
De gilden 

Inleiding 
Wat is een gilde? Oorspronkelijk een offergenootschap, een vereniging met 

een godsdienstig doel. Gelijkgezinden vormden broederschappen met het oog
merk om aan de door hen vereerde heilige (schutspatroon) een altaar in de 
parochiekerk te wijden. Wij zullen alleen de ambachtsgilden behandelen. Daar
onder worden gilden van vakgenoten verstaan. 

De ambachtsgilden hadden aanvankelijk voornamelijk de verering van de 
door hen gekozen heilige ten doel. De behartiging van de va·kbelangen kwam 
vah lieverlede meer op de voorgrond, zodat reeds vóór de reformatie van 
Gouda de ambachtsgilden waren geëvolueerd tot bedrijfsorganisaties. Ten
gevolge van de reformatie verviel het religieuze karakter geheel. 

In verband met deze evolutie is het niet goed mogelijk om een definitie van 
het begrip ambachtsgilde op te stellen, die voor de gehele duur van hun be
staan, in Gouda meer dan vier eeuwen, geldig is. Bovendien hebben de gilden 
van stad tot stad nog een verschillend karakter gehad, al naar gelang zij 
politieke macht hadden of niet. 

De reformatie vormt een duidelijke caesuur in de geschiedenis van het gilde
wezen. Daarom is het algemene deel van deze verhandeling in tweeën gesplitst. 
Daarna worden een paar representatieve gilden uitvoerig behandeld. Het is 
immers in dit bestek onmogelijk om alle Goudse gilden, ruim vijftig (zie bij
lage 1), te bespreken, nog daargelaten, dat daarvoor onvoldoende documen
tatiemateriaal ter beschikking staat. Tot dusverre hebben maar weinig gilden 
een geschiedschrijver gevonden1 • 

De gilden vóór de reformatie 
Het oudste keurboek in het gemeentearchief van Gouda, het zgn. verhuur

boek, bevat een opgave d.d. 28 mei 1404 van de gilden die verplicht · waren 
met toortsen deel te nemen aan de processie op de dag van het Heilig Sacra
ment. Ontdaan van latere toevoegingen luidt deze lijst als volgt: smeden, bak
kers, viskopers, vleeshouwers, timmerlieden, wever-s, volders, kleermakers, 
lichters, coellude (later geschrapt), bierdragers, Nood Godsgilde, elzenaars 
(schoenmakersgezellen) en kordewaniers (schoenmakers). Met lichters zijn 
vermoedelijk de korenkopers bedoeld, de betekenis van coellude is misschien 
warmoeziers. Het Nood Godsgilde, dat een kapel aan de haven tegenover het 
tegenwoordige postkantoor onderhield, had misschien relatie met de schipperij. 

De gilden worden genoemd in de volgorde, waarin zij in de stoet liepen 
("elc gilde die één na den anderen als hierna ghescreven staet"). De rangorde 
werd bepaald door de maatschappelijke betekenis, niet door ancienniteit. Dit 
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menen wij te mogen afleiden uit de omstandigheid, dat de aanvullingen door 
de lijst verspreid zijn. De bondlude (bontwerkers?) bijvoorbeeld kregen een 
plaats direct achter de smeden. Ook in andere steden, o.a. te 's-Hertogenbosch 
en Leuven, openden de smeden de processie2• 

· De vraag welk gilde het oudste was, moet wegens gebrek aan gegevens 
onbeantwoord blijven. Gildebrieven uit de 14de eeuw zijn niet bewaard ge
bleven. Het bovengenoemde keurboek bevat afschriften van keuren voor het 
ambacht van de schrijnwerkers (kistenmakers, 1392) en voor het ambacht van 
de snijders (kleermakers, 1398), waarboven een later hand "gildebrief" heeft 
geschreven, o.i. ten onrechte, want in deze keuren wordt het woord gilde niet 
gebruikt, noch bevatten zij bepalingen betreffende het lidmaatschap, het be
stuur en andere zaken welke een gildebrief kenmerken. De keuren geven 
voorschriften, die het ambacht (vak) betreffen, in het bijzonder over het staken 
van de arbeid op heilige dagen. De controle op de naleving van de bepalingen 
wordt opgedragen aan twee "knapen" uit het ambacht, niet aan leden van 
een gildebestuur, zoals dat anders in zulke gevallen gewoonte was. 

Volgens de gildebrief van 1440 van het schoenmakersgilde was de oudste 
gildebrief nog uit de tijd van de graaf van Blois. Graaf Jan van Blois was heer 
van Gouda van 1356-1381 en graaf Guy van Blois van 1381-1397. Die brief 
dateerde dus uit de tweede helft van de 14de eeuw. Wij mogen wel aannemen 
dat de meeste hierboven genoemde gilden in dat tijdvak zijn gesticht. Nader~ 
hand zijn aan de lijst van 1404 nog toegevoegd de bondlude (bontwerkers?), 
de scoenbaerdsen (barbiers?), het brouwersgilde, het brouwersknapengilde, 
het St.-Nicolaasgilde (de kooplui of kramers), en het St.-Barbaragilde. Slechts 
van de -smeden, bakkers, timmerlieden, volders en kleermakers zijn gilde
brieven bekend. 

