
TIDINGE VAli  DIE GOUDE

‘Het mesmaken  werd hier voor dezen 1 De veronderstelling dat zii geconcentreerd_  - - - - - - - -

sterker als elders in Holland gedaan, men
telde dertig bazen van dat handwerk en elf
slijpmolens’, schreef Walvis in 1713 l).
Inderdaad was het aantal messenmakers,te
Gouda in de 17de eeuw bijzonder groot.
De ledenlijst van het gilde van St. Elooy van
1616 bevat 38 namen van messenmakers, de
lijst van 1666, toen deze nering al achteruit-
ging, nog 32 namen en bovendien 9
heftenmakers2).  Oudere opgaven zijn er niet,
maar de frequentie waarmede messenmakers
in de stukken, met name de eigenboeken,
vermeld worden geeft toch wel een indruk van
de omvang van deze bedrijfstak in
verschillende perioden.

De Lange van Wijngaard beweert dat reeds

waren in de Messebakesteeg  aan de Raam
is derhalve onjuist.

De messenmakers waren lid van het smids-
gilde (St. Elooysgilde). In de gildebrieven van
het oude gilde, dat tijdens de eerste jaren van
de opstand had opgehouden te bestaan
worden zij niet afzonderlijk vermeld; wel in de
brief van 1614 waarbij het gilde werd hersteld.
Zoals dat bij de gilden gebruikelijk was
moesten zij alvorens tot het gilde te worden

ik met.

vóór het midden van de 14de eeuw hier veel
messen werden gemaakt3). De bron van zijn
wetenschap noemt hij niet. De eerste mij
bekende vermelding van een messenmaker
dateert van 1408, en ook daarna, tot het
midden van de 16de eeuw, wordt dit beroep
sporadisch vermeld. Daarentegen worden in
de eigenboeken van 1561-1580 minstens 15
verschillende messenmakers genoemd4).  Dat
aantal wijst wel op een niet onaanzienlijke
exportindustrie. Waaraan deze opmerkelijke
groei van een bedrijfstak welke voorheen
nagenoeg uitsluitend voor de plaatselijke
behoefte zal hebben gewerkt te danken is weet. . .

In en kort na 1580 nam het aantal messen-
smederijen nog sterk toe. Toen vestigden zich
hier veel ambachtslieden uit ‘s  Hertogenbosch,
die gevlucht waren voor de Spanjaarden.
Daarbij waren minstens 18 messenmakers4).
Ook uit andere plaatsen kwamen zij, maar’uit
Den Bosch toch verreweg de meesten5).

Het kohier van het haardstedengeld van
1604 noemt slechts negen messenmakers,
terwijl men er zeker 30 à 40 zou verwachten.
Dat is wel verklaarbaar want het beroep werd
alleen genoteerd als men behalve een haard
voor de verwarming of keuken nog een oven
of smidsvuur in huis had. Waar minstens drie
messenmakers aan één vuur arbeidden was
hun aantal een veelvoud van het aantal
smidsvuren.

De in het,  kohier van 1604 genoemde
messensmederijen waren merendeels gevestigd
in de Lange Groenendaal en de Molenwerf.

toegelaten een proe
maeckers een wis (bos) staels tsamen te wellen
alst behoordt ende  dat te recken ende
maecken tot een goedt lemmet nae der eijsch’.

Iedere baas had zijn eigen merk, evenals in
de pijpenindustrie. Natuurlijk liep een popu-
lair merk gevaar om nagebootst te worden.
In 1621 werd het Benjamin Benjaminsz. in de
Lange Willemsteeg verboden om het merk ‘de
Lelie’ van Hendrick  Jansz.  die woonde ‘in de
vergulde lelie’ aan de Raam te gebruiken, zelfs
als hij er een kroon bovenplaatste. Wel mocht
hij het wapen van Frankrijk, zijnde 3 leliën in
een schild, slaan. Aryen  Jansz.  Burgh - hij was
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:fstuk  maken: ‘de messe-
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afkomstig uit Schagen (zie bijlage) - kreeg in houden. Want behalve dat de Solingers de
1650 van de burgemeesters toestemming om grondstoffen bij de hand en daardoor goed-
het merk “Claverblad’ aan te nemen4). koper hadden, hadden zij nog het voordeel

