nr. 438 Register ondertekening leden gewezen gilden. De ondertekening van het register 
geschiedde op last van de publicatie van het Vertegenwoordigend Lichaam van 24 december 1798.  
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vrouwen tegen; vaak staat er achter de naam van de vrouw vermeld dat zij de vrouw is van… 
Soms is er met een kruisje getekend, ten bewijze dat de ondertekenaar niet kon schrijven: bij 
de bakkers was dat drie maal het geval. Het is onduidelijk of de aantallen handtekeningen ook 
steeds alle leden van de betreffende voormalige gilden weergeven. Met name de hoeveelheid 
handtekeningen van de smeden, de marslieden, de bijlhouwers, de kleermakers, de bakkers en 
de schoenmakers lijkt aan de lage kant te zijn geweest; in het algemeen was de steun voor de 
afschaffing trouwens groter bij kleinhandelaren dan bij ambachtslieden. Aan de andere kant 
was er toch ook veel steun voor afschaffing. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er, nu 
er geen gildedwang meer was, een economische prikkel was om níet in een gilde blijven.  
Het aanleggen van een register met handtekeningen en het opstellen van een rapport over de 
toestand van de gewezen gilden - inclusief de inbeslagname van alle roerende goederen door 
het Utrechtse stadsbestuur - leken erop te wijzen dat het stadsbestuur van Utrecht loyaal de 
instructies van hogerhand opvolgde, maar de interpretatie van de nieuwe regels zorgde soms 
voor beslissingen die op het tegendeel leken. Begin 1799 besloot de stadsregering om het 
plaatselijk burgerschap te eisen voor iedereen die voortaan in de stad een bedrijf wilde 
beginnen.69 Hier botste het stedelijke burgerschapsbegrip - de gildemaatschappij had tijdens 
de Republiek nooit een ander soort burgerschap gekend - met het nationale 
burgerschapsbegrip, zoals dat was ingesteld in artikel 53 van de constitutie, waarin de 
bedrijfsvrijheid werd geregeld voor ‘ieder burger, in welke plaats woonachtig’.70 Zelfs voor 
de eigen inwoners werden er in Utrecht nog financiële eisen gesteld bij het uitoefenen van een 
beroep. Toen een zekere Woudenberg, een gezeten poorter van de stad, eind 1798 een verzoek 
indiende om een grutterszaak te mogen beginnen, werd dit alleen toegestaan onder een aantal 
voorwaarden.71 Hij moest de eed afleggen van het gruttersgilde betreffende de accijns en 
beloven de voorschriften voor de ‘rijding’ na te komen.72 Verder moest hij een recognitie 
betalen aan het stadsambachtskinderhuis en een ‘portie nemen in de admodiatie’.73  
Tegen het venten door vreemde personen nam de stad Utrecht ook maatregelen. Dat 
ondervond een zekere Griffioen, die door het voormalige boterliedengilde bij het stadsbestuur 
was aangebracht, omdat hij niet alleen vanuit een huis, maar zelfs langs de straten zijn kaas 
verkocht.74 Dit werd verboden verklaard tot het moment waarop hij zich in Utrecht gevestigd 
zou hebben. Volgens Wiskerke ging de hoofdstad van het Sticht in deze periode over tot een 
meer stelselmatig herstel van de hoofdtrekken van de voormalige gildeorganisatie.75 Er zou 
zich een gewoonte hebben ontwikkeld om, met de welwillende medewerking van de 
provisionele commissarissen, bijna alle gildevoorschriften te beschouwen als behorend tot de 
‘goede politie’. In 1800 bepaalden de provisionele commissarissen ten aanzien van het 
bijlhouwersgilde, dat iedereen, ingevolge de publicatie van 5 oktober 1798, de ‘vigerende 
wetten tot de goede politie betrekking hebbende’ schriftelijk moest bevestigen.76 In hetzelfde 
jaar bepaalden de provisionele commissarissen dat de grofschilders en glazenmakers niet 
meer dan één ‘toon’ (winkel) mochten hebben.77 Dezelfde bepaling werd ook voor de 

                                                
69 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 134. 
70 Ibidem, 132 en 133, noot 1. Staatsregeling 1798, art. 53. ‘Ook heeft ieder burger, in welke plaats woonachtig, 
het recht zoodanige fabriek of trafiek op te richten, of zoodanig eerlijk bedrijf aan te vangen als hij verkiezen 
zal’.   
71 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 24 december 1798. 
72 Rijding: het vaststellen van de prijs van onder andere brood, bier en wijn door de overheid, sinds de 
Middeleeuwen. 
73 De admodiatie is het verpachten van de jaarlijkse opbrengst van bepaalde belastingen. 
74 Dit besloot het gemeentebestuur op 19 november 1798, zie Wiskerke. De afschaffing der gilden, 136. 
75 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 139. 
76 U.A., SA III, inv.nr. 436 Notulen provisionele commissarissen, 28 januari 1800, insertio K. 
77 U.A., SA III, inv.nr. 436 Notulen provisionele commissarissen, 25 maart 1800, insertio L, 15 april 1800, 
ordonnantie 2 april 1759.  



 188 

kleermakers vastgesteld.78 Er waren dus door de provisionele commissarissen wel enkele 
maatregelen genomen, die deden denken aan restauratie van het gildestelsel, maar van een 
algehele herinvoering van alle gildewetten, zoals Wiskerke stelde, was geen sprake. 
Bovendien waren alle fondsen en documenten van de gewezen gilden in 1800 nog in handen 
van de provisionele commissarissen en daarmee indirect in handen van het stadsbestuur.  
De provisionele commissarissen lieten aan het eind van hun werkzaamheden een mooi 
boekhoudkundig resultaat na over de periode 30 oktober 1798 tot ultimo februari 1803.79 De 
totale inkomsten van 27 gilden waren over de gehele periode f 2.235 geweest tegenover een 
totaal aan uitgaven van f 1.525.80 Er moeten dus andere inkomstenbronnen zijn geweest, zoals 
entreegelden, proefgelden, jaarlijkse omslagen en boeten. Allemaal aanwijzingen voor het feit 
dat de eerste opheffing van 1798 verre van definitief was geweest. 
 
Het college van koophandel en de handelsbedrijven, 1803-1805 
 
In het begin van de negentiende eeuw maakten politieke ontwikkelingen een herleven van de 
gilden weer denkbaar. De Staatsregeling van 1801 betekende een stap terug op de ‘overdreven 
centralisatie’ van 1798.81 De een- en ondeelbaarheid van de staat bleef gehandhaafd, maar de 
provincies keerden onder de naam departementen terug en ook de steden kregen in artikel 74 
grote vrijheid tot het inrichten van het bestuur.82 Ten aanzien van de gilden bepaalde de 
Staatsregeling dat de nodige bepalingen gemaakt zouden worden tot verzekering van het 
eerlijk bestaan van iedere burger, hoewel de gilden afgeschaft bleven. Amsterdam trok hieruit 
zijn conclusies en verbood het venten op 19 mei 1802. Op basis van dit voorbeeld besloot het 
gemeentebestuur van Utrecht op 31 mei 1802 eveneens tot de instelling van een ventverbod.83 
Er werd besloten ‘om het ronddragen en te koop aanbieden van koopmanschappen aan de 
huizen van Burgeren, door lieden die hier niet te huis behoren zoo veel mogelijk tegen te 
gaan’. Op het venten door vreemden werd een boete van f 25 gesteld. 
In Utrecht, maar ook in plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Leiden en Alkmaar, 
werden initiatieven genomen om weer een corporatieve ordening tot stand te brengen. In 
Utrecht werd op 7 maart 1803 door de Raad een college van koophandel, fabrieken, neringen 
en handteringen uit de burgerij benoemd. Twee weken later werden de provisionele 
commissarissen tot de gewezen gilden ontslagen en werden hun werkzaamheden aan het 
college van koophandel overgedragen. Het gemeentebestuur liet het college weten dat de 
gilden ‘als met een pennestreek’ waren afgeschaft, maar dat deze afschaffing in veel 
opzichten ‘verlammingen en botsingen’ had veroorzaakt. Het gemeentebestuur hoopte, na 
advies van het college van koophandel, deze verlammingen en botsingen weg te nemen. 
Omdat men het schadelijke en drukkende van de gilden achter zich wenste te laten, zou het 
nuttige in andere gedaante weer ingevoerd moeten worden. Het gemeentebestuur verlangde 
dat het college de gilden daarom een andere naam zou geven.84  
                                                
78 U.A., SA III, inv.nr. 436 Notulen provisionele commissarissen, 92v, punt 4. 
79 U.A., SA III, inv. nr. 437 Notulen College van Koophandel, januari 1804, insertio 23 B. 
80 Het betrof de volgende gilden: marslieden, kleermakers, goud - en zilversmeden, boterlieden, apothekers, 
boekverkopers, kuipers, hoedenmakers, knopenmakers, riemsnijders, bontwerkers, (en een post voor beide 
vorigen samen), stofjeswerkers, molenaars, looiers, oude wantsnijders, korenkopers, bakkers, smeden, 
steenbikkers, mandenmakers, zadelaars, wijnkopers, viskopers, sterkedrankverkopers, wolkammers, 
schoenmakers en visgrommers. 
81 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 142. 
82 Bannier. Grondwetten van Nederland, 120-138. 
83 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen intermediair gemeentebestuur, 31 mei 1802. Dit gebeurde op voorstel van de 
provisionele commissarissen, volgens rapport van de Gecommitteerden tot de Tusschenkomende Zaken, insertio 
546. Het bestuur van de stad conformeerde zich aan het rapport en stelde een publikatie op, insertio 547. 
84 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 205. College van Koophandel, provisionele commissarissen van de 
gilden. (Transscripties van G. van Klaveren Pz.), 12 oktober 1805, insertio 12 A.  
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Op 14 januari 1804 verscheen een publicatie van het gemeentebestuur van Utrecht over 
zogenaamde handelsbedrijven en de rol daarbij van het college van koophandel, fabrieken, 
neringen en handteringen.85 Ieder die een bedrijf wilde uitoefenen en geen lid was geweest 
van een van de gilden moest zich bij het college inschrijven en zich verbinden de voor het 
beroep geldende ‘politie’maatregelen na te komen. Degenen die eerder tot een gilde hadden 
behoord behoefden zich niet in te schrijven. Tot de inschrijving werden alleen toegelaten 
burgers die daarvoor van het gemeentebestuur verlof hadden gekregen, de voor het 
betreffende handelsbedrijf vastgestelde leertijd hadden doorlopen, hun proef gedaan hadden, 
en de verschuldigde gelden betaald. Lidmaatschap van een zieken- of dodenbus werd 
verplicht gesteld, zodat nog eens onderstreept werd hoe belangrijk de sociale rol van de gilden 
was in de ogen van het stadsbestuur. 
Onder regie van het college ontstond een nieuwe variant op de gewezen gilden: de 
handelsbedrijven. Deze term was goed gevonden, want volgens de definitie was een 
handelsbedrijf elk bedrijf dat in enige relatie stond met de handel: ambachtelijke bedrijven 
konden er dus ook onder begrepen zijn. De vraag rijst of in Utrecht alle gilden weer op de 
oude voet werden ingericht, zoals dat van Amsterdam wel beweerd is.86 Dat lijkt niet het 
geval te zijn geweest: het stadsbestuur probeerde de ‘fouten’ van het gildestelsel te vermijden 
en een vorm van corporatieve, plaatselijke ordening te organiseren met een eigentijdse 
aanblik. Het bestuur van de stad Utrecht meende daarbij te kunnen volstaan met het verlagen 
van admissie- en proefgelden en het moderniseren van een aantal proefstukken. Vermoedelijk 
was hier sprake van implementatie van de uitkomsten van discussies in de 
grondvergaderingen in de periode 1795 tot 1798. Daar waren bezwaren geuit over de 
financiële belemmeringen en de onpraktische proeven, die mensen van klein vermogen 
ondervonden van de gilden. Voor de bakkers hoopte men ‘willekeurigheden en afpersingen’ 
te voorkomen door een admissiegeld in te stellen van zeven gulden.87 Bij de beeldsnijders was 
de oude proef - ‘eene vrouwe pelisse met zogenaamd pelitgris en een sabelmof’- in onbruik 
geraakt en deze werd als te kostbaar gezien. In plaats ervan, zo luidde het voorstel, moest ‘een 
Pelisse en mof naar smaak des tijds en minst kostbaar’ gemaakt worden door de proeveling. 
De wollenaaisters -samen met de kleermakers in een handelsbedrijf- zagen hun proef 
veranderd van het maken van een ‘geheele Begijnen kleeding’ in ‘het snyden en op maken 
van het lijf van een vrouwen japon met mouwen en voering naar de smaak des tijds’. Als om 
te illustreren hoe politiemaatregelen en oude gildewetten overeen kwamen, besloot het college 
dat voor het handelsbedrijf van de wijnkopers een leertijd van drie of vier jaar noodzakelijk 
was om te voorkomen dat er in ‘schadelijke drank’ werd gehandeld. Het verlagen van het 
admissiegeld was in een aantal gevallen niet mogelijk, omdat daaruit nu juist sociale 
voorzieningen werden gefinancierd: bijvoorbeeld bij de glasmakers- en grofschilders (een 
dodenbus) en de smeden (het Eloyengasthuis). Het college stelde voor elk afzonderlijk 
handelsbedrijf commissarissen aan, die jaarlijks rekening en verantwoording aan het college 
aflegden.88 Voor registratie van nieuwe leden werden door het college van koophandel 
tarieven vastgesteld voor 34 handelsbedrijven.89 Het hoogste tarief van f 4 was voor de 
fabrikeurs en het laagste was f 1 voor de boterlieden, de slijters, de grutters, de 
passementwerkers, de sterkedrankverkopers bij de kleine maat, de tabaksverkopers en de 

                                                
85 U.A., Archief Eloyengasthuis, Handelsbedrijf der smeden, inv. nr. 2. 
86 De Boer. ‘De ondergang der Amsterdamsche’, 225. 
87 De voordracht van het college van koophandel aan de raad: U.A., SA III, inv.nr. 1 Notulen gemeentebestuur 
28 mei 1804, inserties 296 A en 296 B.  
88 U.A., SA III, inv. nr. 453. Aantekenboekje van de kassier van het college van koophandel (voor de namen van 
de commissarissen). 
89 U.A., SA III, inv. nr. 442.  
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uitdragers en oude wantsnijders. De opgelegde boeten waren voor 1/3 voor de kas van het 
handelsbedrijf, 1/3 voor de aalmoezenierskamer en 1/3 voor de aanbrenger.90  
Eind 1804 besloot het gemeentebestuur, zonder het college van koophandel, fabrieken, 
neringen en handteringen te horen, om het vragen van verlof door middel van rekest aan het 
gemeentebestuur voor het uitoefenen van een bedrijf te vervangen door het halen van een 
permissiebiljet bij de secretarie. Intussen probeerden voormalige gilden sommige oude 
praktijken weer in te voeren.91 Zo nam het bijlhouwershandelsbedrijf proeven af volgens de 
oude gildewetten en eisten meerdere handelsbedrijven geld van leden, dat vervolgens besteed 
werd aan maaltijden ‘als voorheen’.92 Het bijlhouwershandelsbedrijf vroeg ook dubbel zoveel 
geld voor de proef als toegestaan. Volgens het college van koophandel waren deze 
handelsbedrijven ten enenmale strijdig met het motief waarom de gilden waren afgeschaft. 
 
Tabel 12.3. Handelsbedrijven in de stad Utrecht in 1804 
 
Koophandel en fabrieken Neringen Handteringen 
   
Blauwververs Bakkers Beeldsnijders 
Boekverkopers Boterlieden Bontwerkers 
Brouwers Grutters en gorters Glazenmakers, grofschilders 
Fabrikeurs Sterkedrankverkopers Goudsmeden 
Hoedenmakers Tabakverkopers Kleermakers 
Knoopdraaiers en 
wolspinners 

Tappers Kuipers 

Knoopmakers Visverkopers Mandenmakers 
Korenkopers Uitdragers en oude 

wantsnijders 
Riemsnijders 

Looiers en louwers Wijnkopers Schoenmakers 
Molenaars Smeden Zadelmakers 
Passementwerkers Steenbikkers Wolkammers 
Bijlhouwers   
 
Bron: U.A., SA III, inv. nr. 441. Deze lijst werd opgemaakt volgens artikel 7 van de publicatie van het 
gemeentebestuur van 14 januari 1804; met name ging het om het aanstellen en registreren van commissarissen 
voor de handelsbedrijven. 
 
In Utrecht bestonden in 1804 34 handelsbedrijven waarvan de namen bijna allemaal bleken te 
corresponderen met de namen van de gilden zoals die werden genoteerd in het ‘Algemeen 
rapport van de staat der (gesubsisteerd hebbende) gilden’ van 6 mei 1799. Alleen de 
fabrikeurs en de knoopjesdraaiers en wolspinners stonden niet in het algemeen rapport. 
Omgekeerd stonden de apothekers, chirurgijns, stofjeswerkers en marslieden wel in het 
algemeen rapport, maar niet in de lijst van handelsbedrijven. De verschillende gilden van de 
schippers, voerlieden en zakkendragers waren uiteraard niet opgenomen in de lijst, omdat 
voor die gilden een ander beleid gold, dat ze in stand had gelaten. 
Afschaffing van de gilden zou, volgens de regering van Amsterdam, het bestuur van een grote 
stad onmogelijk maken.93 Voor Utrecht gold iets dergelijks maar dan in gewijzigde vorm, 
want Utrecht wilde de organisaties duidelijk anders opzetten. Volgens Wiskerke stond het 
                                                
90 U.A., Archief Eloyengasthuis, Handelsbedrijf der smeden, inv. nr. 2, Publicatie van 14 januari 1804, artikel 9. 
91 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 205. College van Koophandel, provisionele commissarissen van de 
gilden. (Transscripties van G. van Klaveren Pz.), 8 juni 1805. 
92 Ibidem, 13 mei 1805. 
93 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 165. 
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Utrechtse college van koophandel, fabrieken, neringen en handteringen sympathiek tegenover 
de corporatieve gedachte maar wist dit college de raad gerust te stellen, dat er geen terugkeer 
naar het oude gildestelsel werd voorbereid.94 De raad liet zich echter niet om de tuin leiden 
door het college; het bestuur van de stad stond een eigen hervormingsgericht beleid voor 
ogen, zonder het bezwaarlijke van de gilden zoals verwoord tijdens de volksstemming van 
1795. 
De zaak rond het bijlhouwershandelsbedrijf in 1805 toont aan dat het gemeentebestuur inzake 
de handelsbedrijven niet over één nacht ijs ging en beslist niet terug wilde naar de toestand 
van vóór de opheffing. Het gemeentebestuur was namelijk ingelicht over een misstand door 
een andere commissie dan het college van koophandel: de gecommitteerden tot de dagelijks 
voorkomende zaken. Het gemeentebestuur liet zijn ongenoegen duidelijk merken in een brief 
aan het college van koophandel, want de commissarissen of proefmeesters van het 
bijlhouwershandelsbedrijf zouden weer zijn vervallen in de ‘oude gewoonte van de gilden’.95 
De proef werd volgens de oude gildewet afgenomen, er werd meer voor in rekening gebracht 
dan voor de handelsbedrijven was vastgesteld, en het extra geld dat dit opleverde werd 
bovendien aan maaltijden besteed. Deze inkomsten waren in werkelijkheid gering; maar 
slechts dertig gulden voor zeven personen die de proef hadden afgelegd. Maar het ging het 
stadsbestuur om het principe en het zag deze handelwijze als strijdig ‘met het oogmerk 
waarom de gilden zijn afgeschaft’. Het gemeentebestuur droeg het college van koophandel op 
het teveel betaalde, ook al was het geconsumeerd, terug te vorderen, omdat ‘al het drukkende 
(van de gilden) nu juist met zoveel zorg is geweerd bij de Handelsbedrijven’. Het stadsbestuur 
wilde dat ‘een wakend oog worde gevestigd dat niet weder langzamerhand het drukkende der 
gildens, waartoe men van den kant der commissarissen zoo genegen schijnt te zijn worde 
ingevoerd’. De bedoeling was dat de gilden tegen lagere kosten zouden gaan opereren, zodat 
ze voor grotere groepen inwoners toegankelijk werden. 
Ook na de opstelling van een lijst van handelsbedrijven gingen de pogingen van het college 
van koophandel om het systeem uit te bouwen door. Volgens de administratie van de kassier 
van het college van koophandel werden er voor alle handelsbedrijven commissarissen 
aangesteld. Bij de sterkedrankverkopers bij de kleine maat waren dit dezelfden als bij de 
sterkedrankverkopers, bij de slijters van de grutters waren het dezelfden als bij de grutters en 
bij de marslieden werden Reitz en Specht commissarissen; zij waren de medeopstellers van 
het algemeen rapport van 1799.96  
Het college van koophandel klaagde later herhaaldelijk door het gemeentebestuur gepasseerd 
te zijn en na ‘eener reeks van onaangenaamheden, conferentiën en correspondentiën tusschen 
het Gemeentebestuur en het College’ besloten de leden van het college per missive van 13 juli 
1805 om hun betrekking neer te leggen.97 Het gemeentebestuur maande de leden per brief van 
16 september 1805 nog aan hun werkzaamheden te hervatten, maar zij bleven bij hun besluit. 
Het globale bezwaar was een gebrek aan vertrouwen en een gebrekkige communicatie. Dit 
veroorzaakte ‘misverstanden, tegenstrijdige maatregelen en botsingen’.98 Na het Comité van 
Koophandel in 1795/1796 was dit de tweede commissie in Utrecht die zich met de gilden 
bezig had gehouden, die er voortijdig mee stopte. Was dit toeval? Het college van koophandel 
moest opereren in een bestuurlijk mijnenveld. De landelijke overheid had de gilden in de 
Grondwet afgeschaft, zonder dat ze daadwerkelijk waren opgeheven, zoals wel blijkt uit de 
lijsten van (voormalige) gilden, die op diverse tijdstippen in deze periode nog bestonden. De 

                                                
94 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 149. 
95 Ibidem, 4 juni 1805, insertio 24. 
96 U.A., SA III, inv. nr. 453. Aantekenboekje kassier College van Koophandel. 
97 Index Stadsarchief III, Archieven van verschillende kleine commissien, 57. U.A., SA III, inv. nr. 443. 
Concept-missiven en aantekeningen College van Koophandel, en noot.  
98 U.A., SA III, inv. nr. 443, zie Poincten van bezwaar van het Collegie. 
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verwarring was dus groot. Aan de andere kant waren er mensen binnen de handelsbedrijven, 
die een herleven van de oude gildeorganisatie voor ogen stond; ook van die kant was er druk. 
Wat het college van koophandel ook deed, er was altijd kritiek. Er was in Utrecht geen sprake 
van een ‘feitelijke herleving van de gildeorganisatie onder de staatsregeling van 1801’, zoals 
Wiskerke stelde.99 Het stadsbestuur van Utrecht liet nog in augustus 1805 een publicatie 
drukken over de twijfelachtige praktijken van handelsbedrijven, die wetten van de voormalige 
gilden weer in wilden voeren. Sommige handelsbedrijven moesten daarom uiterlijk per 1 
november hun reglementen inleveren.100 Hervorming van de gilden was het credo van het 
stadsbestuur in deze periode. 
 