Behalve aan de processie van het Heilig Sacrament waren de gilden ook 
verplicht deel te nemen aan de processie op St.-Jansdag en aan de bijzondere 
ommegangen in tijden van oorlog en ziekte. De stoet stelde zich op langs de 
Regenboog, het cirkelvormige deel van de Markt, waarvan de Waag het mid
den vormt. De volgorde werd aangegeven door middel van briefjes, die rondom 
waren opgehangen of aangeplakt. Elk gilde droeg twee toortsen, waskaarsen 
van twee pond het -stuk, mee; ook de onderscheidingstekenen van het gilde in 
de vorm van banieren e.d. zullen wel niet ontbroken hebben. Wanneer de 
raadhuisklok driewerf werd geluid moest iedereen op zijn plaats zijn. ·over
treding van de voorschriften werd beboet. Een processie was niet alleen een 
plechtige, maar ook een fleurige gebeurtenis, soms te fleurig, zodat uitdrukke
lijk verboden moest worden om anderen met water te begieten of met zaagsel 
te werpen. De kleurige stoet trok ook van buiten de stad veel toeschouwers, 
feestgangers zouden wij bijna zeggen. 

Ieder gilde koos zich een schutsheilige, liefst één wiens levensloop in een, 
soms ver verwijderd, verband stond met 't desbetreffende ambacht. De smeden 
hadden voorkeur voor St. Elooy (St. Eligius), de bakkers kozen St. Odenbert 
(Autbertus), de brouwers St. Stefanus, de viskopers St. Petrus, de vleeshouwers 
Onze lieve vrouwe, de timmerlieden St. Jozef, de wevers St. Severinus, de 
kleermakers St. Franciscus en St. Anna, de bier.dragers St. J odocus, de schoen-
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makers St. Crispinus en St. Crispinianus, de drapeniers het Heilige kruis, 
de glazenmakers en schilders St. Lucas, de groot-schippers St. Odulf, de kisten
makers St. Jozef en St. Thomas, de kramers St. Nicolaas, de kuipers St. Jan 
de evangelist, de linnenwevers St Cornelis, de lijndraaiers St. Paulus de apos
tel, de mandenmakers St. Catharina, de metselaars en steenhouwers de Vier 
gekroonden, en de molenaars St. Victor. Aan al deze heiligen werden altaren 
in de St.-Janskerk gewijd. Deze zijn aangetekend op de bijgevoegde platte
grond3. Daar de St.-Janskerk in 1366 nog slechts 7 altaren telde, moet het 
aantal gilden nadien aanzienlijk zijn toegenomen. 

De inkomsten van de gilden werden hoofdzakelijk besteed aan het onder
houden van de altaardienst. In verband hiermede werden de contributies dik
wijls uitgedrukt in ponden was. Dan behoefde men niet voortdurend de con
tributietarieven aan te passen aan de prijsstijgingen respectievelijk de waarde
vermindering van het geld! In 1537 nam de vroedsèhap met meerderheid van 
stemmen een besluit aan, waarbij de dekens of hoofdlieden van de gilden 
verplicht werden jaarlijks rekening van hun ontvangsten en uitgaven te doen 
in aanwezigheid van tenminste één burgemeester. In 1551 werd dit toezicht 
nog verscherpt, overmits "die sobere dienste, dier dagelicxs soe langer soe 
meer by enige gildebroeders gehouden werden ende d'inpertinentie (onbehoor
lijkheid) van heurluyder reeckeningen". Hiermede houdt vermoedelijk ver
band de aanwezigheid in het stadsarchief van enige extracten uit het kamerboek 
van de stad Delft, die gewaarmerkt zijn door de secretaris van die stad, t.w. 
een afschrift van het besluit van de wet van Delft d.d. 1 februari I 545, waarbij 
algemene bepalingen .jnzake de verkiezing van gildebesturen en het opnemen 
van de rekeningen werden gemaakt, alsmede enige besluiten, welke werden 
genomen naar aanleiding van klachten van de kerkmeesters van de Nieuwe 
kerk aldaar over gildebesturen, die gildepenningen hadden verbrast in plaats 
van hun verplichtingen jegens de kerk na te komen. Het lijkt ons daarom aan
nemelijk, dat in Gouda dezelfde klachten werden vernomen en met "die sobere 
dienste" de altaardiensten zijn bedoeld. Een aanwijzing, dat de godsdienstzin 
verminderde! 