Men mocht geen ander merk slaan dan van lagere arbeidslonen en vermoedelijk ook
waarmede men meester was geworden of dat een betere bedrijfsorganisatie dan het
men van ziin ouders geërfd. Aan deze gildewezen, dat de bedrijven klein hield.

ledenlijst van omstreeks 1680 vermeldt 15
messenmakers en 6 heftenmakers, omstreeks
1716 zijn er 5 messenmakers maar geen
heftenmakers (de laatste verliet in 1708 het
gilde). De laatse messenmaker, Willebrordus
Batting, ovf xleed  in 1752.

De messe:nindustrie van Schagen  hield iets
lanIger  stand, daar vond men noi  in 1750
eni ge messenmakers7).
Pik:ante bijzonderheid: Gouda onderhoudt
sinds 1952 in het kader van de Europese
gedachte vriendschappelijke betrekkingen met
Solingen!

Mr. J. Geselschap.
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bepaling werd niet aliijd  de hand gehouden:
Steven Batting kocht in 1682 het merk ’ ‘t
Ancker’  van de erfgenamen van Gijsbert
Thijsz. Valkenburg. Een ster naast het merk
waarborgde de koper dat het mes een goed
Gouds produkt was, totdat dit merk
misbruikt werd, zodat de magistraat in 1654
de invoer van messen waarop de ster stond
moest verbieden.

In 1640 ontving het gilde een nieuwe
gildebrief. De proef voor de messenmakers
was gewijzigd: ‘de messenmakers zullen twee
lemmets smeden ende  die meesterlijk
opmaken tot twee goede harterens messen
ofte twee plaatmessen maken na den eysch’.
Ik veronderstel dat met harterens messen
bedoeld worden messen met een heft van
hertshoorn. Bovendien was de gildebrief
uitgebreid met enige artikelen waarin het
merkenrecht zoals dit sedert 1614 was
gegroeid werd vastgelegd en aangevuld. Het
merken werd verplicht gesteld en de uitvoer
van rauwe (onafgewerkte) lemmetten

- Na 1666.nam de bedrijvigheid  snel af, Een

verboden.

Inmiddels ondervonden de messenmlakers
:
1657 ’
voor-

l..-1  ,.h

zeer veel concurrentie van de goedkopt
Solinger messen. Daarom deden zij in
aan de messenmakers van Schagen het
stel om gezamenlijk de Staten van HO~MW  w
West-Friesland te verzoeken prijsbederf tegen
te gaan door de import van Solinger messen
door middel van invoerrechten te
belemmeren, onder voorgeven dat die van
Solingen geen accijns voor hun grondstoffen
behoefden te geven. De messenmakersbazen
van Schagen waren toen 33 in getal, waaruit’
blijkt dat de messenindustrie in dit West-
Friese stadje voor die van Gouda niet onder-_ _-
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(diss .  1946)  b lz .  376-378.
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deed. Deze bespraken de zaak met hun
burgemeesters die beloofden het verzoek op- . _ -

en in tede aanstaande vergadering van de Stat
dienen (zie bijlage).

Verschillende fìjne  Soorten .

In de gedrukte resolutïën van de Sta
Holland is geen verslag van dctshetrefff
beraadslagingen gevonden. Hl
wel enig effect gehad want op 1 august
werd een plakaat  tegen het verkopen v
sen uit Solingen en andere vreemde nl>
welke gemerkt waren met de I

.ten van
_-- ______ xde etletters,
et verzoek heeft ERS,

US 1661
‘an mes-
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_. - ,-xìtsen, Curtonnuge  en Luxe Artikelen

merken welke de van CHOCOLADE en SUI
op hun messen
Jan beschermende T. ZAAL voorheeninheel ñse  messenmakers

zetten ,, uitgevaardigd6).  T
invoelrrechten  was evenu
zonde :r deze was de conc
impo1 -tprodukt op den d

rel geen sprake en
urrentie  met het
uur niet vol te Gouda
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