Het voortbestaan van de handelsbedrijven en de corporaties, 1805-1810  
 
In Utrecht bleef de gedachte actueel, dat het gelijkheidsideaal ook in sociaaleconomisch 
opzicht zou moeten gelden. Begin januari 1805 ontving de raad een adres van ene Van der 
Burgh.101 Deze stelde de raad voor een commissie te benoemen, die zou moeten nagaan of ‘er 
geen soulaas aan de mindere ingezetenen dezer stad’ kon worden geboden bij het aanvaarden 
van een bedrijf dat tot de voormalige gilden behoorde. Hoewel het college van koophandel de 
tarieven voor het beginnen van een bedrijf dat behoorde tot de handelsbedrijven omlaag had 
gebracht, oordeelde Van der Burgh dat die nog steeds te hoog waren voor een aantal 
inwoners. Het adres van Van den Burgh vroeg om meer sociaaleconomische gelijkheid  
bínnen de stad Utrecht, net zoals de grondvergaderingen dat hadden gewild. Eind januari 1805 
kwam de commissie tot de dagelijks voorkomende zaken met een rapport over de werkwijze 
van het college van koophandel.102 In dit rapport aan het gemeentebestuur werd vastgesteld 
dat de ‘admissiegelden’ (toelatingsgeld) inderdaad ‘zeer bezwarend voor de mindere classe in 
den Burgerstand’ waren, zeker bij een aantal handteringen of ambachten. De admissiegelden 
waren niet uniform en voor sommige handelsbedrijven, zoals metselaars (steenbikkers), 
looiers en anderen, niet na te gaan. Dit bezwaar gold ook voor registratie-, proef-, en 
commissarisgelden. Waarvoor werden deze gelden gebruikt, was de vraag die op dit moment 
aan de orde was. Het college van koophandel gaf wel op dat deze gelden werden gebruikt 
voor het gebruik van lokalen, het afnemen van proeven, vuur- , licht- , en schrijfbehoefte, 
bodelonen enzovoort, maar het college had dit nooit gespecificeerd, zodat niet duidelijk werd 
wat er in elk afzonderlijk handelsbedrijf omging. De commissie tot de dagelijks voorkomende 
zaken stelde de raad voor om het college van koophandel vriendelijk te informeren dat er 
dagelijks klachten binnen kwamen over de hoogte van de tarieven en te verzoeken een nadere 
juiste opgave te doen. De raad nam het advies over en schreef het college van koophandel 
terzake.103 Het college van koophandel heeft echter waarschijnlijk geen rapport uitgebracht. In 
augustus 1805, toen de leden van het college van koophandel al waren opgestapt, stelde de 
raad een publicatie voor de handelsbedrijven vast.104 Hierin werd de commissarissen van de 
handelsbedrijven opgedragen om reglementen of ordonnanties voor hun handelsbedrijven in 
te dienen bij het stadsbestuur, dat ze dan zou onderzoeken en eventueel goedkeuren. Als de 
commissarissen in gebreke zouden blijven, zouden hun handelsbedrijven als vervallen worden 
beschouwd. Begin november 1805 bleek dat er (een onbekend aantal) reglementen en 
ordonnanties waren ontvangen door de raad, maar ook dat sommige handelsbedrijven in 
                                                
99 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 142 e.v. Voor deze interpretatie zie ook: I.J. Brugmans. Paardenkracht 
en mensenmacht, 4. 
100 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 205. College van Koophandel, provisionele commissarissen van de 
gilden. (Transscripties van G. van Klaveren Pz.), 5 augustus 1805. 
101 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 7 januari 1805, 240. 
102 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 28 januari 1805, 291, insertio 79. 
103 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 28 januari 1805, insertio 80. 
104 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 5 augustus 1805, insertio 228, publicatie 17 augustus 1805. 
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gebreke waren gebleven.105 De gegevens werden in handen gesteld van de commissie tot de 
dagelijks voorkomende zaken. Verder gaf de raad opdracht aan de secretaris om een lijst van 
gewezen gilden op te stellen, zodat hierop zou kunnen worden besloten naar bevind van 
zaken.  
Op 17 maart 1806 viel een voor de Utrechtse gilden belangrijk besluit. De aanleiding was een 
rapport van de commissie tot de dagelijks voorkomende zaken over een rekest van de 
commissarissen van het handelsbedrijf der smeden, dat een protest was tegen de patentwet. 
De strekking van het rapport ging ver boven dit ene handelsbedrijf uit en raakte aan alle 
voormalige gilden en handelsbedrijven in de stad Utrecht. Het rapport stelde dat ‘alle 
bepalingen in de wetten der voormalige gildens gemaakt zo ten opzichte van proeven als 
anderzints door de ordonnantie van t patent kunnen worden gerekend vervallen te zijn’.106 Om 
de stedelijke armenkassen te ontlasten stelde het rapport voor om iedereen die een bedrijf 
wilde uitoefenen waaraan zieken- of dodenbussen waren verbonden, te verplichten bij het 
aanvaarden van zijn bedrijf toch lid te worden van de handelsbedrijven. Het gemeentebestuur 
verenigde zich met het rapport en vaardigde vervolgens over de zieken- en dodenbussen een 
publicatie uit.107 De bedoelde ordonnantie van het patent was de wet van 2 december 1805, de 
zogenaamde patentwet; een wet op nationaal niveau.108 De patentwet stelde voor het hele land 
een belasting in op de vrije uitoefening van bijna alle beroepen, neringen en bedrijven. De 
belasting werd betaald in de vorm van een zegel op een door het gemeentebestuur af te geven 
patent of akte van vergunning tot uitoefening van het bedrijf. Iedereen kon zich van zo’n 
vergunning voorzien, zonder enige belemmering van gilden of stedelijke keuren, en 
gedurende een jaar na de datum van uitgifte een willekeurig bedrijf uitoefenen binnen de 
gehele Republiek. De patentwet was het geesteskind van Gogel, die de staatsfinanciën moest 
stroomlijnen, en die een sterk voorstander van het ‘laissez faire, laissez passer’ was.109 Het 
stadsbestuur van Utrecht zag de patentwet als uitsluitingsgrond van alle gildewetten en dus 
was de gildedwang, het gedwongen lidmaatschap van een gilde, vervallen. Dit was ook 
Gogels bedoeling geweest. Jaren later, na het vertrek van de Fransen, zou de Utrechtse 
burgemeester de patentwet nog aanvoeren als de enige hinderpaal op weg naar een eventuele 
herinvoering van het gildestelsel. In feite was door de patentwet het gildenwezen opgeheven, 
omdat er geen gildedwang meer mocht bestaan. 
Het besluit van het gemeentebestuur van 17 maart 1806 was het begin van een periode van 
sterk verminderde Utrechtse overheidsbemoeienis met gilden en handelsbedrijven. Er werden 
weinig discussies meer over gevoerd, zoals in de jaren 1795 - 1798. En er zijn geen pogingen 
bekend van het Utrechtse gemeentebestuur om de zaak op nationaal niveau aan te kaarten, 
zoals Amsterdam dat in 1806 - overigens zonder succes- deed.110 Het gevolg van het besluit 
van 17 maart 1806 was, dat er een onduidelijke situatie ontstond. De handelsbedrijven en 
voormalige gilden bestonden enerzijds wel, maar anderzijds moesten zij het zonder 
overheidsbescherming zien te redden: ze waren in Utrecht tegelijk wel en niet opgeheven. 
Toen het gemeentebestuur in december 1806 een brief ontving van de minister van 
Binnenlandse Zaken, over te openen discussies aangaande de oprichting van corporaties in 
plaats van de gilden, werd er over het onderwerp gedelibereerd en werd het tenslotte voor 
kennisgeving aangenomen.111 
                                                
105 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 4 november 1805, 58- 59. 
106 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 17 maart 1806, insertio 143. U.A., SA III, inv. nr. 434-7, 
Notulen Commissie Dagelijks Voorkomende Zaken, 7 maart 1806.  
107 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 17 maart 1806, insertio 144, publicatie 29 maart 1806. 
108 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 158. 
109 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 155-169. 
110 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 161 – 166. 
111 U.A., SA III, inv. nr. 1, Notulen gemeentebestuur, 8 december 1806, insertio 96 A en 96 B. Bevat concept 
reglement corporaties. 
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Over het thema van de afschaffing van de gilden in Europa onderscheidde Haupt drie 
constellaties waaronder de gilden werden opgeheven.112 De eerste groep landen werd dooreen 
geschud door de Franse revolutie: Milaan (1787, vóór de Franse revolutie), Frankrijk (1791, 
de wetten Allard en Le Chapelier), België (1798), en Venetië (1807); maar ook in de 
Rijnprovincies werd tijdens de Fransen bezetting de bedrijfsvrijheid ingevoerd. De tweede 
groep landen voerde in de tijd van de Restauratie en het economisch liberalisme de 
bedrijfsvrijheid in: Nederland (1818), Spanje (1813/1834), Napels (1821), Turijn (1844) en 
Zweden (1847). Tot de derde groep behoorden de Zuid-Duitse staten, de Hanzesteden Bremen 
en Hamburg, en ook Oostenrijk. Deze landen zagen af van de instituties van het Ancien 
Regime onder invloed van de industrialisatie in het midden van de negentiende eeuw.  
Via de patentwet werd in 1806 de bedrijfsvrijheid niet alleen in Utrecht, maar in het hele land 
ingevoerd, dus veel vroeger dan Haupt aannam. Dit gegeven maakt begrijpelijk waarom de 
handelsbedrijven en de latere corporaties in aantal en ledental achteruitgingen.113 Want er 
bestond nu een duidelijke economische prikkel om géén lid van een voormalig gilde te zijn: 
om een bedrijf uit te oefenen moest een persoon wel lid te zijn van een handelsbedrijf, maar 
de bescherming die de gilden hun leden konden bieden door activiteiten van beunhazen en 
vreemden aan banden te leggen, werd opgeheven. Eén belangrijk voordeel konden de gilden 
voortaan niet meer behalen: marktregulering. Het stadsbestuur, dat zich niet langer intensief 
bemoeide met de handelsbedrijven, bleef voorstander van een soort corporatieve ordening. 
Enerzijds voerde het loyaal de registratie van de patentbelasting uit.114 Anderzijds leek het 
wel of het stadsbestuur de andere kant op keek als het ging om de nog aanwezige 
handelsbedrijven. Hierdoor was het officieel niet op de hoogte, en kon het daarom niet op de 
handelsbedrijven aangesproken worden door hogere staatsorganen. Door zo te handelen heeft 
het stadsbestuur eraan bijgedragen dat de handelsbedrijven konden voortbestaan en dat er een 
zekere mate van ordening bleef, die uit bestuurlijk oogpunt wenselijk werd gevonden.  
 
Gogel besloot, nadat hij zich verzekerd had van het ‘laissez faire, laissez passer’ op nationaal 
niveau, dat het nuttig zou zijn voor de controle op het patent corporaties in het leven te 
roepen.115 Deze geste was deels bedoeld als een kleine concessie aan het verzet dat veel 
gilden in het land, via rekesten, hadden geboden. Deze corporaties hadden enige 
overeenkomst met de voormalige gilden, in die zin dat het organisaties van beroepsgenoten 
waren, maar zouden overigens gebonden zijn aan de nationale wetgeving- inclusief de wet op 
het patent. Op 30 januari 1808 werd de wet op de corporaties afgekondigd. Dit betekende in 
Utrecht dat het stadsbestuur de voormalige gilden uitnodigde om conceptreglementen in te 
leveren en dat het de uitvoering en de hele operatie om die reglementen te beoordelen in 
handen stelde van de commissie voor dagelijks voorkomende zaken. Die commissie werd in 
het begin waargenomen door de burgemeester, later door drie van de vier wethouders. In de 
commissie werden ingezonden brieven en reglementen van 22 organisaties besproken.116 Een 

                                                
112 Haupt ‘ Neue Wege’, 36-37. 
113 Door de invoering van de patentwet konden bijvoorbeeld smeden niet gedwongen worden lid te worden van 
het Handelsbedrijf van de smeden. De smeden kregen dit snel door en velen verkozen zich niet aan te sluiten. 
Dat scheelde intredegeld en men hoefde geen proef meer af te leggen. Rommes en Van der Spek. Met hand en 
hart, 93. 
114 U.A., SA III, inv.nrs. 35-41. 
115 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 168-189. 
116 De zijden laken, linnen en katoenververs, de glazenmakers en grofschilders, de passementswerkers, de grauw 
of bontwerkers, de zadelmakers, de zakkendragers, en de handelsbedrijven van de bijlhouwers, de marslieden, de 
steenbikkers, de uitdragers en oudkleerkopers, de oude en nieuwe corduaniers, de korenmolenaars, de grutters en 
de gorters, de bakkers, de boekverkopers, de kleermakers, de smeden, de visverkopers, de tabaksverkopers, de 
hoedenmakers, de sterkedrankverkopers, en de riemsnijders. U.A., SA III, inv.nr. 685. Brieven van de 
bestuurders der voormalige gilden aan Burgemeesters en Wethouders waarbij ze hun reglementen inzenden ter 
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nieuwe organisatie was die van de zijden laken, linnen en katoen ververs. Volgens de 
aantekeningen moesten de zakkendragers een heel nieuw reglement hebben, maar bij andere 
voormalige gilden werden per artikel wijzigingen voorgesteld. Een artikel van het bijlhouwers 
handelsbedrijf was ‘strijdig met de wet’ en een ander artikel kwam bedenkelijk voor. 
Commentaar op het reglement van het schoenmakershandelsbedrijf luidde dat de contributie 
zeer laag moest zijn. Dit was weer in de lijn van de hervormingen die de grondvergaderingen 
in de jaren 1795-1797 voorstonden. Een voorgesteld verbod op import van buitenlandse 
schoenen vond, geheel in overeenstemming met de corporatiewet, geen genade. De 
schoenmakers hadden al voordeel, volgens de commissie, doordat het verkopen van schoenen 
alleen toegestaan was aan leden van hun corporatie. Een verbod op het ‘rondveilen’ van 
schoenen langs de straten zou kunnen worden toegestaan. Dit was in lijn met het ventverbod 
dat het stadsbestuur in 1802 had ingesteld, en was bedoeld om concurrenten van buiten de 
stad te weren. Uit de commentaren van de commissie valt af te leiden dat de corporaties in 
wording, maar ook het stadsbestuur, elementen uit de oude gildewetten wilden overnemen. 
Het stadsbestuur wilde in het kader van de wet op de corporaties hervorming van het 
gildestelsel doorvoeren, maar was voor de goedkeuring van de reglementen afhankelijk van 
de minister van Binnenlandse Zaken. De corporaties in wording merkten dit ook, want in 
plaats van met zelfstandig door het stadsbestuur verleende privileges hadden de corporaties te 
maken met nationale wetgeving en beleid.  
De commissie oordeelde dat zestien organisaties al door stedelijke reglementen en 
ordonnanties werden beheerd, en dat de meerderheid van deze zestien geen nieuwe 
gildewetten wilde.117 Met de andere organisaties werd overlegd over de door te voeren 
veranderingen.118 Ten slotte werden de reglementen medio 1809 aan de landdrost van het 
departement Utrecht toegezonden.119 Goedkeuring was echter door de minister van 
Binnenlandse Zaken zelfs bij de invoering van de Franse wetgeving in 1810 nog niet 
verleend, en het gevolg van deze traagheid was, volgens Wiskerke, grote verwarring. Terwijl 
in sommige steden het corporatief systeem werd voorgezet of opnieuw ingevoerd, bleef de 
wet elders onuitgevoerd. In Haarlem bestonden veertig corporaties, die een voortzetting van 
de oude gilden waren.120 In Dordrecht gaf de hele operatie een behoorlijke vertraging te zien, 
die volgens de burgemeester te wijten was aan de sterke positie van de gilden in het verleden; 
in plaats van geschikte reglementen waren oude gildewetten ingeleverd.121 In ‘s-
Hertogenbosch werden door het stadsbestuur negen uniforme reglementen voor corporaties 
opgesteld.122 In Utrecht, dat ook een sterke gildecultuur had, deed zich iets dergelijks voor, 
want vijf dagen nadat de reglementen bij de minister van Binnenlandse Zaken hadden moeten 
zijn werden door het stadsbestuur de commissarissen van de handelsbedrijven opgeroepen om 
de veranderingen aan te horen. De indruk bestaat dat uiteindelijk ook in Utrecht de 

                                                                                                                                                   
goedkeuring volgens de Wet van 30 januari 1808 (de corporatiewet). Met aanmerkingen van de commissie van 
dagelijks voorkomende zaken. 27 december 1808. 
117 Het ging om het voerwezen (drie gilden), de Amsterdamse volksschuitschippers, de knechten van deze 
schippers, de jagers aan de Rodebrug, de Vaartse schippers, de wijnkopers, de wantsnijders, de keurmeesters van 
goud- en zilverwerken, de vettewariers (of boterlieden), de bijlhouwersknechten, de groefbidders, de 
mantelverhuurders, het geneeskundig bestuur, de kuipers, de tappers en de kleermakers. U.A., SA III, inv.nr. 
685, 27 december 1808. 
118 U.A., SA III, inv. nr. 953. Notulen commissie dagelijks voorkomende zaken, 6 januari 1809. 
119 U.A., SA III, inv. nr. 953. Notulen commissie dagelijks voorkomende zaken, 5e van de bloeimaand 1809. Dat 
was met enige vertraging, waarvoor de bestuurders de corporaties de schuld gaven, want de reglementen 
moesten voor 1 januari 1809 bij de minister van Binnenlandse Zaken zijn. Zie Wiskerke. De afschaffing der 
gilden, 190. 
120 Cohen-Koster. ‘ De afschaffing van de gilden’ in Haarlem’, 119.  
121 De Vlaming. ‘ Dordtse gildebroeders’, 15. 
122 Prak. Republikeinse veelheid, 293-294. 
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corporatiewet grotendeels onuitgevoerd bleef.123 De handelsbedrijven, althans een aantal 
daarvan, intussen bleven gewoon voortbestaan en ontplooiden verschillende activiteiten die 
nog wel eens aan de oude gilden deden denken Het handelsbedrijf van de smeden sloot zich in 
1806 als enige in Utrecht aan bij de landelijke rekestactie voor het herstel der gilden.124 Bij de 
molenaars had hun handelsbedrijf succes toen in 1806 het gemeentebestuur besloot het 
maalloon te verhogen.125 Bij de bakkers legde het handelsbedrijf in 1807 boeten op aan 
bakkers, die brood van een te licht gewicht verkochten.126 Een bewijs van meesterschap werd 
in 1814 door de commissarissen tot het Bakkershandelsbedrijf uitgereikt aan tien bakkers in 
ruil voor het betalen van de leges.127  
 
De afschaffing van de gilden in Utrecht in 1811-1812 
 
Over gilden als zodanig werd in de notulen van de stad Utrecht pas weer vernomen tegen het 
eind van de Franse Tijd. In het voorjaar van het jaar 1811 verzocht de onderprefect van het 
arrondissement Utrecht van het Departement Zuyderzee de stad Utrecht om een opgave van 
de gilden die in Utrecht nog aanwezig waren.128 De provisionele maire van Utrecht deed in 
mei opgave van de ‘onderscheiden corporatien, bevattende een lyste der Gildens of 
Broederschappen alhier voor zoo verre het my doenlijk is geweest dezelve te kunnen 
verkrijgen’.129 
 
12.4. Opgave van gilden of broederschappen in de stad Utrecht in 1811 
 
Bakkers Bijlhouwers 
Bijlhouwersknechten Beeldsnijders 
Boekverkopers Schoenmakers 
Grutters Glazenmakers en grofschilders 
Hoedenmakers Kuipers 
Knoopmakers Looiers 
Molenaars Mandenmakers 
Oude wantsnijders Passementwerkers 
Kleermakers  
 
Bron: U.A., SA III, inv. nr. 595, Notulen provisionele maire, 3 mei 1811, 329 B. 
 
Opmerkelijk was dat de smeden niet werden genoemd, terwijl hun handelsbedrijf gewoon is 
blijven bestaan, hoewel er weinig leden waren.130 Deze zeventien gilden hadden in totaal nog 
1.009 leden; per gilde gemiddeld 59. Het gemiddelde werd echter omhoog gestuwd door de 
                                                
123 De commissie die zich hiermee had moeten bezig houden, de commissie tot dagelijks voorkomende zaken, 
hield zich op den duur alleen bezig met de veren, en daarom werd de commissie in officiële stukken de ‘ 
gecommiteerden tot het voerwerk of tot het groot schuitenveer genoemd’. Muller Fzn. Catalogus van het archief. 
Derde afdeeling, 120. 
124 U.A., SA III, inv. nr. 136 Rekest commissarissen smedengilde,  8 december 1806. Een adres van de 
schoenmakers van 9 december 1806 was slechts voor de Utrechtse overheid bedoeld: U.A., SA III, inv. nr. 145. 
Wiskerke. De afschaffing der gilden, 174 – 176, over de rekestactie in Nederland. Zie ook: Rommes en Van der 
Spek. Met hand en hart, 91 en verder, over het kwijnend bestaan van het handelsbedrijf van de smeden. 
125 U.A., BA I, Gilden, inv. nr. 19 Gildeboek molenaars 1540 – 1852, 17 maart 1806. De verhoging geschiedde 
op advies van de ‘Gecommitteerden ter directie van Stads Finantien’. 
126 U.A., BA I, Gilden, inv. nr. 18 Resolutieboek commissarissen tot het Bakkersbedrijf, 7 oktober 1807.  
127 Ibidem, jaar 1814. 
128 U.A., SA III, inv. nr. 595-2 Notulen provisionele maire, 8 april 1811. 
129 U.A., SA III, inv. nr. 595-2 Notulen provisionele maire, 3 mei 1811, 329 A. 
130 Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 94-95. 
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375 bijlhouwersknechts. Een aantal andere gilden werd wel genoemd, maar was doorgehaald 
of er stond in de marge ‘is geen gild meer’.131 In totaal waren er dus 35 gilden of gewezen 
gilden opgesomd en dat was ongeveer hetzelfde aantal als in het algemeen rapport van 1799, 
hoewel de namen soms verschilden. Ook in andere steden van het departement Zuiderzee 
werden nog volop corporaties of gilden aangetroffen: Amsterdam alleen al telde er 37.132  
De onderprefect liet de maire van Utrecht in mei 1811 weten dat de gilden volgens de wet van 
30 januari 1808 in stand waren gebleven.133 In juli 1811 kreeg de maire van Utrecht opdracht 
van de onderprefect om zijn ‘onderhorigen’ ervan op de hoogte te brengen dat het 
commissarissen van gilden en ambachten niet vrijstond om ‘eenige arrestatien te doen, of 
Boetens op te leggen, dat geene arrestatien kunnen gedaan worden dan uit kragt van een 
mandaat der Justitie, noch boetens opgelegd worden dan door de respective 
tribunalen’.134Alles wat tegen deze maatregel zou worden verricht, zou als ‘vexatie’ of 
overlast worden beschouwd.  
 