De stedelijke overheid bemoeide zich intensief met het bedrijfsleven. Nog 
uit de 14de eeuw zijn ons een paar keuren overgeleverd, die ten doel hadden 
om de arbeidsrust op zon- en feestdagen te bevorderen. Het werd de kleer
makers, meester of knaap, op .straffe van boete, verboden te naaien op zon- en 
feestdagen en op zaterdagavond bij kunstlicht. Twee leden van het ambacht 
- Iet wel, niet het gilde -, "vynders" genaamd, werden belast met de controle 
op de naleving van dit verbod. En passant kregen zij de bevoegdheid om alle 
vreemdelingen die •heimelijk naaiden, te bekeuren; dit stond in verband met 
het voorschrift dat de kleermakers poorter van Gouda moesten zijn. Wegens 
deze opsporingsbevoegdheden werden zij beëedigd. De heer van Gouda, het 
gerecht en de vynder,s deelden de boeten; zo werd de ijver van gerecht en 
vynders geprikkeld! 

Uit de 14de eeuw stammen ook nog enige keuren betreffende de laken
nijverheid, die toen opkwam. Deze beoogden vooral de kwaliteit van het 
Goudse laken, een exportprodukt bij uitnemendheid, te verzekeren. Van den 
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Heuvel heeft terecht opgemerkt dat in iedere stad slechts bepaalde soorten 
van een artikel werden vervaardigd en dat de artikelen van dezelfde soort, 
hoewel afkomstig van meer producenten, zó weinig van elkaar verschilden, 
dat de vraag, wie de vervaardiger was, praktisch van geen belang was. Bij zijn 
keuze liet de vreemde koper zich slechts leiden door de naa1n van de ,stad, 
waar het produkt was vervaardigd. Alleen de naam van de stad van herkomst 
waarborgde hem, dat het verlangde artikel uit bepaalde grondstoffen en naar 
bepaalde bereidingsvoorschriften was vervaardigd en daarom over bepaalde 
kwaliteiten beschikte4• Een stadsbestuur, dat zich zijn verantwoordelijkheid 
bewust was, hield nauwlettend toezicht op de handhaving van de kwaliteit. 
Als er afzet.moeilijkheden werden ondervonden, vroeg men zich allereerst af 
of er soms klachten over de kwaliteit waren. Zonodig werden dan de voor
schriften herzien, verscherpt en verfijnd. Modegrillen speelden toen blijkbaar 
no_g geen rol van betekenis. Ook de geschiedenis van de brouwindustrie, even:. 
eens een exportindustrie, geeft veel voorbeelden van dit economisch beleid. 

Uit het kwaliteitsbesef vloeide tevens voort, dat aan de vakbekwaamheid 
van de producent aandacht werd geschonken. Meer en meer werd aan de 
ambachtsman de eis · gesteld, dat hij, alvorens zich zelfstandig te vestigen, ten 
overstaan van deskundigen een proef van zijn kunde ten beste gaf. 

De opleiding vond plaats in het bedrijf. Over de rechten en plichten van de 
leerling is weinig bekend. Soms moest de meester aan het gilde entreegeld voor 
de leerling betalen, waardoor deze een officiële ,status verwierf. Wij moeten 
bij deze en dergelijke zaken wel voor ogen houden, dat de organisatie van de· 
gilden voor een deel berustte op gewoonterecht, dat niet werd opgetekend. 
Daardoor is ook verklàarbaar, dat veel gildebrieven een fragmentarisch karak
ter hebben; zij bevatten dan vooral strafbepalingen, bij de uitvaardiging waar
van n1edewerking van de overheid nodig was. Bovendien is zeer veel documen
tatiemateriaal verloren gegaan door de inlevering van de gildepapieren in 
1573 en na de opheffing van de gilden in 1798. De geschiedschrijver moet er 
zich voor hoeden, dat hij op grond van luttele gegevens al te positieve uit
spraken doet. 

Om de bedrijfsgenoten een redelijk bestaan te verzekeren, bestreed het 
stadsbestuur oneerlijke concurrentie. Als de eis werd gesteld, dat de meester 
poorter was, hetgeen verplichtingen met ·zich bracht, was het billijk dat vreem
delingen werden geweerd. De linnenwevers werden beschermd tegen prijs
bederf door de kloosterlingen, die geen gezin tot hun last hadden en mede 
daardoor goedkoper konden produceren. Dit bereikte men door het aantal 
weefgetouwen in de klooster-s te beperken. 

Naarmate het samenstel van bedrijfsordenende -bepalingen omvangrijker 
werd, en daardoor ook de controle op de naleving van de voorschriften, 
groeide het streven om de bedrijfsgenoten te verplichten lid van een gilde te 
worden. De zgn. gildedwang was dus niet zozeer kemnerkend voor het gilde
wezen op zichzelf, als voor de ontwikkeling daarvan5• 

Het bestuur van het gilde, bestaande uit een overman en twee of meer de
kens, werd benoemd door de magistraat uit een voordracht van het oude be
stuur of van de ledenvergadering. Daardoor wist de overheid te voorkomen, 
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dat de gilden in de politiek gingen, zoals in Utrecht en bezuiden de grote 
rivieren was gebeurd. Wij komen op dit punt nog terug. 

Troebele tijden 
Op 21 juni 1572 werd Gouda door de Geuzen bezet. De nieuwe macht

hebbers hadden de inwoners godsdienstvrijheid beloofd, doch alras bleken zij 
niet gezind of althans niet bij machte, hun woord gestand te doen. In het 
voorjaar van 1573 maakten de Calvinisten zich meester van de St.-Janskerk; 
zij verwijderden daaruit alles wat aan de katholieke eredienst herinnerde6• 

Op 4 juli d.a.v. werd iemand door de vroedschap gemachtigd, om de dekens 
van de gilden te dwingen, desnoods door gijzeling, om rekening van de inkom
sten van de gilden en altaren te doen . Na de omzetting van de vroedschap in 
één, die minder sympathie voor de oude instellingen bezat, gelastte deze op 
16 augustus de registratie en inlevering van alle mobilia van de gilden, kapel
len en kloosters, om gebruikt te worden tot aankoop van kruit of geschut. 

N.a.v. de beraadslagingen in de vergadering van de Staten van Holland over 
de bestemming van de inkomsten van de gilden werd in de vergadering van 
de vroedschap van 17 november 1574 besloten om te berichten, dat de in
komsten van de Goudse gilden, van weinig betekenis zijnde, aan het Heilige
geesthuis waren gegeven. Inderdaad wordt in de rekeningen van het Heilige
geesthuis over de jaren 1573 en 1574 de ontvangst van het gildegeld van het 
schoenmakersgilde, het lijndraaiersgilde, het weversgilde en het bakkersgilde 
verantwoord, daarna niet meer. Het waren geringe bedragen, de Goudse gilden 
waren niet bijzonder vermogend. Een gildehuis bezat, voor zover valt na te 
gaan, alleen het St.-Nicolaasgilde. Dit huis, genaamd "de coman-scolf" of 
kortweg "die colff", stond Achter de Vismarkt. Het zgn. steenhouwersgilde
huis in de Naaierstraat kan naar het rijk der fabelen worden verwezen7 • In 
1576 werd overwogen om de gildegelden aan de godshuizen te geven. Blijkens 
een in 1582 opgestelde lijst van de· rentegevende bezittingen van de gilden en 
altaren zijn deze dan eigendom van de St.-Janskerk! 

De confiscatie ontmoette veel verzet. Nog op 1 maart 1574 moest het bevel 
herhaald worden. Met name het lijndraaiersgilde gaf zich niet spoedig gewon
nen. Het conflict met de burgemeesters van Gouda werd .tot voor het Hof van 
Holland uitgevochten. Uit de weinige stukken, die van dit proces bewaard ge
bleven zijn, blijkt wel, dat de overheid moeite had met het legitimerea van 
de maatregel; de "alteratie" vormde feitelijk de enige rechtsgrond. 

Het ~is zeker niet de bedoeling van de vroedschap geweest, om de gilden op 
te heffen. In de vergadering van 16 noven1ber 1574 werd opgemerkt, dat het 
niet raadzaam was de schutterijen, gilden en gemeenten te vergaderen om 
deze te raadplegen inzake de regering van het land, zoals dat te Dordrecht 
was gebeurd, aangezien dat te Gouda nimmer gebruikelijk was geweest, en 
in 1587 stelde de vroedschap nog eens vast, dat de regering berustte bij 
magistraat en vroedschap, en niet bij de gilden. Het bestuur bleef dus oli
garchisch, maar het bestaan van gilden werd impliciet erkend . . 

Onder de druk van de confiscaties en de omstandigheden zijn de meeste 
gilden evenwel bezweken. Te Amsterdam werd in 1578, vlak na de ommekeer, 
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een algemene keur op de gilden afgekondigd; de ambachtsgilden werden ge
handhaafd, maar het religieuze karakter werd hun ontnomen8• De Goudse 
vroedschap heeft nagelaten om door een dergelijke maatregel het voortbestaan 
van de ambachtsgilden te verzekeren. Omstreeks januari 1587 werd afge
kondigd, dat alle neringen en ambachten, die vroeger een gilde hadden gehad, 
binnel)_ 14 dagen met hun oude gildebrieven voor de burgemeesters moesten 
komen, opdat de gilden geredresseerd en de brieven veranderd mochten wor
den. Er zijn geen aanwijzingen, dat aan deze uitnodiging gevolg is gegeven. 
Behalve (vermoedelijk!) de schippersgilden, het kuipersgilde, het smidsgilde 
en het schoenmakersgilde zijn alle oude gilden teniet gegaan. 