Op 31 januari 1812 bepaalde de prefect De Celles van het departement Zuyderzee, waartoe 
Utrecht na de inlijving bij Frankrijk behoorde, op eigen houtje dat de gilden in zijn 
departement werden afgeschaft.135 Overigens liet De Celles zich, behalve door zijn afkeer van 
de gilden, leiden door zijn conclusie dat de invoering van de Franse patentwetgeving het 
verdere bestaan van corporaties uitsloot. Terwijl de Amsterdamse maire Van Brienen van de 
Groote Lindt de strijd aanbond voor het behoud der gilden, koos het Utrechtse stadsbestuur 
voor een loyale uitvoering van het besluit.136 De maire van Utrecht ontving eind 1812 een 
besluit van de prefect De Celles, dat het uitoefenen van ambachten vrijgelaten moest worden 
en dat niemand zich bij corporaties of voormalige gilden behoefde aan te sluiten.137 Die 
voormalige gilden of corporaties bestonden dus op dat tijdstip nog steeds in Utrecht. De maire 
van Utrecht besloot volgens een publicatie ‘dat het ieder vrijstaat een ambacht uit te oefenen 
zonder zich bij corporatien of voormalige gilden te behoeven aan te geven’. Wiskerke stelde 
vast dat de Franse tijd eindigde met de feitelijke afschaffing van het gildewezen, terwijl de 
wettelijke regeling daarvan verwarrender was dan ooit. De corporatiewet van 1808 was niet 
ingetrokken; de Franse wet op de afschaffing van de gilden was in het Departement 
Zuyderzee niet afgekondigd. De afschaffing van de gilden in dit departement was volgens 
Wiskerke juridisch op ‘zijn zachtst uitgedrukt twijfelachtig’.138   
 
Nieuwe discussies over de gilden, en de definitieve afschaffing, 1813-1820 
 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 gingen direct stemmen op om de gilden te herstellen. 
In juni 1814 vroeg de minister van Binnenlandse Zaken de provinciale gouverneurs hun 
oordeel te geven over het eventueel herstel van de gilden.139 Dezen legden op hun beurt het 
vraagstuk voor aan de gemeentebesturen. Het advies van de gouverneur van Utrecht was 
afwijzend, vooral op grond van het feit dat zijns inziens het herstel der gilden onverenigbaar 

                                                
131 Dit waren de apothekers, brouwers, boterlieden, bierdragers, oud corduaniers (schoenlappers), chirurgijns, 
grauwers, goudsmeden, groefbidders, grommers, schuitenjagers, koornkopers, kraankinderen, lontwerkers, 
marslieden, plateelschilders, riemsnijders en rouwmantelverhuurders. 
132 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 194. 
133 U.A., SA III, inv. nr. 597, Notulen van de maire, 5 mei 1811, brief onderprefect 30 april 1811. 
134 U.A., SA III, inv. nr. 597, Notulen van de maire, 22 juli 1811, fol. 69, insertio 169. 
135 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 198 – 199. 
136 U.A., SA III, inv. nr. 597, Notulen van de maire, 10 februari 1812  en insertio 22 A en 22B : brief 
onderprefect dd. 1 februari 1812 en besluit prefect De Celles. 
137 U.A., SA III, inv.nr. 7-2. Onder gilden/handelsbedrijven/corporaties : Brief van de onderprefect, 10-12 1812. 
138 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 203. 
139 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 205. 
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was met de patentbelasting.140 Het advies was gebaseerd op uiteenlopende opvattingen van de 
burgemeesters in de provincie Utrecht op dat tijdstip. De burgemeester van Utrecht schreef in 
augustus 1814 een brief aan de gouverneur met de volgende strekking.141 De burgemeester 
zag de gilden als verantwoordelijk voor de welvaart van de stad in het verleden. Het enige 
beletsel voor een herstel van de gilden was de patentwetgeving, maar over deze kwestie, die 
raakte aan de nationale financiën, durfde hij zich niet uit te spreken. De burgemeester van 
Utrecht was voor herstel van de gilden, zonder meer. 
Het beeld van de gilden was, blijkens de brief van de burgemeester, in twee decennia 
tweemaal gekanteld. In de jaren rond 1798 klonken er geluiden om ze af te schaffen en in 
1814 werd door de burgemeester restauratie beoogd.  
Op 23 oktober 1818 velde koning Willem I het definitieve oordeel over de gilden en werden 
ze bij Koninklijk Besluit (KB) afgeschaft; in 1820 volgde een KB voor de liquidatie van de 
overgebleven gelden van de gilden, de zogenaamde gildefondsen. Een aantal gilden, namelijk 
van schippers en zakkendragers, bleef nog enige tijd voorbestaan maar in de loop van de 
negentiende eeuw werden ook die gilden opgeheven.142  
 
Conclusies  
 
De gilden raakten al snel na de komst van de Fransen, in 1795, in de verdediging tegen 
aanvallen van radicalen, die hun opheffing eisten omdat ze in strijd zouden zijn met de 
rechten van de mens en burger. Het Utrechtse gemeentebestuur zag de gilden als een 
belangrijk onderdeel van de stedelijke economie en besloot ze niet op te heffen. Een Utrechtse 
volksstemming in 1795 had een dubbele uitkomst: enerzijds werden de gilden niet afgeschaft, 
en anderzijds moesten zij zich open stellen voor minder draagkrachtigen. De bevolking van 
Utrecht zag, net als het stadsbestuur, het lot van de gilden als verweven met dat van de 
stedelijke gemeenschap als geheel. De opheffing van de gilden in 1798 werd door de 
Utrechtse gilden, met uitzondering van de schoenmakers, gelaten ondergaan en het 
stadsbestuur, dat in deze periode duidelijk ondergeschikt was aan het nationale gezag, voerde 
de afschaffing loyaal uit. Na 1801 en de komst van een nieuwe staatsregeling kreeg het 
stadsbestuur meer zeggenschap en werden de gilden niet op de oude voet hersteld, maar 
hervormd; dit in overeenstemming met de kritiek op de gilden, die tijdens de volksstemming 
van 1795 uit de stedelijke bevolking naar voren was gekomen. Zo ontstonden de 
handelsbedrijven. Door de komst van de patentwet in 1805 werd het moeilijk voor het 
stadsbestuur, en voor de gilden, om zeggenschap te houden over de vraag wie in Utrecht een 
bedrijf mocht uitoefenen. Het stadsbestuur heeft in 1808 actief meegewerkt aan de 
implementatie van de Corporatiewet, die weliswaar corporatieve organisatie mogelijk maakte 
maar die toch de zeggenschap van stad en gilden aan banden legde. Een goedkeuring van de 
minister van Binnenlands Zaken was vereist - de stad had dit niet meer zelf in de hand - maar 
die kwam niet door de inlijving bij Frankrijk.  
Na het vertrek van de Fransen was de Utrechtse burgemeester van oordeel dat de gilden de 
bloei van de steden hadden mogelijk gemaakt en dat hun restauratie gewenst was. Maar de 
burgemeester kon dit niet zelf beslissen, dat zou de landelijke overheid moeten doen. Door 
een besluit van koning Willem I in 1818 werden of bleven de gilden definitief afgeschaft. De 
stedelijke bevolking, het stadsbestuur en de gilden stonden voor een beperkt, plaatselijk 
belang dat het moest afleggen tegen het nationale belang. De gilden bleken, als exponent van 

                                                
140 Wiskerke. De afschaffing der gilden, 208. 
141 U.A., SA IV, Notulen provisionele regering Utrecht, 1 augustus 1814, insertio 2 A. 
142 In Amsterdam bleef het korendragersgilde bestaan tot 1890; organisaties van veerschuiten en trekschuiten 
bleven er bestaan tot de Wet op het Vervoer (1880) in werking trad. Van Genabeek ‘De afschaffing van de 
gilden’, 86. 
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de ‘gesloten’ stedelijke samenleving en economie, niet verenigbaar met de moderne natiestaat 
en als plaatselijke instituties bleken de gilden niet te combineren met deze vorm van 
moderniteit.143  
Het stadsbestuur had tijdens het hele proces van de afschaffing te maken gehad met radicalen 
die afschaffing eisten, met de landelijke overheid, die enerzijds afschaffing wilde maar aan de 
andere kant de gilden liet voortbestaan, en met de grondvergaderingen die hervormingen 
eisten. Het stadsbestuur ondersteunde consequent het voortbestaan van de gilden, binnen de 
mogelijkheden die er waren. Hoewel er een minderheid was in Utrecht, die de gilden wilde 
afschaffen, lag de uiteindelijke opheffing van de gilden in Utrecht niet aan de meerderheid 
van de Utrechters, maar aan de nationale politiek.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
143 Lucassen en Prak. ‘Conclusion’, 231.   
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Conclusies 
 
De Nederlandse geschiedschrijving van de gilden was in de negentiende en een deel van de 
twintigste eeuw verzuild. Katholieken, protestanten en nationaalsocialisten hadden om 
uiteenlopende redenen waardering voor het gildestelsel, maar marxisten en liberalen waren 
kritisch. De liberale zienswijze van Fruin en Blok kreeg de meeste navolging en sloot ook het 
beste aan bij de internationale opvattingen. Fruin stelde dat de publieke mening tegen de 
gilden was ingenomen, onder verwijzing naar de critici Pieter de la Court en Adam Smith. 
Naast de ‘verzuilde’ geschiedschrijving werkten de archiefvorsers aan een beeld van de gilden 
dat zoveel mogelijk gebaseerd was op bronnenmateriaal. Na de Tweede Wereldoorlog 
verdwenen gilden uit de historische belangstelling, vooral vanwege het feit dat zij 
geassocieerd werden met de nationaalsocialistische ideologie. In de jaren 1980 ontstond 
nieuwe historische interesse in de vraag waarom de gilden zo lang konden voortbestaan; 
meestal werd het antwoord gezocht in de flexibiliteit van deze corporaties.   
In de stad Utrecht speelden tijdens de late Middeleeuwen de gilden een toonaangevende rol. 
Utrecht was de grootste stad in de Noordelijke Nederlanden in die tijd. Er was in de stad 
Utrecht na 1300 geen groothandel van betekenis, terwijl de ambachtelijke nijverheid zich 
krachtig ontwikkelde. Daardoor kregen de gilden in de stedelijke samenleving een 
vooraanstaande positie. In Utrecht waren meer gilden dan Lourens en Lucassen in 1994 en 
2000 aannamen; mogelijk tot een derde meer. Het percentage gezinshoofden dat zich bij een 
gilde aansloot was ongeveer 31% in 1569, 57% in 1650 en 41% in 1793. Dat was een groot 
deel van de gehele stedelijke samenleving. De enorme toename van het aantal gildeleden in de 
zeventiende eeuw wijst op een flinke expansie van de rol van de gilden in de economie.  
De Utrechtse gilden creëerden in de zeventiende eeuw een bestuurlijke tussenlaag van 
overlieden en er zijn aanwijzingen dat mede daardoor de gilden financieel goed bestuurd 
werden. De gilden maakten afspraken met het stadsbestuur over huisvesting van gilden en 
over toezicht op de gildekassen en gildebussen. Daaruit blijkt dat deze corporaties sterk 
verweven waren met het geheel van de stedelijke samenleving. De vraagstelling van deze 
studie is of het langdurige bestaan van een groot aantal Utrechtse gilden verklaard kan worden 
uit de omstandigheid dat ze de ruggengraat van de lokale samenleving vormden. Om hierop 
een antwoord te vinden is de rol van de gilden op het gebied van economie, politiek, sociale 
zorg, religie en militaire verdediging onderzocht en werden al die aspecten van het 
gildewezen in onderlinge samenhang behandeld.   
 
De economische rol van de gilden  
 
Door het wegvallen van de politieke en militaire activiteiten van de Utrechtse gilden in de 
zestiende eeuw werd de economische rol prominenter. In het laatst van de zestiende en in de 
zeventiende eeuw was er een sterke groei van het aantal gilden en van het aantal leden van 
gilden. De gilden waren vooral bedacht op bedrijfscontinuïteit, en daarmee bestaanszekerheid.  
Er bestond nauwelijks een alternatief voor het leerstelsel van de ambachtsgilden binnen de 
stad. De minimale leertijd was bij veel ambachtsgilden twee jaar, soms langer (goudsmeden 
en glasschrijvers) of korter (linnenwevers en lintwerkers). Het leerstelsel voorzag leerlingen 
en meesters van een prikkel om te investeren in tijd, energie en materiaal. De methode om de 
tijd tussen inschrijving als leerling en het doen van de proef te meten bleek onvoldoende 
inzicht te bieden in de totale leertijd. Daarom zou een onderzoek naar de levenslopen van 
leerlingen van ambachtsgilden in de Republiek welkom zijn. Daarbij zou ook gelet kunnen 
worden op eventuele leercontracten tussen de meester en de leerling, of diens ouders.  
Het leerstelsel droeg bij aan de diffusie van innovaties van de ene generatie op de andere en 
was daarom van belang voor ambachtsgilden om hun technologische voorsprong te behouden. 
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De ambachtsgilden namen verantwoordelijkheid voor de educatie in de nijverheid. De stelling 
van Epstein dat het leerstelsel de verklaring was voor het lange voortbestaan van 
ambachtsgilden bergt een probleem in zich. Want hoe zat het dan met de gilden van 
detailhandelaren en ‘ambtenaren’, die geen leerstelsel kenden; kennelijk moeten er ook andere 
factoren zijn geweest.  
Innovaties waren binnen de kunstsector en binnen de textiel- en metaalnijverheid geen 
zeldzaam verschijnsel, mede dankzij de aanwezigheid van sterke ambachtsgilden, die 
daarvoor dan ook ruimte boden. Innovatie was prominent aanwezig onder de Utrechtse 
schilders: er was procesinnovatie in de grote schildersateliers en er was opvallende 
productinnovatie. De linnenwevers introduceerden tijdens het bestaan van hun gilde nieuwe 
stoffen in de stad, zoals tijk, damast, kruiswerk en kamerijks doek. Daarmee zorgden zij voor 
diffusie van elders bedachte innovaties. Zij waren wel gekant tegen de procesinnovatie van 
meer getouwen per meester, omdat ze bang waren hun economische zelfstandigheid te 
verliezen. De Utrechtse metaalnijverheid bracht onder het smedengilde talrijke vernieuwingen 
in geschut en handvuurwapens tot stand. Binnen de wapennijverheid was er procesinnovatie 
door arbeidsdeling: lademakers, die tot het bijlhouwersgilde behoorden, vervaardigden het 
houten onderdeel van geweren, loopmakers de lopen en vuurslotmakers het soms 
gecompliceerde afvuurmechanisme. Daarnaast waren er opstellers en stellingmakers die 
onderdelen van (elders) gemaakte producten tot een eindproduct samenstelden. De innovaties 
waren van belang voor de exportpositie van de besproken ambachtsgilden, want men kwam 
met iets nieuws. De drie ambachtsgilden van schilders, linnenwevers en smeden bedongen bij 
het stadsbestuur het recht om markten te houden, wat hun economische positie ten goede 
kwam. Bovendien maakte het de markt transparanter en, mede door een vorm van 
consumentenrechtspraak, versterkte dat het vertrouwen in de markt.  
Het stadsbestuur investeerde in de toonkamer voor de schilders en in een stadsconstapel, een 
probeertoren en keurmerken voor de geweermakers. Deze steun was tot wederzijds voordeel, 
want behalve dat de reputatie van de stad op het spel stond waren de genoemde branches 
stuwend voor de Utrechtse economie en belangrijke exponenten van het Utrechtse 
gildewezen. De stadsconstapel was trouwens meestal afkomstig uit het smedengilde. 
Controle van de gilden over productie en afzetmarkt was anders dan op grond van de 
klassieke voorstelling mocht worden verwacht: die gaat uit van een absoluut monopolie. Uit 
boedelinventarissen bleek dat de schilders de plaatselijke afzetmarkt voor iets meer dan zestig 
procent controleerden. De smeden hadden er, net als het stadsbestuur, geen enkel probleem 
mee dat geweermakers ingevoerde lopen monteerden op handvuurwapens, en die vervolgens 
doorverkochten naar (buitenlandse) afnemers; de klassieke voorstelling van het monopolie 
blijkt dus onhoudbaar te zijn. 
Ambachtsgilden als die van de schilders, de linnenwevers en de smeden hadden eind 
zestiende en in de zeventiende eeuw door exporten voor een deel van de stedelijke welvaart 
en het prestige gezorgd, zeker in de sectoren van de kunst-, textiel-, en metaalnijverheid. Ze 
hadden daardoor een prominente plaats in de stedelijke economie. In de achttiende eeuw 
bleven de gilden belangrijke spelers op de lokaal-verzorgende markt, zoals Wiskerke al eerder 
heeft vastgesteld. Uit alles bleek dat de gilden institutioneel een relatief zelfstandige positie 
innamen in de stedelijke economie met hun marktregulering en educatieregelgeving. 
 
De politieke rol van de gilden 
 
Van Ravesteyn en Prak hebben aandacht gevraagd voor het politieke handelen van de gilden 
in de vroegmoderne tijd. Die kant van de gilden was in Utrecht misschien nadrukkelijker 
aanwezig dan in veel andere steden in de Republiek, omdat Utrecht een traditie had van een 
gilderegime in de late Middeleeuwen. Na het verlies van politieke macht in 1528 hadden de 
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Utrechtse gilden minder zeggenschap dan voorheen, maar de politieke rol van de 
middengroepen was niet uitgespeeld. Dat bleek tijdens het oproer van 1610 en de revolutie 
van 1786-1787, toen eisen van gilden zich verbonden met een breder protest. Maar ook in de 
tussentijd wisten gilden regelmatig het stadsbestuur te bewegen rekening te houden met hun 
(economische) wensen. De geschiedenis van de brouwers liet zien dat het stadsbestuur 
geneigd was economische eisen van een gilde, zoals die in rekesten naar voren kwamen, te 
honoreren. Het is ook gebleken dat gilden via overleg en rekesten tot afspraken konden 
komen met het stadsbestuur. Na de instelling van een erfraad in 1619 wisten de 
middengroepen, en daarmee de gildeleden, niet meer door te dringen tot dit college.1 Het 
stadsbestuur was en bleef argwanend over een politieke rol van de gilden en dat werd 
zichtbaar in bepalingen in de gildewetten, maar ook in de relatief late oprichting van 
gildebussen. Omdat er door het regeringsreglement van 1674 een democratisch tekort was 
gecreëerd  kwamen de spanningen in Utrecht in de jaren-1780 buitengewoon hevig tot uiting. 
Gildeleden en dekens hadden een groot aandeel in de patriottenbeweging. De schutterij was 
net als in 1610 vehikel van het protest en bestond voor een belangrijk deel uit gildeleden. 
Behalve een zekere periodieke opstandigheid van de gilden was er in Utrecht ook sprake van 
samenwerking tussen de gilden en het stadsbestuur. Het feit dat het gildemilieu in Utrecht bij 
gelegenheid opstandig was, nam echter niet weg dat de gilden lange perioden samenwerkten 
met het stadsbestuur. Ze overlegden met het stadsbestuur en wisten regelmatig tot afspraken 
te komen over specifieke voorrechten en faciliteiten. Daarom was er meestal sprake van een 
redelijk ‘duurzame alliantie’ van de gilden met het stadsbestuur; iets wat het voortbestaan van 
de gilden bevorderde. De gilden vroegen en verkregen die voorzieningen, en in ruil daarvoor 
kreeg het stadsbestuur een door de gilden ‘gegarandeerde’ levering van goederen en diensten, 
wat de leefbaarheid en daarmee de relatieve autonomie van de stad ten goede kwam. Als de 
leefbaarheid in de stad zou worden aangetast zou dit de lokale autonomie kunnen bedreigen.2 
En de lokale autonomie behoorde tot de prioriteiten van het stadsbestuur. 
De gilden hadden ook een belangrijke politieke signaalfunctie, die het stadsbestuur in staat 
stelde, of zou moeten stellen, in te grijpen in politiek risicovolle situaties. Dit kon gaan over 
de relatie tussen stad en platteland (zoals de brouwers dit aankaartten in de zeventiende eeuw) 
of over de samenstelling van het stadsbestuur (met name in 1610 en door de marslieden in 
1784). Deze politieke signaalfunctie droeg bij  aan de politieke stabiliteit van de stad. 
De Utrechtse gilden hadden in 1795, hoewel ze geen meerderheid in de bevolking meer 
hadden, toch invloed op de plaatselijke bevolking. De grondvergaderingen verwierpen in 
1795 een voorstel tot afschaffing en kozen ervoor de gilden te laten voortbestaan. Hieruit 
bleek de inbedding van de gilden met de lokale samenleving. 
 