De gilden na de reformatie 
Het herstel van het gildewezen heeft slechts langzaam voortgang gemaakt. 

In 1589 ontvingen de zak- en turfdragers een gildebrief. Strikt genomen mag 
mén hier niet van een gilde spreken, want het zakkendragen was geen ambacht 
maar een stedelijk ambt. Daarna heeft ·het geduurd tot 1605, voordat een 
gilde werd toegestaan. Het waren de ·kleermakers, die in 1604 een verzoek tot 
de vroedschap richtten om weer een gilde te hebben. Dat werd hun gegund, 
op voorwaarde dat zij het ontwerp van de gildebrief zouden laten vaststellen 
door de magistraat, het college van burgemeesters, schepenen en raad. Dit 
stond er zo onwennig tegenover, dat het voor de beslissing ruim een half 
jaar nodig had. Een paar maanden later kregen de wollenaaisters toestemming 
om, tegen betaling van halve contributie, ook lid van dit gilde te worden. Deze 
gildebrief was nog beknopt. De belangrijkste bepalingen waren: 

l. dat men, om zich als meester te kunnen vestigen, poorter moest zijn en 
lid van het gilde; 

2. dat de kandidaat een proeve van bekwaamheid moest afleggen: een wam
buis van vijf ellen borrats(?), een mantel uit vijf ellen laken, een broek en 
een mans-nachttabberd; 

3. het ingangsgeld was verschillend al naar gelang de kandidaat een vreemde
ling, een inboorling of een poorterskind was; 

4. van de inkomsten uit ingangsgelden, jaarlijkse contributie en boeten werd 
ee!! derde deel voor het gilde, een derde deel voor de armen en een derde 
deel voor hulpbehoevende gildebroeders bestemd; 

5. dat de leden jaarlijks vier dekens zouden kiezen en dat deze de gildeknaap 
(bode) zouden aanstellen; 

6. dat de dekens jaarlijks ten overstaan van vertegenwoordigers van het stads
bestuur rekening van de inkomsten en uitgaven zouden doen. 

In 1614 werd deze gildebrief gemoderniseerd. Aan het bestuur werden nog 
een overman en vier dekeninnen toegevoegd. Opmerkelijk is, dat voortaan de 
benoeming door burgemeesters, uit een voordracht van het gilde, zou ge
schieden, en dat voor het houden van bijeenkomsten de toestemming van 
burgemeesters vereist was. 

De gelijkstelling van man en vrouw in dit gilde was niet geheel volledig: 
de dekens mochten bij het verkiezen van nieuwe dekens 8 gulden verteren, de 
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dekeninnen bij haar verkiezing maar 4 gulden. De overman, die voor onbe
paalde tijd werd benoemd, had de kas en het archief onder zich; om hem voor 
misslagen te behoeden, had de oudste deken de sleutel van de gildekist in 
bewaring. 

Evenals vele andere gilden kende het kleermake.rsgilde het instituut van de 
gildekopers, neringdoenden die door de aard van ·hun bedrijf enigermate op 
het terrein van het gilde kwamen. Het waren de kousmakers, die mede ingangs
geld en contributie moesten betalen, en als zij kleermakerswerk deden ook de 
proef moesten doen. De gildezusters moesten eveneens een proefstuk maken: 
een vlieger (wijde mantel), een beyen (?), een rond schouder-manteltje en een 
paar kousen, en aJ.s zij ook manskleren wilden maken, een nachtrok en een 
wambuis. Als iemand zijn proef deed, moest het ingangsgeld terstond worden 
betaald en bij de schaar gelegd. 

Het oude gebruik, dat alle gildebroeders mee ter begrafenis gingen, als 
een gildebroeder of -zuster of iemand van hun gezin kwan1 te overlijden, werd 
gehandhaafd. Het rouwkleed werd van het gilde geleend. 

Een merkwaardige bepaling was verder nog, dat alle gildebroeders en 
-zuster:s overtredingen van de voorschriften mochten bekeuren. Meestal toch 
werd de opsporingsbevoegdheid voorbehouden aan bestuursleden. 

Wat ook opvalt, is de zucht om aan elke bron van inkomsten afzonderlijk 
een bepaalde bestemming te geven, wat de administratie niet vereenvoudigde. 
Deze neiging komt men ook bij andere gilden tegen. 

Een schuchter begin van de vorming van een fonds voor behoeftige gilde
broeders of -zusters bespeurt men, als in 1694 wordt bepaald, dat jaarlijks 
minstens 25 gulden zal worden opzij gelegd voor onderstand. Tot de stichting 
van een echte "bosse" heeft dit klaarblijkelijk niet geleid. 

De animo om een gilde te vormen nam na 1604 toe. In 1713 werden alle 
van kracht zijnde gildebrieven gedrukt. Er waren toen 34 gilden. Deze ont
wikkelingwerd -in 1695 met de stichting van het manufacturiersgilde afgesloten. 

· Wij laten dan buiten beschouwing het gilde van schepenjagers van 1726, omdat 
dit gilde, evenals dat van de zakkendragers, eigenlijk geen gilde was. 

De gildebrieven zijn alle ingericht volgens het patroon van de kleermakers
gildebrief, min of meer wijdlopig, al naar de tijd waarin de brief werd opge
steld en naar de bijzondere bedrijfsomstandigheden. De in 1713 uitgegeven 
verzameling telt 382 bladzijden octavoformaat, gedrukt met kleine letrer! Het 
zal duidelijk zijn dat deze brieven dikwijls veel meer geven dan verenigings
statuten. Zij regelen veelal het ,betrokken vak tot in de kleinste details, -vooral 
om concurrentie te weren. Dit moest tot verstarring van het bedrijfsleven 
leiden. 

De gildebrieven bevatten de theorie. De praktijk moet men uit andere bron
nen leren kennen9 • Zoals reeds is opgemerkt, zijn de meeste gildearchieven 
verloren gegaan. De rekeningen, die aan het stadsbestuur moesten worden 
overgelegd, zijn ten dele bewaard gebleven. De voornaamste indruk, die de 
lectuur daarvan bij ons heeft achtergelaten, is die van een sober en saai gilde
leven, vol administratieve rompslomp en gespeend van gezelligheid. Met de 
godsdienst lijkt ook de feestvreugde uit~ebannen te zijn. Formeel misschien 
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Pieter Pourbus, ca. 1510-1584, "Crispi11us en Crispi11ianus" , ca. 1560. 
Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis". 



niet zoveel verschillend van de vóórreformatorische gilden, hebben de l 7de
eeuwse gilden in wezen een geheel ander karakter gekregen. Wie kennis heeft 
genomen van de hierachter opgenomen ·monografieën betreffende enige voor
aanstaande gilden, kan zich wel voorstellen, hoe het bij de overige gilden is 
toegegaan. 

Een bijzonder verschijnsel moet nog worden gesignaleerd: het ontstaan van 
de zgn. bossen, fondsen tot onderstand van zieke, gebrekkige en bejaarde gilde
leden of knechts. Die onderstand werd soms - incidenteel - verstrekt uit de 
magere gildekas, maar hier en daar deed zich de behoefte gevoelen om deze 
aangelegenheid beter te regelen. In 1647 stichtten de knechts van het Amster
damse schuitenveer een bus tot onderstand van zieke, kreupele en gebrekkige 
personen. Voor elke reis die een knecht maakte - hij werd per reis betaald -
zou hij twee stuivers in de kas storten. Van de boeten die een knecht bij zijn 
werkzaamheden opliep, kwam de helft aan de kas ten goede. Bovendien be
taalde de deelnemer tien gulden voor inleggeld, welk bedrag na zijn dood aan 
de erfgenamen werd uitgekeerd, om daaruit de begrafeniskosten en andere 
doodschulden te voldoen. Dit voorbeeld werd gevolgd door de pottenbakkers
knechts in 1667, door de kuipersbazen en --'knechts, de pijpmakers en de 
smeden in 1669, door de lakenbereiders. in 1671, door de zakkendragers in 
1699, en door de grootschippers ten behoeve van hun weduwen in 1768. 
Beide laatstgenoemde fondsen bestaan nog altijd! Het zakkendrager,sfonds 
wordt sinds 1924 voor algemene charitatieve doeleinden gebruikt; het groot
schippersfonds heeft de oorspronkelijke bestemming behouden. Het motief · 
voor de stichting van deze fondsen was, de deelnemers voor armlastigheid te 
behoeden. Zij waren hun tijd wel vooruit, want pas in 1770 werd hier ter 
stede een algemeen begrafenisfonds opgericht, spoedig gevolgd door andere10

• 

De benoeming - electie - van de gildebesturen was een prerogatief van het 
stadsbestuur. Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat kort na de om
wenteling van 1795 de volksvergadering - de oppositie had er natuurlijk geen 
deel aan - eiste, dat de gildebesturen werden afgezet, en vervangen door be
stuurders, die de beginselen van vrijheid en gelijkheid waren toegedaan. De 
municipaliteit (gemeenteraad) gaf dientengevolge opdracht aan het comité 
van waakzaamheid (de politieke inlichtingendienst), om lijsten van betrouw
bare kandidaten samen te stellen. De lijsten werden gegeven aan het comité 
civiel, het uitvoerend orgaan, met verzoek om daarmede "zodanig te ban.delen 
als dezelve na bekomen informatiën en bevind van zaken nuttigst en nood
zakelijkst zal oordeelen te behoren". Dit comité, dat de jaarlijkse electie deed, 
zal daarbij de lijsten wel als richtsnoer hebben gebruikt. 