De sociale rol van de gilden 
 
Om als economische organisatie te kunnen functioneren moesten de gilden diepe 
scheidslijnen zien te overbruggen op het gebied van de politiek (waarvan ze waren 
uitgesloten), van de tegenstelling in de samenleving tussen rijk en arm, en sinds de 
Reformatie van de verschillende geloofsrichtingen. De interne sociale cohesie versterkten de 
gilden door allerlei economische, politieke, sociale en religieuze diensten aan de leden aan te 
bieden, zogenaamde club goods. De saamhorigheid binnen de gilden, maar ook binnen de 
stedelijke gemeenschap,  was onder druk komen te staan door de Reformatie, en de 
toenemende schaalvergroting en specialisatie, maar de betrokkenheid van de gildeleden werd 
door de gildebussen versterkt.3 De gilden hadden deze rol van onderlinge hulp al in de 
                                                
1 Rommes. Oost, west, 143. 
2 Remmerswaal. Een duurzame alliantie, 159. 
3 Bos. ‘Beroepsgebonden onderlinges’, 134. 
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Middeleeuwen op zich genomen, zoals bleek uit de begrafenissen in gildekelders, die tot het 
eind van hun bestaan zouden doorgaan, en uit de beroepsgebonden broederschappen. De 
onderstandrol van de gilden werd door de jaren heen steeds sterker, culminerend in de periode 
van het midden van de zeventiende eeuw tot het eind van de achttiende eeuw toen een 
behoorlijk aantal gildebussen werd opgericht. ‘Gildemeesters’, die vooral afkomstig waren uit 
ambachtsgilden, leverden een relatief grote bijdrage aan de personele bezetting van de 
plaatselijke diaconie. Samen met de knechtsbussen zorgden de gilden en hun bussen voor 
stabiele arbeidsverhoudingen in de tweede helft van de achttiende eeuw.4 De gilden hadden 
ook een ‘sociale signaalfunctie’, waardoor het stadsbestuur kon zorg dragen voor relatief 
stabiele sociale verhoudingen. Een belangrijk instrument van de gilden hierbij waren rekesten 
aan het stadsbestuur, wat daardoor in staat gesteld was om mogelijk gevaarlijke sociale 
situaties in een vroeg stadium te signaleren, en omgekeerd hadden ambachtslieden met hun 
rekesten toch een stem.5 
Voordeel van de aanwezigheid van beroepsgebonden bussen hadden niet alleen de 
gildebroeders en hun families, maar ook het gilde en de stad.6 De laatste, omdat de diaconie 
en de stadsaalmoezenierskamer zo werden ontlast. De gilden slaagden erin om door de 
diaconie en de stedelijke overheid als eerst verantwoordelijke voor de eigen armen te worden 
gezien, wat hun zelfstandigheid en voortbestaan lange tijd ten goede kwam. Toen het in 1799 
voor het stadsbestuur van Utrecht onvermijdelijk werd mee te werken aan de opheffing van de 
gilden, hield het de gildebussen buiten de opheffing. Lidmaatschap van een zieken- of 
dodenbus werd nog in 1804 door het stadsbestuur verplicht gesteld voor leden van 
handelsbedrijven, zodat nog eens onderstreept werd hoe belangrijk de sociale rol van de 
gilden was in de ogen van het stadsbestuur. De gilden met bussen of andere formele hulp 
hadden een relatief zelfstandige positie binnen het geheel van de stedelijke armenzorg en 
werden daartoe ook aangemoedigd door de diaconie (waar een taakverdeling mee bestond) en 
het stadsbestuur. 
 
De religieuze rol van de gilden 
 
De Reformatie betekende een breuk in de religieuze praktijk, maar die breuk was niet 
compleet. De gilden bleven de wereld van het werk via een symbolische vormentaal in de 
wereld van de religie brengen. Binnen de gereformeerde kerken namen gilden een opvallende 
plaats in met hun graven, kroonluchters, ramen en memorieborden. Dit bevorderde de praktijk 
van het interconfessioneel samenleven binnen de gilden, die uit aanhangers van meerdere 
religies waren samengesteld. De gilden hadden leden met verschillende geloven en zetten 
vanouds katholieke praktijken voort in gereformeerde kerkgebouwen. Maar ook binnen de 
stedelijke gemeenschap als geheel droeg het interconfessioneel samenleven bij aan ‘tolerante’ 
verhoudingen en werd voorkomen dat religie te zeer als splijtzwam binnen de samenleving 
ging werken. Gebruiken als het begraven in de kerk, de zorg voor kerkramen, kroonluchters 
en memorieborden droeg bij aan deze ‘omgangsoecumene’. De redelijk harmonieuze 
verhoudingen die de gilden mogelijk maakten waren juist vanwege de diversiteit goed voor 
het bedrijf, maar ook voor de stedelijke gemeenschap als geheel.  
 
 
De afschaffing van de gilden in Utrecht 
 
                                                
4 Lucassen. ‘Arbeid en vroegmoderne’, 367. 
5 Ibidem, 370. 
6 Bos. ‘Beroepsgebonden onderlinges’, 134. 
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Tijdens de verwikkelingen rond de afschaffing van de gilden werden vanaf 1795 de 
verschillende rollen van de gilden besproken. In 1795 wezen de ambachtsgilden zelf op de 
politieke rol, toen zij refereerden aan de geschiedenis van het verzet van de burgerij tegen 
overheersers. In 1799 benadrukte het stadsbestuur de sociale rol, door te wijzen op het belang 
van de zieken- en dodenbussen. In 1799 bleek uit een rapport aan het stadsbestuur dat gilden 
nog bezittingen in kerken hadden; een verwijzing naar de religieuze rol. Na het vertrek van de 
Fransen wees de burgemeester van Utrecht op de economische bloei van de stad, die mogelijk 
was gemaakt door de gilden. Tijdens de debatten over afschaffing van de gilden bleken de 
gilden over voldoende draagvlak in de lokale samenleving te beschikken: de 
grondvergaderingen en het stadsbestuur steunden hen. De uiteindelijke afschaffing van de 
gilden werd opgelegd door de landelijke politiek. 
 
Betrokkenheid bij de schutterij 
 
De verwevenheid van de gilden met de samenleving uitte zich toen in 1610 de schutterij in 
opstand kwam en de belangrijkste wens van de gilden overnam, namelijk een eind te maken 
aan de nijverheid op het platteland. In de patriottentijd articuleerde het marsliedengilde –het 
grootste gilde- het gebrek aan rechtstreekse politieke vertegenwoordiging van ‘kooplieden, 
fabrikanten en trafikanten’. Het marsliedengilde had niet alleen naar schatting zo’n 338 leden, 
maar ook nog eens duizend aanwerpers, die vaak lid waren van andere gilden. In totaal waren 
er vermoedelijk dus 1338 leden en aanwerpers in het marsliedengilde, en dat was meer dan de 
1215 mensen die de ‘ledenlijst’ van de patriottenbeweging (de Acte van Auctorisatie) 
tekenden. Er bestond in Utrecht een web van sociale kringen, waarbinnen gildeleden, 
schutterij en patriotten door veel draden waren verbonden. Tussen de posities van marslieden 
en patriotten en schutterij bleek ideologische verwantschap te bestaan, net als eerder in 1610 
tussen de schutterij en de gilden. De marslieden eisten rechtstreekse vertegenwoordiging 
vanuit de gilden en de patriotten verlangden representatie vanuit de burgerij. Daarbij waren 
gildeleden vaak ook schutters en patriotten. 
 
Het relatieve belang van de verschillende rollen van de gilden 
 
In verschillende perioden van de Utrechtse geschiedenis trad dan weer de ene en dan weer de 
andere rol van de gilden op de voorgrond: geen enkele rol was geheel afwezig in geen enkele 
periode. Tijdens de late Middeleeuwen was de politieke rol van de gilden het meest in het oog 
springend. Toen Karel V in 1528 besloot dat gilden voortaan alleen openstonden voor mensen 
die het ambacht uitoefenden werden het meer sociaaleconomische organisaties. De militaire 
rol van de gilden werd daardoor direct al duidelijk minder belangrijk en zou in 1572 eindigen, 
om te worden overgenomen door de schutterij, die overigens voor een behoorlijk deel uit 
gildeleden bestond. Aan het eind van  zestiende en gedurende de zeventiende eeuw werd de 
economische rol van de gilden het belangrijkst, wat niet alleen bleek uit een sterk gestegen 
aantal gilden en gildeleden, maar ook uit het succes van de ambachtsgilden van de 
kunstschilders, de linnenwevers en de smeden op het gebied van educatie, innovatie, export 
en marktregulering. De ambachtsgilden leverden zeker in de zeventiende eeuw een 
institutioneel raamwerk voor gedelegeerd toezicht, zorgden voor minimalisering van 
transactiekosten en boden via het leerstelsel reproductie van menselijk kapitaal. De sterke rol 
van de gilden in het economisch leven moet een gunstige invloed hebben gehad op hun 
voortbestaan; in de herinnering van de burgemeester van de stad, in 1814, waren de gilden 
verantwoordelijk geweest voor bloeiende steden. 
In de zeventiende eeuw leidde een oproer, gedragen door de middengroepen, tot maatregelen 
om de middengroepen politiek en militair te marginaliseren. Op religieus terrein ontwikkelden 
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de gilden na de Reformatie een eigen symboliek en vormentaal, die godsdienstige 
tegenstellingen binnen de corporaties en binnen de stedelijke samenleving oversteeg en die 
een interconfessioneel samenleven mogelijk maakte. De saamhorigheid van de gildeleden 
reikte tot over het graf, zo blijkt uit de zorg voor overledenen. Het met ceremonieel gepaard 
gaande ter aarde bestellen van leden hoorde tot de oudste taken van corporaties. De religieuze 
gebruiken van de gilden bestendigden het idee van een burgerlijke gemeenschap, dat tijdens 
het gildebewind in de late Middeleeuwen al zichtbaar was, en dat ook voor de politieke 
verhoudingen belangrijk was. Want de burgerij had ooit een rol gespeeld in het bestuur en 
wilde dat graag weer doen. Door de redelijk harmonieuze verhoudingen tussen religies binnen 
de gilden werden vrede en welvaart mede mogelijk gemaakt. De gilden waren op dit vlak 
moeilijk te vervangen. 
De sociale zorg, die in Holland door de gilden vanaf de Reformatie sterk werd ontwikkeld, 
bleek in Utrecht laat op gang te komen juist door de grote politieke rol van de gilden in het 
verleden. Toch veroverden de gilden zich door formele hulp aan gildeleden een zelfstandige 
positie binnen het geheel van de stedelijke armenzorg. In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw en in de achttiende eeuw trad de sociale rol van de gilden meer naar voren en het leek in 
die periode zelfs wel de belangrijkste rol te worden. De formele hulp door gilden aan 
gildeleden was onmisbaar geworden binnen het lokale armenzorgpakket. In 1812 nog bleek 
veertig procent van de gildebazen bij een zieken- of dodenbus van hun gilde te zijn 
aangesloten. Als we de smeden en de kleermakers, die beiden ook formele hulp kenden, 
meetellen had minstens zestig procent van de gildeleden aan het begin van de negentiende 
eeuw in principe aanspraak op bijstand van het eigen gilde. Een flink aantal gilden slaagde er 
uiteindelijk in op het gebied van armenzorg een betekenisvolle bijdrage te leveren, en op het 
gebied van de stedelijke armenzorg werden ze een moeilijk weg te cijferen factor. Daarnaast 
participeerden ‘gildemeesters’ relatief vaak in de diaconie; een voorziening waar gildeleden 
relatief weinig aanspraak op hoefden te maken, juist omdat zij eigen voorzieningen hadden. 
In de achttiende eeuw bleken gilden en gildeleden in de stad Utrecht zich uitstekend te kunnen 
vinden in het streven naar meer democratie en hebben ze daaraan een niet geringe bijdrage 
geleverd. Dit zouden kunnen opvatten als uiting van hun ‘sociale en politieke signaalfunctie’. 
Aan het eind van de achttiende eeuw verbaasden de Utrechtse gilden de radicalen door 
voldoende steun tegen afschaffing te mobiliseren.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er in Utrecht een aanzienlijke institutionele 
vervlechting bestond tussen de gilden en de stedelijke armenzorg en de stedelijke economie. 
Er was een sterke ideologische en personele verwevenheid van gildeleden met de schutterij en 
de patriottenbeweging en er was een sterke betrokkenheid van gildeleden met de diaconie. De 
gilden stonden voortdurend in contact met het stadsbestuur, maakten daar afspraken mee en 
verkregen daardoor faciliteiten. Gilden hadden een opvallende eigen plaats bezet in 
gereformeerde kerken en droegen bij aan de ‘omgangsoecumene’. 
De conclusie moet daarom luiden dat de gilden in de stad Utrecht inderdaad eeuwenlang 
konden blijven voortbestaan omdat ze de ruggengraat van de stedelijke samenleving vormden, 
want ze waren vervlochten en verweven met talloze economische, politieke, sociale en 
religieuze aspecten van de stedelijke samenleving.  
 
Een verklaring voor de lange levensduur van de gilden werd in de historiografie nu eens 
vanuit een economische invalshoek, dan weer uit een sociaal of cultureel gezichtspunt 
gegeven, waarbij het uitgangspunt werd gezocht in de flexibiliteit van de gilden zelf, meestal 
zonder verband met de lokale samenleving. Een uitzondering is Remmerswaal, die zich echter 
tot het politieke aspect beperkte. Bos noemde de sociale zorg, samen met de economische 
activiteiten de reden dat een aanzienlijk deel van de gilden bleef voortbestaan, maar had 
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minder aandacht voor de betekenis van de sociale zorg door gilden binnen het geheel van de 
lokale samenleving. Vos stelde vast dat de corporaties in ’s-Hertogenbosch zorgden voor 
sociale stabiliteit, zonder daaraan conclusies te verbinden voor het voortbestaan van deze 
instituties zelf. De culturele verklaring die Farr gaf voor het voortbestaan van de gilden kan 
blijkens dit onderzoek aangevuld worden met de verklaring dat gilden verbonden waren met 
vele aspecten van de stedelijke samenleving. De verklaring van Pfister en Prak dat gilden een 
positieve invloed konden hebben op het bedrijf, werd hier bevestigd maar kon in dit 
onderzoek worden aangevuld met sociale, politieke, religieuze en militaire verklaringen.  
Onderzoek naar het lange voortbestaan van de gilden zou niet de verbanden tussen de gilden 
en andere delen van de stedelijke samenlevingen moeten negeren. Verder onderzoek in andere 
steden, landen en regio’s zou zich moeten richten op de verwevenheid en de vervlechting van 
de gilden met de lokale samenleving als geheel.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1. Utrechtse gilden, oprichting en opheffing 
 
Tabel 3.1.A. Oprichting en opheffing van Utrechtse gilden 
 
Gilde Oprichting Opheffing Gilde  Oprichting  Opheffing 
Bakkers 1304 1811 Knoopmakers 1601 1811 
Bontwerkers 1347 1798 Passementwerkers en 

lintwerkers 
1601 1804 

Botterluiden 1347 1804 Boekverkopers 1607 1811 
Bijlhouwers 1347 1811 Borduurwerkers 1609 1700 
Kleermakers 1347 1811 Antiek- of beeld-

snijders 
1611 1811 

Korenkopers 1347 1804 Tappers 1612 1804 
Linnenwevers 1347 1731 Blauwververs 1619 1811 
Looiers 1347 1811 Lontmakers en 

lijndraaiers 
1621 1660 

Molenaars 1347 1811 Hoeden- en 
viltmakers 

1622 1811 

Schoenlappers 1347 1756 Roeischuiten 1622 1626 
Oude 
wantsnijders 

1347 1811 Schippers kleine 
schuit 

1625 1764 

Riemsnijders 1347 1811 Schippers grote 
schuit 

1625 1764 

Zadelaars 1347 1804 Groefbidders 1629 1790 
Schoenmakers 1347 1811 Schildercollegie 1644 1717 
Smeden 1347 1804 Wijnkopers 1644 1804 
Steenbikkers 1347 1804 Schippers Leidsche 

veer 
1650 1794 

Visverkopers 1347 1804 Schippers 
Rijnschuiten 

1650 1815 

Vleeshouwers 1347 1433 Voerlieden buiten 
Witte vrouwen 

1650 1804 

Wantsnijders 1347 1796 Bierdragers 1652 1794 
Wolwevers 1347 1551 Plateelschilders 1653 1766 
Marslieden 1400 1798 Schippers A’damse 

volks-schuit 
1653 1807 

Brouwers 1433 1798 Warmoeslieden 1653 1657 
Schuitenvoeders 1541 1572 Grutters 1656 1811 
Chirurgijns 1545 1804 Apothekers 1657 1804 
Zakkendragers 
benedeneinde 

1551 1857 Tabakverkopers 1657 1804 

Zakkendragers 
boveneinde 

1551 1857 Lampher- en 
stofjeswerkers 

1659 1798 

Grote scheere 1580 1775 Pinnemakersveer 1674 1795 
Kuipers 1582 1811 Visgrommers 1676 1794 
Drapiers 1594 1701 Vetkopers 1681 1681 
Goudsmeden 1597 1807 Olieslagers 1681 1681 
Mandenmakers 1597 1811 Wolkammers 1685 1804 
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Letterzetters en 
boekdrukkers 

1599 1798 Wolspinners 1695 1741 

Kraankinderen 1600 1794 Sterkedrank- 
verkopers 

1729 1804 

Voerlieden 
buiten 
Catharijne 

1600 1804 Rouwmantel-
verhuurders 

1731 1794 

Voerlieden 
buiten Tolsteeg 

1600 1804 Waterschippers 1794 1794 

Glsschrijvers en 
glazenmakers 

1601  1811 Handelsbedrijf 
fabrikeurs 

1804 1804 

 
Oprichting: jaar van oprichting of eerste vermelding. 
Opheffing: jaar van opheffing of laatste vermelding. 
 
Het St. Lucasgilde bestond van 1611 tot 1644 samen met de antijcksnijders en is als één gilde gerekend. 
Bronnen: Het aantal bronnen is zeer groot, zie daarom voor een deel onder andere het  databestand gilden van 
Lourens en Lucassen. Deels: U.A., SA II, inv. nr. 463, naamlijsten van dekens.U.A., SA II, inv. nrs. 461 en 462, 
gildeboek en kohier van ordonnanties. U.A., Historisch werkmateriaal, inv.nr. 644, Algemeen rapport gilden, 6 
mei 1799. U.A., SA III, inv. nr. 441, lijst van handelsbedrijven (1804). U.A., SA III, inv. nr. 595, Notulen 
provisionele maire, 3 mei 1811, 329 B. Olieslagers- en vetkopersgilden : U.A., SA II, inv. nr. 310, rekest 1681. 
Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, 123. 
 
Bovenstaande overzicht kan aanleiding geven tot interpretatieverschillen, bij twintig gilden, 
die werden gevonden in voornamelijk U.A., SA II, inv. nr. 463 . Het gros van deze twintig 
groepen kwam niet vaak voor in andere archiefbronnen, maar vooral werden er geen 
gildeordonnanties gevonden in de belangrijke archiefbronnen U.A., SA II, inv. nr. 461 en 462. 
Dat zou weer verband kunnen houden met een door Lourens en Lucassen ontwikkeld 
criterium om onderscheid te maken tussen reglementering enerzijds, eventueel met een deken 
die namens de stad op de naleving toeziet en een echte organisatie met leden anderzijds. ‘Een 
ambachtsgilde is een organisatie met leden. Dit wil zeggen dat de in veel opzichten zeer 
verwante ‘neringen’ in de Republiek, die zich immers met een product en niet met de 
producent bemoeiden, niet in ons bestand zijn opgenomen’. 1 
 
Tabel 3.2.A. Gilden of gereglementeerde bedrijfstakken? 
 
Droogscheerders 1580-1775 Voerlieden buiten Witte 

Vrouwen 
1650-1804 

Drapiers 1594-1701 Bierdragers 1652-1794 
Voerlieden buiten 
Tolsteeg 

1600-1804 Plateelschilders 1653-1766 

Voerlieden buiten 
Catharijne 

1600-1804 Visgrommers 1676-1794 

Kraankinderen 1600-1794 Olieslagers 1681 
Borduurwerkers 1609-1700 Vetkopers 1681 
Roeischuiten 1622-1626 Wolkammers 1685-1805 
Schippers van de 
kleine schuit 

1625-1764 Rouwmantelverhuurders 1731-1794 

Schippers van de 
grote schuit 

1625-1764 Waterschippers 1794 

                                                
1 Lourens en Lucassen. ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 40. 
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Schippers van het 
Leidse veer 

1650-1794 Handelsbedrijf 
fabrikeurs 

1804 

 
 
Nu is een deel van de onduidelijkheid veroorzaakt doordat de bron zélf en de stadsarchivaris 
deze organisaties gilden noemden, naast het feit dat er dekens over aangesteld werden. Op het 
eerste gezicht lijkt het dus over gilden te gaan, maar er waren bijvoorbeeld in Leiden ook 
dekens van neringen die zich alleen met het product bezighielden. Hebben deze Utrechtse 
groepen zich niet met de producent bemoeid? 
De droogscheerders waren geïncorporeerd in het gilde van de Grote Scheere, samen met de 
lakenbereiders en anderen. Maar ze hadden ook een grafkelder in de Buurkerk.2 De drapiers 
hadden een zieken- en dodenbus.3 Eerder waren ze samen in een gilde met de wolwevers.4 
Net als bij de droogscheerders is het onwaarschijnlijk dat ze eerst in gildeverband werkten en 
later niet. De kraankinderen hadden een ziekenbus, die één gulden en tien stuivers per week 
uitkeerde bij ziekte.5 De borduurwerkers werden een apart gilde, omdat ze zich afsplitsten van 
het kleermakersgilde, en moesten aanwerper bij het bontwerkersgilde worden.6 De bierdragers 
hadden een zieken- en dodenbus.7 De plateelschilders kregen het recht te begraven met een 
eigen lijklaken en gildetekens, en ze hadden ook een bus.8 De visgrommers hadden een 
dodenbus (uitkering 25 gulden), overigens op verzoek van de dekens en de gildebroeders.9 De 
wolkammers kregen een gildeordonnantie, dus leken een echt gilde te vormen.10 Ze hadden 
ook een zieken- en dodenbus, terwijl wol- en sajet verkopers lid moesten worden van hun 
gilde.11 De rouwmantelverhuurders hadden een bus, die op dezelfde manier functioneerde als 
die van de groefbidders.12 Dat hield in dat bij elk sterfgeval de deelnemer een vast bedrag in 
de bus legde, en dat na verloop van een maand of drie maanden de opbrengst in gelijke delen 
werd verdeeld onder de busleggers. De waterschippers heb ik verder niet elders in het archief 
aangetroffen. Het handelsbedrijf van de fabrikeurs was geen voortzetting van bestaande 
organisaties, maar een nieuw initiatief. Wel is het onduidelijk of ze een zieken- of dodenbus 
hadden; in 1804 een criterium voor verplicht lidmaatschap. 
De olieslagers en de vetkopers waren eerder onderdeel van het botterliedengilde, waar ze 
alleen mochten handelen in kleine hoeveelheden (beneden hele en halve kannen).13 In een 
rekest uit 1681 was echter sprake van grote hoeveelheden, want ze leverden niet rechtstreeks 
aan particulieren maar aan de kramers, die daarover klachten hadden.14 In 1799 maakte het 
stadsbestuur eveneens onderscheid tussen de verkopers van grote en kleine hoeveelheden bij 
de wijnkopers: de wijnkopers en de slijters van flessen wijn werden apart vermeld. 
De vervoerders, tien groepen, bieden een gemengd beeld voor wat betreft de vraag of het nu 
om gilden ging. De schippers op de kleine schuit hadden een bus, maar waren bij nader inzien 
mogelijk een knechtsorganisatie en zouden daarom buiten de definitie van een gilde vallen.15 

                                                
2 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 352. 
3 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353. 
4 U.A., SA II, inv. nr. 462, 31. 
5 U.A., SA II, inv. nr. 461-2, 28 juli 1656. 
6 U.A., SA II, 462, 91. U.A., SA II, 4 december 1609 en 28 oktober 1622. Ordonnantie 19 februari 1610. 
7 Bos. ‘Uyt liefde tot malcander’, 353. 
8 U.A., SA II, inv. nr. 130, 21 juni 1766. Bus : U.A., SA II, inv.nr. 463, 1750. 
9 U.A., SA II, inv. nr. 121, 10 september 1714. 
10 U.A., SA II, inv. nr. 130, 24 augustus 1685. 
11 U.A., SA II, inv. nr. 121, 17 maart 1738. 
12 U.A., SA II, inv. nr. 121, 5 februari 1720. 
13 Ordonnantie botterlieden/ vettewariers in Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel II. 
14 U.A., SA II, inv. nr. 310. 
15 U.A., SA II, inv. nr. 463, 1750. 
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De schippers op de grote schuit hadden een bus.16 De schippers van de vrachtschuiten met die 
van  de schietschuiten (dit waren knechten), de schuitenvoerders, de Vaartse schipper(s) en de 
schippers hadden gildegraven in de Geertekerk  en de Jacobs- of Jacobikerk. Van de 
waterschippers heb ik geen aanvullende gegevens gevonden. Voor de voerlieden bepaalde de 
vroedschap dat nieuwe voerlieden het gilde moesten betalen.17 
Betalingen aan een gilde, gildegraven, zieken- en dodenbussen, andere bussen, het krijgen van 
een gildeordonnantie en het hebben van een eigen lijkkleed en gildetekens lijken mij alle 
tekenen van verdergaande organisatie dan louter reglementering van een bedrijfstak met 
eventueel een deken die toezicht hield op het product, en zonder verband tussen de leden 
onderling. De dekens bemoeiden zich niet alleen met de producten, maar ook met de leden. In 
mijn persoonlijke interpretatie zou het aantal Utrechtse gilden in de database van Lourens en 
Lucassen verhoogd moeten worden.  
 
 
 

                                                
16 U.A., SA II, inv. nr. 463, 1794. 
17 U.A., SA II, inv. nr. 130, 17 april 1770. 
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Bijlage 2. Vermoedelijke gildeleden volgens belastingregister 1793. 
 
Voor de registratie van het manuaal op de honderdste penning uit 1793 werd het beroep van 
de belastingplichtige genoteerd. Alleen bij benadering is na te gaan hoeveel gildeleden er in 
1793 in de stad Utrecht moeten zijn geweest. Zekerheid is daarover niet te krijgen, omdat het 
gebrek aan bronnen ons parten speelt. Er bestaan geen ledenlijsten van gilden uit 1793 en  
inschrijvingen als lid in de rekeningen van gilden zijn meestal ook niet voorhanden. Door af 
te gaan op de beroepsaanduiding in het manuaal op de honderdste penning kan slechts worden 
vermoed dat een persoon tot een bepaald gilde moet hebben behoord, maar zeker is dat niet. 
Voor veel gilden spreekt de indeling bij een gilde bijna vanzelf. Van sommige beroepen 
moest worden aangenomen dat ze onder een gilde moeten hebben behoord. 
De volgende beroepen bij Graafhuis en De Vries werden hier tot de  bijbehorende gilden 
gerekend; soms werd verondersteld dat een beroep tot een bepaald gilde zou kunnen hebben 
behoord.1. 
  
Marslieden: schatting op grond van inschrijvingen in rekeningboek marsliedengilde. 
Kleermakers: broekenmaker keurslijfmaker)sknecht), keurslijfstikster, kleermaker, 
lerenbroekenmaker, linnennaaister, mutsenmaakster, naaister, rijglijfmaker, wollenaaister. Bij 
het kleermakersgilde waren ook vrouwen lid, zoals blijkt uit het rekest van de getrouwde 
bazinnen van het kleermakersgilde over gelijke rechten in de begrafenisbus.2   
Smeden: Ritter, Het Utrechtse smedengilde, schatte het aantal smeden in 1793 op 170-200. 
Schoenmakers en –lappers: schoenmaker. 
Bijlhouwers: bezemmaker, borstelmaker, borstelwinkel, draayer, houtwinkel, klompenmaker, 
kraanmaker, molenmaker, scheepmakersbaas, scheepstimmerman, schrijnwerker(sknecht), 
stoelenmaker(sknecht), timmerman, wagenmaker(sknecht), wielendraaier. 
Bakkers: bakker (banket), bakker (brood), bakker (koek). 
Goudsmeden: zilversmid, goudsmid. 
Zakkendragers: zakkendrager(sknecht). 
Tabaksverkopers: tabakverkoper. 
Tappers: duntapper, herbergier, tapper. (N.B. er waren ook nog 6 diktappers). 
Stofjeswerkers: wever(sknecht).  
Schippers: schipper(sknecht), beurtschipper 
Warmoezeniers: warmoezenier(sknecht). Dit gilde bestond waarschijnlijk niet meer. 
Botterlieden: veehouder, boer, kaaswinkel, karnemelkverkoper, melkverkoper, 
melkvrouw/man. 
Grutters: grutter. 
Knoopmakers; knoopjesdraaier. 
Glazenmakers en grofschilders; glazenmaker en schilder. 
Sterkedrankverkopers: distellateurswinkel, drankslijter, slijter in sterke drank.  
Steenbikkers: metselaar(sknecht) en leydekker(sknecht). 
Chirurgijns: barbier, chirurgijn, haarsnijder. 
Apothekers; apotheker. 
Oude wantsnijders: oude kleerkoper, uitdrager. 
Kuipers: kuiper, kuipersbaas. 
Korenkopers: korenkoper (w.o. enkele molenaars). 
Wijnkopers: wijnkoper(sknecht). 
Boekverkopers: boekverkoper, boekwinkel. 
                                                
1 Graafhuis en De Vries. ‘Utrechtse belastingbetalers’. 
2 U.A., SA II, inv.nr. 467. Rekest van de getrouwde bazinnen van het kleermakersgilde. 
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Houtschilden: houtschild. 
Zadelaars: zadelmaker(sknecht). 
Molenaars: molenaar. 
Bierdragers: bierdrager. 
Hoedenmakers: hoedenmaker. 
Mandemakers: mandemaker(sknecht). 
Visverkopers: visverkoper. 
Beeldsnijders: beeldhouwer. 
Blauwververs: blauwverver. 
Droogscheerders: droogscheerder. 
Groefbidders: groefbidder. 
Voerlieden: voerman(sknecht). 
Wantsnijders: lakenkoper. 
Plateelschilders: tegelbakkersknecht. 
Kraankinderen: kraankind. 
Passementswerkers: passementwerker. 
Louwers: loyer(sknecht). 
Riemsnijders: leerkoper. 
Rouwmantelverhuurders; mantelverhuurder. 
Brouwers: brouwer. 
Visgrommers: visgrommer. 
Lontwerkers: lontwerker. 
 
Voor de steenbikkers werden door Graafhuis en De Vries de bazen en de knechten samen 
geteld bij de metselaars (51) en de leidekkers(18). Uit de klappers op het manuaal is van deze 
beroepen een nieuwe telling gemaakt, en daaruit resulteerden 21 metselaars en zestien 
leidekkers, de overigen waren knechten. 
In de lijst van Graafhuis en De Vries, en dus in het manuaal van de 100e penning, komen 
enkele vage aanduidingen voor: ambachtsman, en baas-meesterknecht; die niet konden  
worden ingedeeld bij een gilde.  
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Bijlage 3. Gildehuizen en gildekamers 
 
Om als organisatie te kunnen functioneren had een gilde ruimte nodig om te vergaderen, 
proeven af te nemen, feesten te houden, eventuele behoeftige leden te huisvesten en de 
bezittingen te herbergen. Het onderstaande, hoofdzakelijk chronologische, overzicht schetst 
hoe een aantal verschillende gilden in die behoefte heeft voorzien. 
De oudst bekende Utrechtse gildekamer bestond in de veertiende eeuw in een van de 
stadstorens, de Witte Vrouwepoort, en was in gebruik bij het Marsliedengilde.1 Dankzij een 
bewaard gebleven inventarislijst kan men als het ware een kijkje nemen in deze ruimte; er is 
‘een ladeken mit ons gilde brieven’, en ook is er ‘ons gilde grote kiste, dair sijn in vijff cleine 
lootbussen’, naast ‘een eycken kiste’ van de ‘oudermannen ende bussmeysters’ en ‘twe 
besloten bussen, daer zijn in veel rollen ende cedullen ende ons gilden zegell’.  
Ook is er ‘een out pellen mit een strijpte saerts’ (een begrafeniskleed), en er zijn enkele zaken 
die met de militaire taak van het gilde te maken hebben: ongetwijfeld bedoeld voor de waak 
stond er een bed, waarop stond geschreven ‘der marsluyden bedde’, met een ongeweven oud 
kussen (‘polue’), en ten behoeve van veldtochten was er ‘een zyde banier ende een wimpel’. 
Samen met het gilde van de ‘botterluyden’ stond er nog een bed met eenzelfde peluw. Dus 
mogelijk gebruikte dit gilde eveneens deze ruimte. 
De Witte Vrouwepoort werd in de jaren 1648 en 1649 afgebroken, waarna er een nieuwe 
poort gebouwd werd, die inmiddels allang weer gesloopt is.2   
Overvoorde en Joosting noemen als Middeleeuwse gildehuizen: het ‘Vleeschhuis’ van het 
Vleeschhouwersgilde, de schoenmakershal naast het Schoonhuis in de Marsegast en de oude- 
schoenmakershal op de Ganzenmarkt noordzijde (resp. van het corduaniers- en het oude 
corduaniersgilde, zo genoemd naar het leer uit Cordova), terwijl het boterlieden- en het 
brouwersgilde vergaderden ‘in den Minderbroedersreventer’ (refter of eetzaal).3  Op 23 Mei 
1432 beval de raad de afbraak van het vleeshuis en op 7 januari 1433 werd het 
vleeshouwersgilde vernietigd wegens oproerig gedrag van de vleeshouwers.4 Het gilde zou 
onder meer in 1426 de burgemeester Berent Proeys vermoord hebben.5 De raad kon en wilde 
zijn bemoeienis met het vleeshouwersambacht niet loslaten en zo kwamen er twee nieuwe 
vleeshallen, een klein vleeshuis aan de Lange Nieuwstraat en een groot vleeshuis aan de 
Voorstraat bij de Neude.6 Het Minrebroedersklooster aan het Janskerkhof was in 1246 
gesticht. De twee gilden zouden er geen blijvend gebruik van kunnen maken, want in 
augustus 1566 woedde er de Beeldenstorm, terwijl de grote eetzaal van 1581- 1795 gebruikt 
werd als vergaderzaal van de Staten van Utrecht.7 
Het smedengilde vergaderde al heel vroeg in een eigen gildehuis, omstreeks 1450 werd al aan 
het Eloyen Gasthuis in de Boterstraat gerefereerd als ‘het gildehuis’.8 

                                                
1 Van den Bergh- Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel II, 734, noot 5. Overvoorde en Joosting. De gilden van 
Utrecht tot 1528, deel II,  237-238.  
2 Zie: Cuperus. ‘De Wittevrouwenpoort van Utrecht’. v.K. ‘De Wittevrouwepoort van Utrecht’. . 
3 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht, deel I, c. Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 30, meldt dat de 
meeste gilden in de refter van de Minderbroederskerk vergaderden onder aanhaling van Muller. Schetsen uit de 
Middeleeuwen, 125.    
4 Muller. Schetsen uit de Middeleeuwen, 89- 90. 
5 Dirks. ‘Utrechtse gildepenningen’, 163.  
6 Van Hulzen. Utrecht op oude foto’s. Van Catharijne, 218- 219. Begin 19e eeuw verviel het gebod voor de 
slagers om vlees te verhandelen op de banken in de vleeshallen. Over de kleine vleeshal: A. van Hulzen. Utrecht 
op  oude foto’s. Van Plompetoren, 140- 141. 
7 Van Hulzen. Utrecht op  oude foto’s. Van Plompetoren, 78-79. 
8 Ritter. Het Utrechtse smedengilde, 30, baseert zich op Archief Eloyen Gasthuis (AEG, c 166). Meer over het 
Eloyen Gasthuis: Ritter, Het Utrechtse smedengilde, 95- 109. Rommes en Van der Spek. Met hand en hart, 27 en 
verder, 75 en verder. 
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Belangrijker en centraler dan alle voorgaande vergadercentra was het Schoonhuis, een 
kapitaal pand dat zich van de Steenweg tot de Oudegracht uitstrekte, het perceel Steenweg 11-
13 tot Oudegracht 163- 165. Hier werd in de Middeleeuwen de stad bestuurd door zowel de 
stedelijke raad als de oudermannen (voorzitter of dekens) van de gilden.9 Dit pand diende 
tevens als ‘wanthuis’ of lakenhal en vormde zo het werkterrein van het Wantsnijdersgilde.10 
Heel belangrijk was de zogenaamde ‘gemeene morgenspraak’, een gelijktijdige bijeenkomst 
van alle gilden, waarbij elk gilde afzonderlijk vergaderde onder zijn eigen oudermannen. Dit 
blijkt tenminste uit artikel 55 van de gildebrief uit 1455.11 De gemeene morgenspraken 
werden gehouden op het Janskerkhof. Men vergaderde gewoonlijk de dag voor Lichtmis en 
verder wanneer het wegens ernstige politieke aangelegenheden nodig was, of wanneer het 
door twee gilden werd gevorderd. In 1455 werd het aantal van deze bijeenkomsten bepaald op 
vier per jaar. Het Janskerkhof was geen kerkhof in de moderne betekenis van begraafplaats; in 
de Middeleeuwen was het een besloten, van de woongebieden der stad uit slechts door 
poorten bereikbare binnenhof van een kerkelijk gebied.12 De kerk en het gebied erom heen 
waren het centrum van een kappitelimmuniteit. Er stonden weinig bomen en er waren grote 
grasvelden, doorsneden door de paden naar de kanunnikenhuizen, de dienstgebouwen en 
vooral de kerk. Voor de massale bijeenkomsten was in het stedelijk gebied geen ander ruim 
plein beschikbaar. Het pleintje rond de Buurkerk was eigenlijk de aangewezen plaats, maar 
het was veel te klein.13 
De volgende lokaties van gilden dateren van na 1528, het verlies van de politieke macht door 
de gilden in Utrecht, en van na het begin van de Opstand en de Reformatie. 
In 1597, na hun afsplitsing van het smedengilde, kregen de goud- en zilversmeden een eigen 
gilde- of keurkamer toegewezen in het voormalig bisschoppelijk paleis. Dit behoorde, evenals 
de talrijke kloosters in de stad, tot de gebouwen die na de secularisatie van de kerkelijke 
goederen, in 1580 leeg waren komen te staan. De voormalige stadsresidentie van de bisschop 
lag in de buurt van de Dom. De goudsmeden benutten de voormalige consistoriekamer als 
gildekamer. Vanaf vermoedelijk 1632 betrok het goudsmedengilde de sacristie van het Sint- 
Catharijneconvent als gilde- en keurkamer.14 Bij die gelegenheid merkten de goudsmeden op 
dat de inrichting van beide kamers ‘hebben hen luyden groote en excessive costen 
veroorzaakt’. Een bewijs dat inrichting en verbouwing van een gildekamer niet goedkoop 
was. Later, in de jaren 1730, kocht het goudsmedengilde nog een schilderij van Johannes de 
Doper om zijn kunstverzameling aan te vullen, die verder was samengesteld uit respectabele 
werken bevatte zoals landschappen, of beelden uit de klassieke Oudheid of het Oude 
Testament..15 Ongetwijfeld hebben deze taferelen de gilde- en keurkamer opgesierd. Uit de 
volgende vroedschapsresolutie uit 1629 blijkt dat het brouwersgilde eerst vergaderde in het 
Huis Keyserrijck om vervolgens om te zien naar het kennelijk betere St. Jacobsgasthuis; de 
‘Camer in St. Jacobs Gasthuijs, welcke  die vant Brouwer Gilde versoecken te hebben tot 
haerl.(ieder) Gildevergaderingen, consenteert de Vroetschap dat zijl(ieden) de selve camer 
                                                
9 Bogaers. ‘Geleund over de onderdeur’, 356. 
10 Wantsnijders mogen de belastingen niet ontduiken (‘Impost op wolle lakenen’) door te verkopen en te slijten 
‘sonder deselve in het Wanthuys te brengen en aldaar te verkopen’. 1 februari 1581, Van de Water. Groot 
Placcaet Boek, deel  III, 1030. Over het Wanthuis nog het volgende:  Dolfin. Utrecht de huizen, Beschrijving, 
20, merkt op dat in 1227 ook het wanthuis ‘Scharlaken’ wordt genoemd, het noordelijk deel van die zogenaamde 
Choorstraat heette in de Middeleeuwen overigens Lakensnijdersstraat. In het zuidelijk deel van de Choorstraat 
bevond zich, langs de Zoutmarkt, de Oude Schoenmakershal. 
11 Overvoorde en Joosting. De gilden van Utrecht tot 1528, deel I, xcviii. Zie ook: Vijlbrief. Van anti-
aristocratie tot democratie, 34- 35. 
12 Temminck Groll. ‘De negen eeuwen’.  
13  Struick. ‘Het Janskerkhof in het stedelijk leven’. Deze schrijver merkt op: ‘Allicht zijn de bijeenkomsten van 
de doorgaans agressieve gildebroeders rumoerig geweest. Toch zijn mij geen klachten  van het kapittel bekend’.  
14 Van den Bergh- Hoogterp. Goud- en zilversmeden, deel I, 56.  
15 Prak. ‘Politik, Kultur’,  79.  
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voor twee jaren in huijre zullen mogen gebruijckt voor de selve huijrpenningen dat voor die 
tegenwoordig gebruict wort / Ende daer tegens weder voor gelycke twee jaren mogen 
verhuijren de Camer in Keyserrijck heml(ieden) tot haer vergaderinge voor desen gegonst’.16  
Het goud- en zilversmedengilde werd op 26 maart 1632 door de vroedschap toegestaan tot 
een gildekamer te hebben de kamer boven de aalmoezenierskamer in het Brigittenklooster.17 
De rentmeester van het convent moest de trap en de haardstede in orde maken en het gilde 
mocht de heren van de aalmoezenierskamer geen overlast bezorgen. Het lakenkopersgilde 
werd op 25 juni 1632 ‘gegeven de lootzen neevens het Zeegelhuijs tot het meeten (en 
visiteren) der lakenen’.18 Tot dan toe maakte het gilde gebruik van een kamer in het huis 
Keyserrijck. Men droeg de natte lakenen de trap op om ze op de kamer te kunnen meten en 
visiteren ‘volgens d’ ordre op den terra van de lacenen’. De trap moest gerepareerd worden en 
dat dreigde de stad te veel te gaan kosten. In het belang van de stad kreeg het lakenkopers (of 
wantsnijders-) gilde ‘seekere lootsen neffens het Segelhuijs’, die leeg stonden, aangewezen. 
Voor de nodige reparaties en de aanleg van een put met twee pompen verleende de stad een 
subsidie van 150 gulden. 
Het snijders- of kleermakersgilde kreeg op 16 januari 1637 door de vroedschap het ‘Choor 
boven de hierusalemkerk’ als gildekamer toegewezen, op voorwaarde dat zij zouden 
vertrekken als de stad de ruimte mocht nodig hebben.19 Voor het maken van een trap en een 
schoorsteen verleende de stad subsidie. Dit kerkje lag bij het klooster van die naam aan de 
huidige Jeruzalemstraat.20 
Een reglement van de zakkendragers van het benedeneinde bepaalde op 13 november 1637 
dat ‘yder der voorschreve sackedragers, hun alle dagen des morgens aan het 
sackedragershuysken zullen moeten laten vinden ende aldaar te samen (dobbelstenen) werpen 
om het werk’ (te verdelen).21 Waar zich dat zakkendragershuisje bevond is niet bekend. 
De zakkendragers kenden twee gilden, die van het boveneinde en van het benedeneinde.  De 
stad was in twee delen verdeeld met als grens ongeveer het stadhuis. Het boveneinde is het 
gedeelte waar de rivier de Rijn de stad binnenstroomt en het benedeneinde is gelegen bij de 
Weerd.22  
De turfvulsters van het boveneind hadden ook vergaderruimten, hoewel zij voor zover bekend 
geen afzonderlijk gilde vormden. De vroedschap besloot op 2 mei 1644 de kamer waar zij tot 
dan toe vergaderden, te weten in de ‘Brandolysteeg’ te verkopen. De nieuwe plaats van 
samenkomst  was ondergronds, ‘de Cluys onder de straet aan de Romerburgerstraet daer ’t 
Wed is geweest,’ en de kameraar werd gelast het verblijf in orde te maken.23   
Ook het bakkersgilde had het oog laten vallen op een (voormalige) kerkelijke omgeving. Op 
30 september 1658 bepaalde de vroedschap het volgende: ‘De busmeester sal alle jaer 
reeckening ende bewijs van synen ontfangh ende uijtgeven doen voor den gemeenen Gilde int 
Agnieten Clooster nae voorgaande communicatie ende met consent van heeren Borgermrn. in 