Verontrusting wekte artikel 16 van het provisioneel regeringsreglement, 
waarbij de verkiezing van de gildebesturen werd voorbehouden aan de gilde
broeders die lid van de grondvergadering waren. Aangezien verscheidene gil
den niet genoeg gildebroeders hadden, die tevens lid van de grondvergadering 
- oftewel patriotten - waren, leverde de uitvoering van dit voorschrift ernstige 
bezwaren op. De municipale raad belegde daarom een grondvergadering, die 
echter bij de gegeven redactie van artikel 16 persisteerde. 

Het houtkramersgilde negeerde het artikel, waarover de burger Willem 
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Koeman zich bij de municipaliteit beklaagde. Het gilde werd gelast om een 
nieuwe verkiezing uit te schrijven. 

De laatste electie van gildebesturen, die in het notulenboek van het comité 
civiel aangetekend is, betrof de overman en dekens van het kleinschippersgilde 
(2 juli 1796). 

De afschaffing Fan de gilden 
De discussie over de verkiezing van de gildebesturen had weinig zin meer, 

want de dagen van de gilden waren geteld. Onder invloed van de beginselen 
van vrijheid en gelijkheid was onder veel patriotten een afkeer van de gilden 
ontstaan; zij namen geen genoegen met hervorming, maar eisten afschaffing. 
De Hollandse gildebesturen, opgeschrikt door de afkondiging hier te lande 
van de "rechten van den mens en burger" belegden op 11 januari 1796 een 
vergadering in het logement de Burcht te Leiden, om een tegenactie te bera
men. Afgevaardigden namens Gouda waren P. Stomman, L. van Deth en J. 
Staal. Het overleg resulteerde in een adres aan de Nationale Vergadering, 
representerende het volk van Nederland. Hoewel de meerderheid van het 
Nederlandse volk tegen afschaffing van de gilden was, wist een minderheid 
door de staatsgreep van 22 januari 1798 haar zin door te drijven. In artikel 53 
van de algemene beginselen van de Staatsregeling van 1798 werden alle gilden 
vervallen verklaard11• 

De pubiikatie van ·het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek van 
5 oktober 1798, waarbij de municipaliteiten werden gelast artikel 53 binnen 
acht dagen uit te voeren en provisionele commissarissen over de gilden aan 
te stellen, aan wie alle effecten, gelden ~n stukken van de gilden in bewaring 
moesten worden gegeven, werd op 9 oktober d.a.v. aan het stadhuis van 
Gouda aangeplakt. De commissarissen moesten de gildevoorschriften, welke 
dienden "tot de goede politie" handhaven, tot de wet hierin zou voorzien. 

Eveneens op 9 oktober benoemde de municipale raad een commissie, die 
met de uitvoering van het voorschrift werd belast. Op 8 november d.a.v. kon 
aan hët uitvoerend bewind worden medegedeeld, dat over alle gilden provi
sionele commissarissen waren aangesteld. Gevraagd werd of de contributies 
nog konden worden ingevorderd en of nog een meesterproef mocht worden 
verlangd. De vragen tekenen de onzekerheid, waarin de municipaliteiten ge
laten werden over kwesties, die in een uitvoeringsbesluit hadden moeten wor
den geregeld. Het uitvoerend bewind moest het antwoord schuldig blijven; de 
municipaliteit werd verwezen naar het vertegenwoordigend lichaam des Ba
taafschen Volks. 

Overman en dekens van het kleermakersgilde toonden zich onwillig, om de 
stukken aan de commissarissen van het gilde over te dragen. Zij moesten 
daartoe nog eens afzonderlijk worden gelast. 

De bovengemelde commissie bracht op 1 februari 1799 rapport uit. Het 
bevat een lijst van de ontbonden gilden en van de daarover gestelde commis
sarissen. De gilden van de manufacturiers en van de linnenwerkers blijken na 
1794 gecombineerd te zijn. Het gilde van de Amsterdamse en Leidse schuiten
voerders, dat van de fooier,s, het (schepen-)jagersgilde, het zakkendragersgilde 
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en het voerliedengilde zijn niet opgenomen. Dit was in overeenstemming met 
de publikatie van 5 oktober 1798, waarin bepaald was, dat de· corporaties 
van de beëedigde stedelijke werkers (zakkendragers, fooiers, jagers) gehand
haafd bleven, terwijl in een latere publikatie de schippers en voerlieden op 
vaste veren eveneens werden uitgezonderd. 