                                                
16 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresoluties  23 februari en 2 maart 1629. Overigens is er in de 
index op deze resoluties sprake van het ‘hiobsgasthuijs’ (Jobsgasthuis), U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 129-ter 
Index, onder Brouwersgilde. 
17 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie 26 maart 1632. 
18 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie 25 juni 1632. 
19 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie 16 januari 1637. 
20 Maaskant. Praktijk en privé, 38. Dit was ook de locatie van het Theatrum Anatomicum dat onder meer door 
het chirurgijnsgilde werd gebruikt ; zie hier ook de andere plaatsen: de Catharijnekerk (1626), de zolder van de 
Bramdolijkerk (1637), Catharijnegasthuis (1666 of 1668), 
de Lange Nieuwstraat (1726) 
21 Van de Water. Groot Placcaat Boek, deel  III, 942. 
22 Schoute Bosman. De gilden te Utrecht, 2. 
23 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 2 mei 1644. 
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der tijt’.24 Dit Agnietenklooster heeft ongeveer twee eeuwen gefungeerd als religieuze 
instelling. In 1420 vangt de geschiedenis aan: in 1620 moest het stadsbestuur nog optreden 
omdat in het klooster nog ‘beelden en autaren’ waren. Het stadsbestuur stelde er na de 
Reformatie een speciale rentmeester over aan (1613).25 Behalve de bakkers gebruikte ook het 
Utrechtse schildersgilde een ruimte in het Agnietenklooster. Van 1639- 1675, tot aan de 
stichting van het Ambachtskinderhuis, ten behoeve van weeskinderen en vondelingen, hadden 
de schilders er een Toon-kamer.26 Bij de ontruiming betaalde de stad  f 100,- aan het gilde ‘in 
extinctie ende voldoeninge van hare pretensie wegens eenige glasen en vorder houtwerck, die 
’t Agnietenclooster gelaten ende bij de stadt overgenoemen ende geemployeert int oprechten  
van ’t Ambachtshuys’.27 Het hebben van een toonkamer was in Utrecht niet uniek, ook het 
bijlhouwersgilde had zo’n toonkamer, volgens Hoogewerff: ‘Zoo hadden te Utrecht de 
bijlhouwers in de 17e en 18e eeuw het koor der Mariekerk als hun ‘pand’ in gebruik voor de 
uitstalling der door hen vervaardigde kasten en andere meubelen’.28 Het steenbikkersgilde had 
een ruimte speciaal voor het afleggen van proeven. De vroedschap bepaalde dat het afleggen 
van proeven door de metselaars en de leidekkers  van het steenbikkersgilde ‘van nu voortaan 
geschieden sal in de kasematten van Sterckenb. Ende niet elders, op pene van…’.(30 april 
1660)29  De plaats die hier bedoeld wordt was het bolwerk Stoutenburg, later Sterkenburg en 
nog later Sterrenburg genoemd, vlakbij de Bijlhouwerstoren.30 Het is niet zeker dat de 
(geslaagde) proefstukken ook aan klanten werden getoond, maar het is een mogelijkheid dat 
de gildebroeders de kazematten gebruikten als toonkamer. In Amsterdam hadden de 
metselaars hun Metselaarskamer in de Waag, misschien wel met dit doel voor ogen, opgesierd 
met een imposante meesterproef.31  Een uitzonderlijke plaats van samenkomst hadden de 
lakenbereiders toen de Vroedschap besloot de ‘Scheerslijpsteen’ te laten bevestigen aan het 
‘Markthuys op de wal aen t Bolwerck Sterkenburch’, terwijl tevens besloten werd zich met 
betrekking tot het slijpen van scharen te houden aan artikelen in de ordonnantie van Leiden.32  
Door een toevallige aantekening in het zogenaamde ‘Gildeboek’ van de stad Utrecht kan 
vastgesteld worden dat het volkrijke linnenweversgilde op 13 december 1651 in zijn geheel 
vergaderde in de ‘Nicolaeskerck’.33 Deze kerk was nu eens geen leegstaand pand, maar was 
gewoon in gebruik als gebedshuis. 
Op 1 mei 1654 besloot de vroedschap het steenbikkersgilde een eigenaardige vergaderruimte 
te gunnen: de gang van het Segelhuijs. Daar kon ook het model van de proef opgesteld 
worden ‘mits d’ selve daervoor niet benauwende tot belet van de passage daer over’.34 Het 
Segelhuijs was een onderdeel van het Minderboedersklooster geweest.35 
In januari 1658 hebben zich nogal wat gilden met een verzoek om vergaderruimte tot de 
vroedschap gewend: ‘de boekvercopers, apothekers ende chirurgijns is tot haere resp. 

                                                
24 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461 I, 223, Artikelen vant Backersgildt nopende de bedieninge van hare gemene 
busse. 
25 De Meyere. Het Agnietenklooster te Utrecht, 11. 
26 Ibidem, 42. Thans huisvest het gebouw van het voormalige Agnietenklooster het Centraal Museum. 
27 Adriani. Het Stads-ambachtskinderhuis, 37. U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461 II, 827. 
28 Hoogewerff. De geschiedenis van de St. Lucasgilden, 111. 
29 UA, Stadsarchief II, inv. nr. 461 I, 675. 
30 Van Hulzen. Utrecht op oude foto’s. Van de Weerd, 238- 239. De Bijlhouwerstoren heette oorspronkelijk de 
Toltoren. Toen later de houtbewerkers voor deze toren moesten zorgen kreeg hij de naam van Bijlhouwerstoren. 
Mogelijk is deze toren ooit gebruikt als gildekamer (vergelijk Witte Vrouwepoort voor de Marsluiden) en de 
Smeetoren voor de smeden. 
31 Van Eeghen. De gilden, afbeelding 28. Nu Historisch Museum Amsterdam. 
32 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461 I, 70- 71.  
33 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461 I, 267. ‘Op den 13en Decemb. 1651 is bij de Dekens en Busmrs ende 
gemeene Gildebroeders t’samen vergadert zijnde in Nicolaeskerck’..luidde de aanhef van een rekest. 
34 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 1 mei 1654. 
35 Muller Fzn. Schilders-vereenigingen te Utrecht, 39. 
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Gildenvergaderinge geassigneert de Abraham doly kercke ende de Brouwers ende Wyncopers 
de Camer boven hierusalems kerck’.36 Op 10 januari 1659 besloot de vroedschap dat de 
Brouwers en de Wijnkopers maar moesten vergaderen op de kamer boven de Waag, die 
mogelijk al bij de Lakenkopers in gebruik was.37  
Op 25 juli 1659 besloot de vroedschap op advies van de Cameraars dat de lakenkopers, 
wijnkopers en brouwers de voorkamer boven de Waag moesten delen.38 De Waagmeester zou 
de achterkamer bij gelegenheid moeten opendoen om te dienen als vertrekkamer ‘die de 
voorn. drie gilden met nieuwe glasen sullen hebben te voorsien’. De stad besloot ook hier 
weer een subsidie te verlenen: ‘des sullen van stadswegen de raempten ende vensters worden 
becosticht als oock de reparatie van de solders boven deselve’. 
Het bijlhouwersgilde betrok in 1659 een nieuw gildehuis ‘genaamd de Rode Poort’ op het 
Vredenburg aan de oostzijde. Het gebruik van dit pand lijkt op dat van het smedengilde, het  
Eloyen Gasthuis, want er werden ‘eenige cameren’ gereserveerd ‘tot wooninge ende 
onderhout van armen vant voors. gilt’.39 Van Hulzen merkte op: ‘deze zaal had nog als 
muziekzaal dienst gedaan, waar in april 1766 de familie Mozart met de toen tienjarige 
Wolfgang Amadeus gemusiceerd had’.40 Ter bestrijding van de onkosten van dit gildehuis 
besloot de vroedschap dat alle omlagen van hout daar plaats moesten vinden ‘mits gevende de 
halve stuyver op de gulden, als nu ten behoeve van het voorschreve Gildenhuys’.41 De 
gasthuisfunctie van de gildehuizen van de smeden en de bijlhouwers was voor Utrecht 
uitzonderlijk. In het middeleeuwse Gouda echter was ongeveer de helft van de talrijke 
gasthuizen in beheer van een gilde: het Noodgods-, het St. Anthonie-, het St. Barbara-, het St. 
Jacobs-, en het St. Joostgasthuis. Het laatste behoorde toe aan de pijnders of zakdragers.42    
Op 25 februari 1661 besloot de vroedschap een vergaderplaats toe te wijzen aan het 
‘Lakenbereyders Gildt’ en wel ‘het Segel-huys aen de Gansmerckt gelijck het bij t’ 
Drapiersgildt wordt gebruyckt  alwaar dit gildt sal mogen compareren op Dijnsdach, 
Donderdagh ende Saturdagh ten ware de Drapiers op een der voors. dagen extraord. waren 
geladen’.43 Op 18 maart van hetzelfde jaar besloot het stadsbestuur : ‘Die vant 
Schoenmakersgildt is op haer versoeck toegestaan haer Gilden- vergaderinge te houden opt 
pandt van de Minrebroeders neffens het Segelhuijs gelyck heml. Bij d’ heeren Camers out 
ende nieuw is aengewesen die voorts geautoriseert syn tottet approprieren van dien ten 
meesten oirbaar en minsten coste’.44  Het snijders- of kleermakersgilde had intussen een 
nieuwe gildekamer gevonden: tot 1668  in het eerder genoemde Agnietenklooster.45 In 1669 
bleken drie gilden de gildekamer ‘boven de Waegh’ te delen: het Bakkersgilde, het 
Apothekersgilde en het arsluijdengilde.46 De Marslieden hadden de kamer waarschijnlijk het 
eerst in gebruik, want de apothekers moesten twee honderd gulden betalen voor’het gebruijk 
van mobilia alsmede tot vergoedinge van andere oncosten bij de Marsluijden aldaer gedaen’; 
daarna kwamen de bakkers en die moesten eveneens twee honderd gulden betalen aan de 
                                                
36 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 11 januari 1658. De abraham dole kerk stond op de 
plaats waar nu de Lutherse kerk is. 
37 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 10 januari 1659. 
38 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 25 julij 1659. 
39 Bos. ’Uyt liefde voor malcander’, 133. UA, BA I, Archief Gilden , inv. nr. 79 (30-5-1659). U.A., Stadsarchief 
II, inv. nr. 121 Vroedschapsresolutie 30 mei 1659 (‘is daer op bij de vroedschap gearresteert een Ordonnantie 
geregistreert int Quoyer van de Gilden-Ordonnantien’). Van Hulzen. Utrecht op oude foto’s. Van Catharijne, 
152- 153. Op een foto van omstreeks 1890 is het Bijlhouwersgildehuis nog te zien. 
40 Ibidem, 152- 153. Later kwam hier de woning van de vendumeester R. Bresser. 
41 Van de Water. Groot Placcaat Boek, deel  III, 749. 
42 Goudriaan. ‘Gilden en broederschappen’, 31. 
43 UA, Stadsarchief II, inv. nr. 461-I, 72 e.v. 
44 UA, Stadsarchief II, inv. nr. 461-I, 508. 
45 De Meyere. Het Agnietenklooster te Utrecht, 40. 
46 UA, Stadsarchief II, inv. nr. 461 I, 446- 447, 230. 
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marslieden en vijftig aan de apothekers. Van de inrichting is niets bekend, behalve dat de 
apothekers ‘acht pruijsen stoelen’ bezaten en dat dit de reden was waarom de bakkers een 
vergoeding aan de apothekers moesten betalen. De vroedschap bepaalde dat de drie gilden 
gelijke rechten hadden op al de meubelen en de stoffering, en dat zij bij reparatie of 
vernieuwing daarvan met ‘onderlinge bewillinge sullen moeten disponeren’. De stadswaag  
was onderdeel van het Huis Keyserrijck, op de hoek van de Stadhuisbrug en de Ganzenmarkt, 
dat omstreeks 1410 gebouwd was door Gerrit de Keyser. Het huis was in 1614 door de stad 
gekocht en als waaggebouw ingericht en de stadskraan hees goederen van de werf aan de 
Oudegracht tot voor het Huis Keyserrijck.47  
In 1675 is het kleermakersgilde alweer met een nieuwe vergaderkamer bezig, want het 
stadsbestuur tekent in het ‘Gildeboek’ aan dat ‘D’heeren Gecommiteerden vant ambachtshuys 
zijn geauthoriseert om met d’overluijden vant Cleermakersgilt t accorderen nopends het 
maken van een schorsteen op den Camer boven de aelmosonierscamer, haer alsmede tot een 
Gilde Camer geassigneert’.48 Tot dusver zijn er alleen gilden de revue gepasseerd, maar er 
waren ook georganiseerde knechten verenigd in tien knechtsbussen.49 Een zo’n gezelschap 
bestond uit de hoedenmakersknechten, zij hadden de oudste Utrechtse knechtsbus (1598), die 
ziekengeld en reisgeld uitkeerde. In 1677 werd hen voorlopig toegestaan te vergaderen in het 
‘Bagijnhofkerckje, mits sulcx niet geschiede  op den uyre van de Catechesatien aldaer’.50 Het 
chirurgijnsgilde zetelde in 1682 in een gildekamer in het Huis Keijserrijck ‘met een rijk 
voorziene instrumentenkast, voor welker aanvulling en onderhoud bijdragen der gildebroeders 
en een deel der examengelden werden besteed’.51 Het was de bovenkamer aan de oostkant en 
de stad was bijgesprongen door ‘ter verval van de mercklycke oncosten’ een subsidie te geven 
van honderd vijftien gulden.52  
Op verzoek van de dekens van het ‘Collegie der Constschilders’ besloot de vroedschap op 
14augustus 1682 om de Aalmoezenierskamer in het voormalig Brigittijner-klooster voor hun 
vergaderingen beschikbaar te stellen en wel ‘op d’ eerste maendag in ieder maand’.53  In 1688 
bleken de lakenkopers-, brouwers- en wijnkoopersgilden een gildekamer in het Huis 
Keyserrijck te hebben, maar zij konden hiervan niet ongestoord genieten want de kamer werd 
ook door andere gezelschappen gebruikt, bijvoorbeeld om er maaltijden te houden. Vandaar 
dat zij zich in een rekest  wendden tot Burgemeesteren en Vroedschap met het verzoek om 
hun ruimte met uitsluiting van anderen te mogen gebruiken.54  Het gemeenschappelijk gebruik 
van een kamer door meerdere gilden leidde weleens vaker tot problemen. Dat blijkt uit een 
aantekening van het marsliedengilde uit 1761: ‘die van het backers Gilde, dewelke op deesen 

                                                
47 De  stadskraan bezweek op 9 september 1837. Van Hulzen. Utrecht op oude foto’s. Van de Weerd, 52- 53, 90- 
91. Dolfin e.a. Utrecht de huizen,  beschrijving, 20 vermeldt dat de oudste vermelding van de stadswaag in 1318 
een gebouw in de Hardebollenstraat betreft. Later in die eeuw vindt men deze zeer belangrijke instelling aan de 
Ganzenmarkt. 
48 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 461-I, 152 e.v., 17 mei 1675. 
49 Bos. ‘Uyt liefde voor malcander’, hoofdstuk 4 Utrecht en bijlage VI. 
50 U.A., Stadsarchief II, inv. nr.  461-I, 394, 10 september 1677. 
51 U.A., Stadsarchief II, 461-I, 468, in een rekest aan B. en Vr. d.d. 20 februari 1682. Van Andel. Chirurgijns, 
vrije meesters, 181. Maaskant. Praktijk en privé, 59. 
52 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 28 februari 1670. 
53 Hoogewerff. De geschiedenis van de Sint- Lucasgilden, 112. Voordien werden de vergaderingen in de 
‘Collegiekamer’ gehouden. Dirks stelt echter dat het Schilderscollegie eind 17e eeuw vergaderde boven de 
Hieronymusschool, sedert 1717 (pas) in de Aalmoezenierskamer. Dirks. De Noord- Nederlandse 
gildepenningen, deel II, 158. 
54 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 772, 25 juni 1688. De lakenkopers bezetten deze gildekamer al sedert 1659. 
U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie, 25 juli 1659. In 1688 besloot de vroedschap dat deze 
gilden de kamer exclusief mochten gebruiken, maar tevens dat zij het onderhoud moesten (laten) uitvoeren, met 
name de vloer had dit nodig. U.A.,Stadsarchief II, inv. nr. 121 vroedschapsresolutie 27 augustus 1688.  
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Gildekamer vergaderen seekere goederen tot deesen Gilde alleen behorende’ gebruikt hebben. 
Men besluit daarom ‘een kist met behoorlijk ijserbeslag en sluijtwerk te laten voorzien’.55  
Op 6 oktober 1710 kregen de schippers van de Amsterdamse trekschuiten een ‘Commissaris 
Comptoir ende Gildekamer’ in een herberg, dankzij een rekest van ‘Beernd van Heerden, 
koper van de herberge buijten de Weerd daer de Stad grave uithangt’.56  
In de achttiende eeuw was het schildersgilde, later schilderscollege en nog later ‘Schilders- 
ende tekencollegie’, behoorlijk achteruit gegaan en het stadsbestuur was er veel aan gelegen 
om het tij te keren. Tusen 1697 en 1753 is er maar liefst negentien maal sprake van een 
subsidievan zestig gulden voor olie en turf in de winter.57 Eerst vanaf 1696 in de ‘Camer vant 
Hierony School’, de leegstaaande kamer waar de rector pleegde te doceren, later in 1717 in de 
Stads-aalmoezenierskamer in de refter van het voormalige Brigittenklooster in de 
Brigittenstraat.58 Deze kamer had een hoge kelder en een kruisribgewelf.59 Van 1754 tot 1787 
genoot men 24 maal een subsidie ‘voor vuur en licht’ van f 75.60 Dit alles was meer dan 
waarop de gilden hoefden te rekenen, maar er zat nog meer in het verschiet voor het 
schilderscollege. Op 14 oktober 1776 stak de vroedschap vijfhonderd gulden in het 
verbouwen van de vertrekken boven de Schermzaal in het Zegelhuis, weliswaar onder de 
voorwaarde dat dezen altijd in beheer en eigendom van de vroedschap zouden blijven. Daar 
bovenop kwam er een subsidie van 350 gulden voor het meubilair, waarbij wederom de 
voorwaarde gold dat dit altijd in eigendom van de stad zou blijven. De ‘Heeren 
Gecommiteerden der directie van Stads finantien’ merkten bij die gelegenheid op dat de 
vertrekken als een ornament voor de stad konden worden aangemerkt. Nu is het aardige van 
deze geschiedenis dat we door deze verhuizing op de hoogte zijn van het wel en wee van een 
aantal andere gilden, want zij moesten verhuizen uit het Zegelhuis.  De beeldsnijders (ook wel 
antijksnijders) en de glazenmakers zouden hun proeven voortaan moeten doen op de kamer 
‘bijzijde de Stadswaag van de knegts van de steenbikkers en timmermans’ (beide hadden 
knechtsbussen). En op de gildekamer van de apothekers boven de waag zouden vergaderen 
het vetwariersgilde, de beeldsnijders, de blaauwverwers, de kuipers en de boekverkopers.  De 
kamer boven de Latijnse School werd in gebruik gegeven aan de glazenmakers en 
kladschilders, en aan de lakendrapersknechts en de knoopjesdraaijers.61 De letterdienaar 
Eduard van den Berg die in het Zegelhuis woonde kreeg van de gilden en bussen een kleine 
jaarlijkse vergoeding, nu de gilden vertrokken werd hij door de stad schadeloos gesteld met 
zes dukaten per jaar. Het Zegelhuis was een onderdeel van het Minderbroedersklooster. 
Aan het eind van de achttiende eeuw maakten de ‘provisionele commissarissen tot de 
gesubsisteert hebbende gildens’ rapport op van de bezittingen van de gilden. Het 
visverkopersgilde bleek een huisje te bezitten in de Massegast (bij de Oudegracht, 
stadhuisbrug), maar het is niet duidelijk of dit ook als gildehuis in gebruik was of dat het om 
een belegging ging.62 Het goud- en zilversmedengilde had en onderhield een keurkamer: ‘de 
enige in dit voormalig gewest’. Het is niet bekend of deze keurkamer op dat tijdstip nog als 
gildekamer gebruikt werd en ook de toenmalige locatie is onbekend. Merkwaardig is wel dat 

                                                
55 U.A., Bewaarde archieven I, Archief gilden, inv. nr. 59. Resolutieboek van dekens en overlieden van het 
Marslieden-gild (1750- 1785), fol. 24. 
56 U.A., Stadsarchief II, inv. nr. 121, vroedschapsresolutie 6 oktober 1710. 
57 Muller Fzn. Schildersvereenigingen te Utrecht, 86. 
58 Ibidem, 87. Adriani. De Stads-Aalmoezenierskamer te Utrecht (1628- 1928). Utrecht 1928, 19: deze lokatie 
werd in 1629 betrokken door de Stads-Aalmoezenierskamer en men heeft daar bijna twee eeuwen gezeteld. 
59 Dolfin. Utrecht de huizen, 14- 15. 
60 Muller Fzn. Schilders-vereenigingen te Utrecht, 87. 
61 Ibidem, 88-89. 
62 U.A., Historisch werkmateriaal, inv. nr. 644, Algemeen rapport 6 mei 1799, nr. 29. 
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er besloten werd de keurkamer te laten voortbestaan en naast ‘provisionele commissarissen’ 
ook weer keurmeesters voor goud en zilver aan te stellen.63 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de gilden in Utrecht een opmerkelijke voorkeur hadden 
voor een (voormalige) kerkelijke omgeving voor hun vergaderingen. Dit was niet alleen zo in 
de Middeleeuwen, maar ook daarna. De reden hiervan is vermoedelijk dat die ruimtes in 
Utrecht ruim voorhanden waren en dat ze goedkoop of gratis waren.  In de periode tot de 
Reformatie is de huisvesting in kerken en kloosters groter geweest dan hierboven vermeld 
werd, als we tenminste ook de altaren van de gilden als plaats van samenkomst zien. In Gouda 
zag men het altaar als het eigenlijke domicilie van het gilde. Het verkiezen van een bestuur 
kon ook bij het gildealtaar worden afgehandeld. Bij het altaar bewaarde de koster niet alleen 
de liturgische voorwerpen die de gildebroeders  voor de eredienst nodig hadden, maar ook 
hun oorkonden. Uit het verslag van de kerkbrand van 1552 blijkt  dat de dekens, hoofdlieden 
en kosters niet alleen de altaarjuwelen, maar ook de rentebrieven en rekenboeken naar buiten 
droegen.64 Wat ook opvalt is dat nogal wat gilden hun gildekamer deelden met andere gilden, 
ongetwijfeld met de bedoeling de kosten te drukken. In Amsterdam kwam dit verschijnsel ook 
voor. Voor 1665 vergaderden in het Regulierspoorthuis de boekverkopers, broodbakkers, 
hoedenmakers, de peltiers of bontwerkers, de linnenwevers, mandenmakers en kleermakers. 65 
In de St. Anthonis Waag op de Nieuwmarkt kwamen de chirurgijns, het St. Lucas- en het St. 
Eloysgilde, de metselaars, de klompen-, leest- en schaatsenmakers en de koek-, beschuit-, 
pasteibakkers bijeen.66 In Utrecht zowel als Amsterdam vergaderden de gilden vaak in 
gebouwen die onder de autoriteit van de stad vielen. In het bovenstaande overzicht zijn een 
behoorlijk aantal gilden en hun vergaderplaatsen genoemd, maar toch lang niet alle. Waar 
vergaderden die andere gilden dan? Mogelijk gebeurde dit in herbergen67 met een aparte 
kamer; het is in dit licht opvallend dat zowel het Tappers als het Sterkedrankverkopersgilde 
ontbraken in het overzicht.  Mogelijk ook vergaderden de leidinggevende funktionarissen 
zelfs bij een van hen aan huis, zeker bij de kleinere gilden is dit een goede mogelijkheid. 
Hoewel de bronnen daarover geen uitsluitsel geven zal 
een ander deel van de gilden op overeenkomstige wijze als in het overzicht gehuisvest zijn 
geweest. 
 
 
 
 
 

                                                
63 Ibidem, nr. 11. 
64 Goudriaan. ‘Gilden en broederschappen’, 23- 24. 
65 Brouwer Ancher. De gilden, 98. 
66 Ibidem, 99. 
67 Goudriaan. ‘Gilden en broederschappen’, 23. 
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Bijlage 4. Bijlage bij de economische rol van het smedengilde.  
 
Tabel 7.1. Nieuwe leden en leerlingen van het smedengilde, 1646-1795 
 
 Gildewinners Leerlingen Proeven Dubbele 

proeven 
Decennium     
1646/55 205 391 86 0 
1656/65 162 430 88 2 
1666/75 102 400 83 3 
1676/85 85 371 65 1 
1686/95 91 362 61 4 
1696/1705 101 357 80 5 
1706/15 95 365 90 15 
1716/25 94 314 75 7 
1726/35 76 272 55 3 
1736/45 68 247 57 6 
1746/55 97 352 80 5 
1756/65 57 353 44 3 
1766/75 62 293 57 4 
1776/85 98 293 87 8 
1786/95 79 180 59 2 
     
Totaal 1.472 4.980 1.067 68 
 
Bron: Ritter. Het Utrechtse smedengilde, Bijlage 1. Aanwas van het smedengilde 1646-1795, 118-119. 
 
Tabel 7.2. Leerlingen die de proef aflegden en meester werden 
 
 Leerlingen Waarvan naam 

genoemd 
Proef gedaan Meester 

geworden 
Jaar     
1650 26 15 3 0 
1651 40 37 1 1 
1652 35 32 0 3 
1653 37 37 1 2 
1654 33 33 5 4 
Sub totaal 171 154 10 10 
     
1785 26 26 0 0 
1786 27 27 2 2 
1787 28 28 3 3 
1788 12 12 1 1 
1789 11 11 3 2 
Sub totaal 104 104 9 8 
 
Bron: U.A., Archief smedengilde, inv.nrs. 85-1, 85-2, 85-3, Rekeningen dekens en busmeesters smedengilde. 
Proef afgelegd en/of meester geworden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796. 
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Tabel 7.3. Tempo van leerlingen tot aan de proef en/of het meester worden 
 
 Leerlingen Proef Meester 
Periode  Aantal Jaren Gemiddelde Aantal Jaren Gemiddelde 
1650-1654 14 9 40 4,4 10 55 5,5 
        
1785-1789 10 9 25 2,8 8 24 3,0 
 
Proef afgelegd en meester geworden: gerekend vanaf inschrijving als leerling bij het gilde. 
Bron: U.A., Archief smedengilde, inv.nrs. 85-1, 85-2, 85-3, Rekeningen dekens en busmeesters smedengilde. 
Proef afgelegd en/of meester geworden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796. 
 
Tabel 7.4. Duur van de opleiding tot proef en/of meesterschap voor de snelste leerlingen per 
ambacht 
 
 Ambacht Proef Meester 
Leerlin
gen 
cohort 

   

  Aantal Jaren Gemiddeld Aantal Jaren Gemiddeld 
1650/54 Vuurslot- 

maker 
2 6 3 1 3 3 

 Nagelsmid 1 7 7    
 Grofsmid 5 25 5 3 14 4,7 
 Messen- 

maker 
1 2 2 2 15 7,5 

 Vijlenkap- 
per 

   1 3 3 

 Loopma- 
ker 

   1 4 4 

 Oortvijlder    1 8 8 
 Huisslot- 

maker 
   1 3 3 

        
1785/89 Grofsmid 2 3 1,5 2 3 1,5 
 Kopers- 

slager 
2 10 5 1 7 7 

 Koper- 
gieter 

4 9 2,3 3 8 2,7 

 Strijkijzer- 
maker 

1 3 3    

 Onbekend    2 6 3 
 
Bron: U.A., Archief smedengilde, inv.nrs. 85-1, 85-2, 85-3, Rekeningen dekens en busmeesters smedengilde. 
Proef afgelegd en/of meester geworden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796. 
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Tabel 7.5. Aantal proevelingen dat meester werd in twee perioden  
 
 A B C D 
 Nieuwe 

meesters 
Proevelingen Waarvan meester 

geworden 
Percentage C/B 

Jaar     
1652 9 9 5  
1653 13 11 6  
1654 7 7 7  
1655 10 10 10  
1656 14 10 7  
1657 10 8 2  
1658 10 8 2  
1659 10 7 4  
1660 15 10 6  
1661 8 10 2  
Sub totaal 106 90 51 56,7 
     
1787 4 2 2  
1788 10 11 6  
1789 15 8 7  
1790 10 7 5  
1791 4 3 2  
1792 8 8 4  
1793 5 4 4  
1794 7 6 4  
1795 5 4 3  
1796 3 3 2  
Sub totaal 71 56 39 70,3 
 
Een naam uit 1791 was onleesbaar en is hier weggelaten. 
Bron: : U.A., Archief smedengilde, inv.nrs. 85-1, 85-2, 85-3, Rekeningen dekens en busmeesters smedengilde. 
Proef afgelegd en/of meester geworden in de jaren 1652-1661 en 1787-1796; proef en meester geworden in 
hetzelfde jaar. 
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Tabel 7.6. Utrechtse vuurslotenmakers als contractpartij in 48 notariële overeenkomsten,  
1672-1728 
 
Naam Aantal malen 
Berent Penterman 17 
Gerrit Lasonder 11 
Jan van Wyck 7 
Cornelis Coster 5 
Weduwe Berent Penterman 4 
Dirk van Meurs 3 
Herman Blankenberch 2 
Wernard Droogbroot 2 
Adriaen de Vent 2 
Johannes Coster 1 
Frans de Voocht 1 
 
N.B. Soms meerdere geweermakers partij in één overeenkomst. 
Bron: U.A., Notarieel Archief.1 
 
 
Tabel 7.7. Aantal geleverde wapens door Utrechtse geweermakers, 1672-1728 
 
 A B C 
 Aantal  Waarvan export B als % A 
Wapens    
Snaphanen 9.670 3.498 37,3 
Pistolen 3.008 2.712 90,2 
Musketten 1.776 20 1,1 
Karabijnen 1.347 1.000 74,2 
Lontslotgeweer 280 0 0,0 
Bajonetten 3.831 363 9,5 
 
Plus nog 20 musketons voor de export. 
Bron: U.A., Notarieel Archief, 48 contracten, zie vorige tabel 7.6. en de voetnoot daarbij. 
 
 
 
                                                
1 U.A., Notarieel archief stad Utrecht: U86a1, aktenr. 143, 10-05-1672. U101a1, aktenr. 203, 29-08-
1684.U106a3, aktenr. 11, 25-05-1685. U111a, aktenr. 3, 04-01-1686. U110a2, aktenr.78, 22-07-1686. U80a9, 
aktenr. 205, 27-01-1687. U97a4, aktenr. 47, 22-07-1687 (zie ook de akte van 26-11-1687). U106a6, aktenr. 31, 
29-10-1688. U93a16, aktenr. 7, 12-02-1689. U82a15, aktenr. 17, 09-02-1690. U117a1, aktenr. 175, 15-04-1690. 
U82a16, aktenr. 51, 27-12-1691. U82a17, aktenr. 6, 04-02-1692. U106a9, aktenr. 12, 11-04-1692. U111a5, 
aktenr. 29, 17-05-1694. U134a1, aktenr. 9, 31-01-1692. U123a2, aktenr. 145, 22-11-1697. U134a1, aktenr 76, 
24-03-1701.U122a3, aktenr. 203, 29-03-1701. U134a1, aktenr. 77, 25-05-1701. U132a1, aktenr. 61, 06-06-1701. 
U132a1, aktenr. 71, 23-02-1702. U132a1, aktenr 73, 27-02-1702. U127a1, aktenr. 79, 22-12-1702. U134a1, 
aktenr. 112, 01-11-1703. U82a20, aktenr. 42, 03-12-1703. U82a20, aktenr. 44, 11-12-1703. U82a21, aktenr. 7, 
05-02-1704. U140a1, aktenr. 18, 30-01-1705. U140a1, aktenr. 17, 30-01-1705. U140a1, aktenr. 19, 31-01-1705. 
U140a1, aktenr. 20,26-02-1705. U132a2, aktenr. 35, 07-03-1706. U127a3, aktenr. 88, 14-04-1706. U135a1, 
aktenr. 95, 16-07-1706. U139a2, aktenr. 91, 01-08-1708. U123a4, aktenr. 185, 02-01-1709. U140a1, aktenr. 58, 
31-01-1709. U127a4, aktenr. 49, 15-08-1709. U123a5, aktenr. 83, 13-01-1713. U123a5, aktenr. 94, 03-03-1713. 
U158a1, aktenr. 48, 18-03-1717. U133a3, aktenr. 189, 20-07-1724. U123a7, aktenr. 44, 25-11-1726. U123a7, 
aktenr. 56, 02-02-1727. U123a7, aktenr. 61, 10-04-1727. U123a7, aktenr. 132, 01-07-1728. U123a7, aktenr. 142, 
09-09-1728.  
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Tabel 7.8. Utrechtse geweermakers als exporteurs, 1687-1705 
 
 Snaphanen Pistolen Karabijnen Musketten Bajonetten Datum 
Berent 
penterman 

240 284  20  01-11-
1702 

Berent 
Penterman 

800     01-08-
1708 

Berent 
Penterman 

14 768   99 20-02-
1705 

Berent 
Penterman 
en Jan van 
Wyck 

264    264 05-02-
1704 

Gerrit 
Lasonder 
en Dirk 
van Meurs 

180     22-11-
1697 

Gerrit 
Lasonder, 
Dirk van 
Meurs, 
Adriaen de 
Vent 

 1.000 1.000   17-05-
1694 

Adriaen de 
Vent 

660     11-04-
1692 

Cornelis 
Coster 

2.000     27-01-
1687 

       
Totaal 3.498 2.712 1.000 20 363  
 
Dit zijn alle contracten uit de 48 van tabel 7.6 die op export betrekking hebben. 
Bron: U.A., Notarieel Archief, zie tabel 7.6 en noot. 
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Tabel 7.9. Prijzen van Utrechtse vuurwapens, 1687-1705 
 
 Aantal Prijs per stuk Omzet Gemiddelde 

orderomvang 
Bedrag per stuk 

Snaphanen      
Export 2000 6:6 12.600   
 264 14:10 3.828   
 14 13:0 182   
 240 10 2.400   
Sub totaal 2.518  19.010 630 7:11 
      
Binnenlands 610 8 4.880   
 484 9 4.356   
 184 11:6 2.079   
Sub totaal 1.278  11.315 426 8:17 
      
Totaal 3.796  30.352 542 8 
      
Pistolen      
Export 660 5 3300   
 1.000 4:5 4.250   
 768 5:6 4.090   
 280 4 1.120   
Sub totaal 2.708  12.760 677 4:14 
      
Binnenlands 172 5:12 959 172 5:12 
      
Totaal 2.880  13.719 576 4:15 
      
Karabijnen      
Export 100 9:10 950   
 900 7 6.300   
Sub totaal  1.000  7.250 1.000 7:5 
      
Binnenlands 368 14 5.152 368 14 
      
Totaal 1.368  12.402 684 9:1 
      
Bajonetten      
Export 85 1:10 128 85 1:10 
Binnenlands 66 2 132 66 2 
Totaal 151  260 76 1:14 
 
De export orders van 264 en 14 snaphanen waren inclusief bajonet (die kostten tussen de 1:10 en 2 gulden, zie 
hieronder). 
De 100 en 900 karabijnen voor de export waren één order. 
Bron: Utrechts archief, Notarieel Archief, 6 export- en 6 binnenlandse contracten.2 

                                                
2 Voor de export: U80a9, aktenr. 205, 27-01-1687, Cornelis Coster. U106a9, aktenr. 12, 11-04-1692, Adriaen de 
Vent. U115a5, aktenr. 29, 17-05-1694, Dirck van Meurs, Adraen de Vent en Gerrit Lasonder. U82a21, aktenr. 7, 
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05-02-1704, Barent Penterman en Jan van Wyck. U140a1, aktenr. 20, 26-02-1705, Barent Penterman. U123a2, 
aktenr. 145, 22-11-1697, Dirk van Meurs en Gerard Lasonder. U134a1, aktenr. 112, 01-11-1703, Barent 
Penterman. Binnenlands: U134a1, aktenr. 9, 31-01-1697, Gerrit Lasonder en Barent Penterman. U82a17, aktenr. 
6, 04-02-1692, Barend Penterman. U97a4, aktenr. 47, 22-07-1687, Hermannus Blanckenbergh. U134a1, aktenr. 
77, 25-05-1701, Gerrit Lasonder en Dirk van Meurs. U132a1, aktenr. 61, 06-06-1701, Barend Penterman. 
U140a1, aktenr. 18, 30-01-1705, Gerrit Lasonder. 
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Bijlage 5. Belasting op bier in Utrecht 
 
De brouwers meenden in hun recht te staan, met hun eis van lagere belastingen, omdat een 
resolutie van de Staten-Generaal uit 1584 -in ruil voor een belasting van twee stuivers per ton 
bier- de brouwerijen op het platteland zouden verbieden. De stad beriep zich op een gedrukte 
versie van het besluit genomen in Delft op 1 maart 1584.1 De belasting op zout, zeep en twee 
stuivers op de ton bier was per resolutie van de Staten – Generaal op 24 februari 1584 
ingewilligd om daarmee Engelse ruiters en andere ruiters en knechten (soldaten) te betalen.2 
Deze troepen werden op de Veluwe tegen de vijand gebruikt. Op 1 maart 1584 besloten de 
Staten-Generaal de instructie en ordonnantie vast te stellen op de inning van de twee stuivers 
op de ton bier.3 Utrecht en Mechelen gingen akkoord onder dezelfde voorwaarden als 
Brabant. Brabant verklaarde zich te houden aan de “gerechtigheden en vrijheden” aangaande 
het brouwen, zowel binnen de stad als op het platteland, om alle fraude te voorkomen. Ook in 
de brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Utrecht is geen sprake van een expliciet 
verbod van brouwerijen op het platteland.4   
Uit het betoog van de verschilpunten blijkt dat vooral de brouwerijen op het platteland de 
mensen uit de stad Utrecht dwars zaten, ook al omdat de belastingontduiking groot was. De 
fiscale druk op de brouwers en ingezetenen van Utrecht nam rond 1600 toe.  
Behalve de al genoemde twee stuivers op een ton bier in 1584, werd in 1602 besloten tot een 
verhoging van de impost op de bieren. Eerst werd door de raad besloten de verdieping van de 
Vecht en de Vaartsche Rijn ten laste van de stad te laten komen.5 Binnen drie weken stond 
vast hoeveel geld er nodig was en hoe het gevonden kon worden. Er zou een impost komen 
van drie stuivers, door de burgers te betalen, en zes stuivers, door de tappers te betalen, op het 
bier (waarschijnlijk per ton).6 In Utrecht bestond al in de middeleeuwen de imbrouwencijns, 
een cijns op in Utrecht gebrouwen bier, een zogenaamde productiecijns.7 Dan waren er nog 
twee zogenaamde importcijnzen: de hoppecijns en het tonnegeld. De hoppecijns was 
oorspronkelijk alleen op ingevoerd bier, maar sinds 1447 werd de cijns ook geheven op 
dikbier, zwaar bier of dubbelbier dat in de stad werd gebrouwen. Oorspronkelijk was het 
tonnegeld een cijns op ingevoerd bier, maar in 1433 ook op in Utrecht gebrouwen hopbier en 
in 1447 ook op dikbier dat in de stad werd gebrouwen. Deze cijns werd dus over ongeveer op 
dezelfde goederen geheven als de hoppecijns. Beide cijnzen waren cijnzen over het 
eindproduct, er waren ook nog importcijnzen over grondstoffen.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Deze gedrukte versie heb ik niet kunnen achterhalen.  
2 Japikse. Resolutiën der Staten Generaal,  deel 4, , 598, R. 505. 
3 Ibidem, 599-600. R. 508. 
4 U.A., Staten van Utrecht 1581-1810, inv. nr. 313-1, brief 6 maart 1584. 
5 U.A., SA II, inv.nr. 121, Vroedschapsnotulen (Raadsnotulen), 22 april 1602. 
6 Ibidem, 11 mei 1602. 
7 Berents. ‘Protectie en gilden’, 38-39. 
8 Overigens werden in 1450 in Utrecht 23 verschillende cijnzen geheven.  
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Grafiek 9.1. Hoppecijns in de stad Utrecht, 1578-1610 
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Bron: U.A., SA II, inv. nr. 1243. Rekeningen thesaurier (eerste kameraar) 1578-1610. 
 
Uit grafiek 9.1 blijkt dat de hopcijns vanaf 1602 tot en met 1610 op een hoger niveau lag dan 
de voorgaande jaren, uitgezonderd de jaren 1586, 1587 en 1591. Er was dus sprake van 
hogere belastingen, met mogelijk minder afzet en opbrengst voor de brouwers. Het tonnegeld 
bedroeg in 1578 907 ponden, in 1604-1610 resp. 659, 655, 798, 755, 706, 734 en 507 
ponden.9 Het tonnegeld was dus minder dan in 1578, wat toch geen goed jaar was voor de 
hopcijns. Naar verhouding was sinds de Middeleeuwen het tonnegeld hoger geworden dan de 
hoppecijns, toen de verhouding lag op respectievelijk 1 pond tegenover 10 pond per ton.  
Toch was het oproer van 1610 geen belastingoproer; integendeel, er was eerder kritiek dat het 
platteland haar deel van de belastingen niet droeg. In de “poincten diferentiael” formuleerde 
de raad het als volgt: “Mitsgaders op de verkortinge en notoire defraudatie vande generale 
middelen, die men ten platte lande op ’t eenendeel niet soo wel en can collecteren, als binnen 
                                                
9 U.A., SA II, inv. nr. 1243 Rekeningen eerste kameraar 1578-1610 
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die besloten steden. Mitsgaders dat byde brouwers ten platte lande van haerl. bieren veel 
minder gegeven wordt, als binnen die besloten steden”.10 Met andere woorden, de stad 
Utrecht betichtte het platteland van oneerlijke concurrentie te bedrijven door belastingen te 
ontduiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10  Dodt van Flensburg. Archief voor de kerkelijke, deel IV, 245-248. 
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Bijlage 6. Vermoedelijke gildeleden onder de patriotten. 
 
Tabel 9.1.A. Vermoedelijk gildeleden als ondertekenaars van de Acte van Auctorisatie 
 
Gilde Ondertekenaars Gilde  Ondertekenaars 
Kleermakers 69 Groefbidders 6 
Smeden 65 Hoedenmakers 5 
Schoenmakers 56 Passementwerkers 5 
Bijlhouwers 39 Kraankinderen 4 
Bakkers 38 Knoopjesdraaiers 4 
Glazenmakers en 
grofschilders 

34 Mandenmakers 3 

Goudsmeden 32 Sterkedrankverkopers 3 
Marslieden 30 Schippers Leidsche veer 3 
Chirurgijns 11 Botterlieden 2 
Grutters 11 Molenaars 2 
Steenbikkers 11 Riemsnijders 2 
Tabakverkopers 11 Tappers  2 
Wijnkopers 10 Visverkopers 2 
Korenkopers 9 Blauwververs 1 
Oude wantsnijders 9 Grouwers 1 
Apothekers 8 Kuipers  1 
Boekverkopers 8 Knoopmakers 1 
Zakkendragers 8 Plateelschilders  1 
Boekdrukkers 7 Rouwmantelverhuurders 1 
Beeldsnijders 6 Louwers 1 
Schoenlappers 6 Schippers A’damse 

volksschuit 
1 

Zadelaars 6   
 
 

   

Bron: Namen en qualiteiten. (1785).  
 
In het stuk ‘Namen en qualiteiten’ werd de beroepsaanduiding van een deel van de 
ondertekenaren gegeven en op grond hiervan is hier aangenomen dat de  personen met een 
bepaald beroep lid zullen zijn geweest van een bepaald gilde. Hoewel we hiervan niet 
helemaal zeker kunnen zijn – de ledenlijsten van veel gilden ontbreken- is er toch een grote 
mate van waarschijnlijkheid, dat zij inderdaad lid zullen zijn geweest.  Er waren ook mensen, 
waarvan geen beroep werd  vermeld; Van Sas nam aan dat dit andere personen dan 
kleinhandelaren en ambachtslieden zouden zijn geweest, zodat de aanhang van de patriotten 
gelijkmatig verspreid zou zijn over alle lagen van de Utrechtse bevolking. Dat is echter 
helemaal niet zeker; het kan ook zijn dat een (behoorlijk) deel van hen wél tot de 
kleinhandelaren en ambachtslieden behoorde. Maar ook al zou dat niet het geval zijn geweest; 
gildenleden waren oververtegenwoordigd. Ook is te zien dat er bij een beperkt aantal gilden 
veel ondertekenaars waren. In tabel 2 is het aantal van de ondertekenaars per gilde 
(waarschijnlijke leden) gekoppeld aan het totale aantal waarschijnlijke leden van hun gilde in 
1793, volgens het kohier van de 100e penning.1  
 
 
                                                
1 Graafhuis en De Vries. “Utrechtse belastingbetalers’, 121- 133. 
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BRONNEN 
 
Het Utrechts archief (U.A.):  Stadsbestuur van Utrecht, 1122-1577 (SA I) 
    Stadsbestuur van Utrecht, 1577-1795 (SA II) 
    Stadsbestuur van Utrecht, 1795-1813 (SA III) 
    Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1869 (SA IV) 
    Bewaarde Archieven (BA), I, Archief gilden 
    Archief smedengilde, 1341-1798    
    Archief St. Eloyengasthuis, 1434-1949 

Historisch werkmateriaal 
Bewaarde Archieven (BA), II, 

N.H. Kerkeraad gemeente Utrecht 
Kerkmeesters Buurkerk 
Kerkmeesters Jacobskerk 
Kerkmeesters Geertruidekerk 
Kerkmeesters Nicolaaskerk 
Diaconie der hervormde gemeente Utrecht 

    Gemeentelijke archief- en fotodienst 
    Archief rooms-katholieke aalmoezenierskamer en o.r.k.a. 
    Notarieel Archief (deels online: www.hetutrechtsarchief.nl) 
 
Gemeentearchief Amersfoort (G.A.A.): Burgerboeken, 1650-1807 
        Resolutieboeken stadsbestuur, 1436-1649 
 
Het Utrechts Archief (provinciaal) Staten van Utrecht, 1581-1810 
     Provinciaal bestuur van Utrecht, 1813-1920 
 
Nationaal Archief (N.A.):  1.04.02 Archieven van de V.O.C., kamer Zeeland 

2.01.01.01 Wetgevende colleges, 1795-1810 
2.04.01 Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1813-1870 

     
J. Paul Getty museum, research institute:  Online databanken: www.getty.edu: getty  

provenance index, union list of artist names 
(ULAN).  
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SUMMARY 
 
In the nineteenth and part of the twentieth centuries, Dutch historiography about the guilds 
reflected a sectarian perspective. Catholics, Protestants, and National Socialists expressed 
appreciation for the guild system for various reasons. Marxists and liberals took a more 
critical view. Fruin and Blok’s liberal outlook gained the broadest following and was the most 
compatible with international views. Fruin maintained that public opinion was biased against 
the guilds, referring to the critics Pieter de la Court and Adam Smith. In addition to the 
‘sectarian’ historiography, archival researchers composed an image of the guilds based as 
much as possible on source material. After World War II guilds disappeared from the 
historical horizon, primarily because they were associated with National Socialist ideology. In 
the 1980s the longevity of the guilds became a new subject of historical interest and was in 
most cases attributed to the flexibility of these corporations. 
During the late Middle Ages guilds set trends in the City of Utrecht. Utrecht was the largest 
city in the Northern Netherlands at the time. After 1300 no substantial wholesale industry 
remained in the City of Utrecht, although the craft industry experienced powerful growth. As 
a consequence, guilds became prominent in the urban community. Utrecht had more guilds 
than Lourens and Lucassen assumed in 1994 and 2000; possibly up to one third more. 
Approximately 31 percent of heads of households belonged to a guild in 1569, 57 percent in 
1650, and 41 percent in 1793, encompassing a substantial share of the city’s population. The 
massive increase in guild membership in the seventeenth century suggests that the guilds 
became far more economically important. During the seventeenth century Utrecht’s guilds 
formed an administrative intermediate echelon of guild officials, and the evidence indicates 
that this was part of the reason for the sound financial management of the guilds. Guilds 
reached agreements with the municipal authorities about accommodations and supervision of 
the guild coffers and guild boxes. This reveals that these corporations had close ties with the 
urban community. The question in this study is whether many of the Utrecht guilds lasted so 
long because they were the backbone of local society. The investigation entailed exploring 
their role in the economy, politics, social services, religion, and military defence and 
examining the cohesive factors in all these aspects of the guild system. 
 
Economic role of the guilds 
 
When Utrecht’s guilds ceased to be active in politics and the military in the sixteenth century, 
they became more economically prominent. In the late sixteenth and the seventeenth 
centuries, the number of guilds grew substantially, as did their membership. Guilds focused 
primarily on operational continuity and consequently on subsistence security. Hardly any 
alternatives to the apprentice system of the craft guilds were available in the city. Many craft 
guilds required a minimum apprenticeship of two years, sometimes longer (goldsmiths and 
glass carvers), sometimes shorter (linen weavers and ribbon makers). The apprentice system 
provided apprentices and masters with an incentive to invest in time, energy, and materials. 
Measuring the time between registering as an apprentice and performing the trial proved 
insufficient to gain insight into the entire apprentice period. To this end, examining the life 
courses of apprentices to craft guilds in the Republic would be helpful, possibly including a 
review of apprentice contracts between masters and apprentices or their parents. The 
apprentice system helped diffuse innovations from one generation to the next and was 
therefore important for craft guilds to maintain their technological advantage. Craft guilds 
assumed responsibility for educating in the trade. Epstein’s attribution of the longevity of 
craft guilds to the apprentice system is somewhat problematic: what about the guilds of 
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retailers and ‘civil servants,’ who had no apprentice system? Other factors must have come 
into play as well. 
Innovations were commonplace within the arts and the textile and metal industries, thanks in 
part to the receptiveness and presence of powerful craft guilds. Innovation figured 
prominently among Utrecht’s painters: process innovation occurred at the large painters’ 
workshops, and product innovation was similarly noticeable. During the existence of their 
guild, linen weavers introduced new fabrics in the city, such as ticking, damask, linen, and 
cambric cloth, thereby diffusing innovations conceived elsewhere. They resisted innovations 
introducing multiple looms per master, because they feared losing their economic 
independence. Utrecht’s metal industry brought about several innovations in artillery and 
handguns in the smiths’ guild. Within the weapons industry, division of labour made for 
process innovations: drawer makers, who belonged to the bijlhouwers (carpenters) guild, 
produced the wooden component of rifles, barrel makers the barrels of guns, and flintlock 
makers the ignition mechanisms, which were in some cases highly complex devices. In 
addition, there were compilers and assemblers, who mounted parts of products manufactured 
elsewhere to form a finished product. The innovations affected the export position of the craft 
guilds reviewed, as something new was being introduced. The three craft guilds of the 
painters, linen weavers, and smiths obtained from the municipal authorities the right to hold 
markets, thereby improving their economic status. This also made the market more 
transparent and thanks in part to a type of consumer justice, boosted confidence in the market. 
The municipal authorities invested in the exhibition hall for the painters and in a 
stadsconstapel [a municipal rifle inspector], a testing tower, and hallmarks for the rifle 
makers. This support was mutually beneficial: in addition to the reputation of the city being at 
stake, the stated industries drove Utrecht’s economy and were figureheads of Utrecht’s guild 
industry. The stadsconstapel usually came from the smiths’ guild. Control by the guilds over 
production and sales differed from what the conventional impression suggests: an absolute 
monopoly. Inventories of estates revealed that the painters controlled just over sixty percent 
of the local market. Like the municipal authorities, the smiths had no objections whatsoever to 
rifle makers mounting imported barrels on handguns and subsequently reselling them to 
customers (possibly abroad); the classical impression of the monopoly is therefore untenable. 
In the late sixteenth and the seventeenth centuries, craft guilds such as those of the painters, 
the linen weavers, and the smiths generated part of the city’s wealth and prestige thanks to 
exports, especially in the arts and in the textile and metal industries. This made them 
prominent in the urban economy. In the eighteenth century the guilds continued to be 
important operators on the market serving the locals, as Wiskerke has established. All the 
evidence indicated that the guilds were institutionally relatively independent in the urban 
economy, as they regulated the market and training system. 
 
Political role of the guilds 
 
Van Ravesteyn and Prak have reviewed the political actions of the guilds during the early 
modern period. This aspect of the guilds may have been more pronounced in Utrecht than in 
many other cities in the Republic, because Utrecht had a traditional guild regime in the late 
Middle Ages. After losing political power in 1528, Utrecht’s guilds became less influential, 
although the middle groups remained a factor in politics. This became clear during the 
uprising in 1610 and the revolution of 1786-1787, when demands by guilds coincided with a 
broader protest movement. Even during the interim period, though, guilds regularly convinced 
the municipal authorities to accommodate their economic needs. The history of the brewers 
reveals that the municipal authorities were inclined to grant economic demands by guilds, as 
expressed in petitions. It has also become clear that guilds reached agreements with the 
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municipal authorities via consultation and petitions. After forming an erfraad [council where 
members were appointed for life] in 1619, the middle groups, and consequently the guild 
members, were no longer able to serve on this board.1 The municipal authorities remained 
suspicious of any political involvement by the guilds, as visible in stipulations in the guild 
laws, as well as in the relatively late establishment of guild boxes. Because the government 
regulations of 1674 left democratic shortcomings, tensions in Utrecht culminated in 
exceptionally violent outbursts in the 1780s. Guild members and deacons were particularly 
active in the patriots’ movement. Like in 1610, the militia conveyed the protests and was 
comprised largely of guild members. Except for the periodic rebellions by the guilds, the 
guilds worked with the municipal authorities in Utrecht. Despite their occasional participation 
in revolts, the Utrecht guilds co-operated with the municipal authorities for extended periods. 
They consulted with the municipal authorities and regularly agreed on specific privileges and 
facilities. Usually, the guilds formed a reasonably sustainable alliance with the municipal 
authorities, which helped perpetuate their existence. The guilds requested and received these 
facilities, and in return the municipal authorities were guaranteed a supply of goods and 
services by the guilds, which benefited quality of life and consequently the relative autonomy 
of the city. Eroding quality of life in the city might jeopardize the local autonomy.2 And the 
local autonomy figured among the priorities of the municipal authorities. 
Guilds also provided important political alerts, enabling the municipal authorities (ideally, at 
least) to intervene in politically risky situations. These might concern the relationship between 
city and countryside (as the brewers noted in the seventeenth century) or the composition of 
the municipal authorities (especially in 1610 and by the peddlers in 1784). Providing political 
alerts enhanced the political stability of the city. In 1795 the guilds in Utrecht, although they 
no longer accounted for a majority of the population, were still locally influential. In that year 
the neighbourhood assemblies rejected a proposal to abolish the guilds and allowed them to 
remain in existence, proving that they had become fixtures in local society. 
 
Social role of guilds 
 
Operating as economic organizations forced the guilds to overcome the deep divisions 
prevailing in politics (from which they were excluded) the opposition between rich and poor 
in society, and, since the Reformation, between people with different religious persuasions. 
Internal social cohesion strengthened the guilds by providing members with all kinds of 
economic, political, social, and religious services, known as club goods. Solidarity within the 
guilds, as well as within the urban community, was threatened by the Reformation, as well as 
by progressive scale expansion and specialization, although the guild boxes helped guild 
members become more involved.3 The guilds had started providing mutual aid back in the 
Middle Ages, as is apparent from the funerals held in the basements of guildhalls, which 
continued throughout their existence, and from the occupational fraternities. Guilds became 
increasingly important in providing support over the years, culminating in the period from the 
mid-seventeenth century until the late eighteenth century, when a considerable number of 
guild boxes were started. ‘Guild masters,’ who came primarily from the craft guilds, 
contributed a substantial share of those working for the local parish. Together with the 
journeymen’s boxes, the guilds and their boxes ensured stable labour relations in the second 
half of the eighteenth century.4 In addition, guilds served as social ‘barometers’, which helped 
the municipal authorities keep social relations relatively stable. To this end, the guilds 
                                                
1 Rommes, Oost, west, 143. 
2 Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 159. 
3 Bos. ‘Beroepsgebonden onderlinges’, 134. 
4 Lucassen. ‘Arbeid en vroegmoderne’, 367. 
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submitted petitions to the municipal authorities, who were thus able to identify potential 
social threats early on. Conversely, master artisans obtained a say after all via their petitions.5 
The existence of occupational boxes benefited not only guild brothers and their families but 
also the guild and the city.6 The latter, because the parish and the city’s board of alms were 
relieved. The guilds convinced the parish and the municipal authorities to assign them 
primary responsibility for their poor, which in turn benefited their independence and ongoing 
existence. In 1799, when the municipal authorities could no longer stop the abolition of the 
guilds, they excluded the guild boxes from this measure. In 1804 membership of a sickness or 
funeral box was still compulsory for members of trading companies in the city, highlighting 
the social value the municipal authorities attributed to the guilds. Guilds with boxes or other 
formal aid were relatively independent from the municipal poor relief services and received 
encouragement to this effect from the parish (where a division of labour existed) and the 
municipal authorities. 
 
Religious role of the guilds 
 
Although the Reformation led to religious divisions, the rift was not total. Guilds continued to 
insert the world of work into religion via symbolic visual expressions. They were a striking 
presence in Dutch Calvinist churches with their graves, chandeliers, windows, and memorial 
plaques. This promoted interconfessional coexistence within the guilds, which comprised 
adherents of several religions. They carried on traditionally Catholic practices in buildings 
used as Dutch Calvinist churches. Within the urban community overall, interconfessional 
coexistence made for greater tolerance and prevented religion from becoming a socially 
divisive force. Customs such as burying the dead in the church, caring for church windows, 
chandeliers, and memorial plaques promoted this ecumenical interaction. Precisely the 
diversity resulting from the reasonably harmonious relationships that the guilds enabled were 
good for business, as well as for the urban community as a whole. 
 
Abolition of the guilds in Utrecht 
 
In the course of the abolition of the guilds, their different roles became a subject of debate 
from 1795. In that year the craft guilds mentioned their political role, when they referred to 
the history of civic resistance against the oppressors. In 1799 the municipal authorities 
underlined the social role of the guilds by noting the importance of the sickness and funeral 
boxes. That same year, a report to the municipal authorities revealed that guilds still owned 
property in churches, referring to their religious role. After the departure of the French, the 
mayor of Utrecht credited the city’s economic prosperity to the guilds. During the debates 
about the abolition of the guilds, the guilds turned out to have sufficient local support. Both 
the neighbourhood assemblies and the municipal authorities sided with them. In the end, the 
national government mandated the abolition of the guilds. 
 
Involvement in the militia 
 
The close ties of the guilds with society became manifest in 1610, when the militia rebelled 
and supported the strongest desire of the guilds, which was to end the industry in the 
countryside. During the period of the patriots, the peddlers’ guild – the largest of them all – 
articulated the lack of direct political representation of ‘merchants, manufacturers, and 
processors.’ The peddlers’ guild, in addition to having about 338 members, had another 
                                                
5 Ibid., 370. 
6 Bos. ‘Beroepsgebonden onderlinges’, 134. 
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thousand affiliated members, who in many cases belonged to other guilds as well. Altogether, 
the peddlers’ guild therefore presumably had 1,338 members and affiliated members – more 
than the 1,215 people who signed the members’ list of the patriots’ movement (the Act of 
Authorization). Utrecht had a web of social circles, within which guild members, militia, and 
patriots were connected in many ways. The positions of peddlers and patriots and militia 
proved ideologically connected, as had been the case earlier in 1610 between the militia and 
the guilds. Peddlers demanded direct representation via the guilds, and the patriots requested 
representation via the civic population. In addition, guild members were often riflemen and 
patriots as well. 
 
Relative importance of the different roles of the guilds 
 
In different periods of Utrecht’s history the guilds became prominent in varying capacities: no 
single role was entirely absent at any point. During the late Middle Ages the guilds were the 
most noticeable in politics. When Charles V decided in 1528 that guild membership would 
henceforth be restricted to people active in the trade, the organizations became more 
socioeconomic. As a consequence, the military importance of the guilds diminished 
immediately and disappeared altogether in 1572, passing on to the militia, which in fact 
comprised a considerable share of guild members. In the late sixteenth and the seventeenth 
centuries, the economic role of the guilds became the most important, apparent not only from 
the significant increase in the number of guilds and guild members, but also from the success 
of the guilds of artists, linen weavers, and smiths in education, innovation, exports, and 
market regulation. Especially in the seventeenth century, craft guilds were an institutional 
framework for delegated supervision, minimized transaction costs, and reproduced human 
capital via the apprentice system. The strong economic presence of the guilds was 
undoubtedly conducive to their longevity; in 1814 the mayor of the city remembered the 
guilds as having enabled cities to thrive. 
In the seventeenth century an uprising driven by the middle groups gave rise to measures 
intended to marginalize their political and military role. In post-Reformation religious settings 
the guilds developed their own symbols and visual expressions, which transcended religious 
oppositions within the corporations and enabled interconfessional coexistence. Guild 
solidarity extended beyond the grave, as is apparent from the care for the deceased. Burial 
ceremonies for members were among the oldest responsibilities of corporations. The religious 
customs of guilds affirmed the civic community idea that dated back to the guild regime in the 
late Middle Ages and affected the political balance as well. After all, the citizenry had once 
been active in public administration and wanted to resume this role. Reasonably harmonious 
relationships between religions within the guilds were conducive to peace and affluence. The 
guilds were difficult to replace in this respect. 
The social assistance that the guilds developed extensively in Holland from the Reformation 
onward got under way later in Utrecht, precisely because the guilds had been such strong 
political forces in the past. Still, their formal aid to guild members enabled guilds to operate 
independently throughout municipal poor relief. In the second half of the seventeenth and in 
the eighteenth centuries, the social involvement of guilds became more pronounced and even 
appeared to become their most important role. Formal aid from guilds to guild members had 
become indispensable to local poor relief services. In 1812 forty percent of guild masters still 
belonged to their guild’s sickness or funeral box. If we include smiths and tailors, who both 
had formal aid systems, at least sixty percent of guild members were entitled to assistance 
from their own guild. Ultimately, a considerable share of the guilds contributed significantly 
to poor relief and became difficult to overlook in this aspect of the city’s services. In addition, 
guild masters tended to participate in the parish, a service of which guild members rarely 
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needed to avail themselves, precisely because they had their own provisions. In the eighteenth 
century guilds and guild members in the City of Utrecht welcomed the effort to increase 
democracy and did much to promote this cause. This might be interpreted as a token of their 
‘status as a social and political barometer.’ At the end of the eighteenth century, Utrecht’s 
guilds surprised radicals by mobilizing adequate support against their abolition. 
 
Overall, the guilds in Utrecht were closely intertwined with municipal poor relief and the 
urban economy. Guild members had strong ideological ties with and often participated in the 
militia and the patriots’ movement, and guild members were deeply involved in parish 
services. The guilds were in continuous contact with the municipal authorities and 
consequently obtained facilities. They were also remarkably prominent in Dutch Calvinist 
churches and contributed toward ‘ecumenical interaction’. 
In conclusion, therefore, guilds in the City of Utrecht attributed their centuries of longevity to 
their role as the backbone of urban society, as they were intertwined with countless economic, 
political, social, and religious aspects of the urban community. 
 
Most historiographers explain the longevity of the guilds in economic terms or from social or 
cultural perspectives and base their arguments on the flexibility of the guilds, usually 
unrelated to local society. One exception is Remmerswaal, who has restricted his explanation 
to political factors. Bos has mentioned social assistance, together with economic activities, as 
the reason why a considerable share of the guilds remained in existence but is less interested 
in the significance of the social assistance provided by the guilds for local society overall. Vos 
has determined that in ‘s-Hertogenbosch guilds were conducive to social stability, without 
relating this role to the ongoing existence of these institutions. Farr’s cultural explanation for 
the survival of the guilds is, according to this study, compatible with the explanation that 
guilds were connected with many aspects of urban society. The explanation by Pfister and 
Prak that guilds could be good for business has been confirmed here and has been 
complemented by social, political, religious, and military explanations. Research on the 
extended existence of the guilds should not overlook ties between the guilds and other parts of 
urban communities. Additional research in other cities, countries, and regions might focus on 
the intertwinement of guilds with local society overall. 
 
Translation: Lee Mitzman 
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DANKWOORD. 
 
 ‘Nico, nog een gilde-enthousiast’ 
 
Professor Prak, beste Maarten. Deze woorden schreef je voorin mijn exemplaar van jouw 
boek Republikeinse veelheid, de democratisch enkelvoud. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn 
enthousiasme aanvankelijk niet heel veel boven de gemiddelde historische belangstelling voor 
het onderwerp uitkwam. Maar met jouw aanstekelijke bevlogenheid wist je over te dragen dat 
dit historische fenomeen uiterst interessant is. Je bent niet alleen een goede motivator, maar 
ook een heel heldere leraar en coach gebleken. Je heldere analyses, goede suggesties en 
vragen naar meer antwoorden waren goede lessen, die mij hielpen door te gaan met het 
onderzoek. Verder heb je je ingespannen om taalfouten en onbedoelde slordigheden te 
verwijderen. Het was fijn om onder jouw supervisie te mogen promoveren.  
 
De commissie, prof. dr. R.E. de Bruin, prof. dr. L. Heerma van Voss, prof. dr. J. Lucassen, 
prof. dr. J.L. van Zanden, en dr. R.E.M.A. de Peuter, hartelijk dank voor het beoordelen van 
dit manuscript en de bereidheid zitting te nemen in de beoordelingscommissie. 
 
Piet Lourens en Jan Lucassen bedank ik voor de bereidheid om mij hun onderzoeksgegevens 
te verstrekken, en in ruil daarvoor mijn onderzoeksdata in ontvangst te nemen. Piet Lourens 
dank ik voor zijn commentaar op een eerder overzicht van gilden in de stad Utrecht. 
Verder dank ik de medewerkers van archieven en bibliotheken, in het bijzonder Arend 
Pietersma van het Utrechts Archief. 
Dank ben ik ook verschuldigd aan twee medewerkers van het Rijksmuseum: Eveline Sint 
Nicolaas, conservator militaria, en Bianca du Mortier, conservator kostuum. 
Lee Mitzman dank ik voor de vertaling van de conclusies. 
De Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen en mijn behandelende artsen in het 
bijzonder dank ik voor hun bijdrage aan mijn gezondheid. 
Lieve Cobie, jou dank ik voor het corrigeren en de offers die je gebracht hebt gedurende de 
periode van het onderzoek.  
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