Voorts rapporteerde de commissie dat buiten de groot- en kleinschippers
gilden geen fondsen van betekenis waren aangetroffen en dat deze grotendeels 
werden besteed aan ·het onderhouden van weduwen, minvermogende en zieke 
gildebroeders. Bovendien adviseerde zij om de gilden die zich naar landelijke 
of stedelijke keuren moesten gedragen, met name het bakkersgilde, het chirur
gijnsgilde, de schippersgilden, het gruttersgilde, het lijndraaiersgilde, het met
selaarsgilde, het pottenbakkersgilde, het pijpmakersgilde en het timmermans
gilde, provisioneel te handhaven. 

Tenslotte was de con1missie van mening dat de ]eden van de voormalige 
gilden niet mochten worden benadeeld door "willekeurige venterijen van 
vreemdelingen", waartegen zonodig zou moeten worden opgetreden. Dit was 
in strijd met artikel 52 van de eerdergenoemde beginselen, volgens welk artikel 
aan de handel in vaderlandse produkten geen belemmeringen, hoe ook ge
nae.md, in de weg mochten worden gelegd! 

De raad kon zich met dit rapport verenigen met uitzondering van de burger 
Jacobus Vollebrecht, wiens bezwaren niet zijn genotuleerd. 

De provisionele commissarissen werden de mist in gestuurd. Zij moesten 
de gildevoorschriften die dienden "tot de goede politie", handhaven tot de 
wet hierin zou voorzien. De praktijk zal wel geweest zijn, dat alles zoveel 
mogelijk op de oude voet werd voortgezet. Maar het ontbindingsproces was 
niet meer tegen te houden. 

De staatsregeling van 1801, in vele opzichten een reactie op die van 1798, 
handhaafde de afschaffing van de gilden, doch opende de deur voor bepa
lingen "tot het verzekeren aan iederen Burger van deszelfs eerlyk bestaan". 
Daardoor aangemoedigd, werden allerwegen pogingen gedaan om gilden in 
gecamoufleerde vorm te herstellen. In Gouda waren het de provisionele com
missarissen van het voormalige metselaarsgilde, die zich tot de raad wendden 
met een concept-reglement, dat vermomd was als instructie voor de commis
saüssen. Niemand zou voortaan als metselaarsbaas binnen Gouda werkzaam 
mogen zijn, tenzij hij inwoner was, een proef van bekwaamheid had getoond, 
inleggeld had betaald en bijdroeg in de kosten van de bode. De commissarissen 
konden overtredingen van deze bepalingen beboeten. De boeten werden in 
de Armenkas gestort. 

De commissarissen van het timmermansgilde, het kuiper-sgilde, het manden
makersgilde en de smids- en tinnegietersgilden volgden met gelijkluidende 
requesten. Zij werden in handen van een commissie van advies gesteld en 
enige tijd later, in de eerste maanden van 1804, door de raad ingewilligd. 
Daarentegen werden verzoeken van de voormalige -schoenmakers- en kleer
makersgilden, die onomwonden herstel van het gilde inhielden, afgeslagen. 
De schoenmakers waren toen zo verstandig om hun verzoek in te kleden, als 
de metselaars e.a. hadden gedaan, en met succes. Met recht mocht Wiskerke11 
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spreken van een feitelijke herleving van de gildenorganisatie onder de staat-s
regeling van 1801, met de restrictie, dat niet alle gilden herleefden. 

In 1805 kwam een nieuwe regering aan het bewind. Deze was tegen het 
voortbestaan van het gildewezen in welke vorm ook. Zij bracht de wet van 
30 januari 1808 betreffende de corporatiën van ambacht, nering of hantering. 
Krachtens deze wet kwamen in Gouda, althans op papier, dertien corporaties 
tot stand. Tengevolge van de inlijving bij Frankrijk kwam de uitvoering van 
deze wet op losse schroeven te staan. Nog steeds koesterden de aanhangers 
van het gildenstelsel hoop op herstel, totdat tenslotte het Koninklijk Besluit 
van 23 oktober 1818 uitdrukkelijk verklaarde, dat hiervan geen sprake meer 
kon zijn12• 

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 26 juli 1820 tot liquidatie en vereffe
ning der overgebleven fondsen en bezittingen van de voormalige gilden, deed 
het gemeentebestuur aan de commissarissen van de voormalige gilden een 
oproep tot opgave van de tevoren bezeten goederen, te vermelden wat daar
mede was geschied en hoe de tegenwoordige staat daarvan was. Hieraan werd 
alleen gehoor gegeven door de weduwe van Johannes Blok met de inlevering 
van de bezittingen van het manden- en bezemmakersgilde. Het overgrote deel 
van de gildearchieven is onder de provisionele commissarissen blijven berusten 
en van lieverlede verloren gegaan. Had het gemeentebestuur zich destijds wat 
meer moeite gegeven, dan had er nog heel wat achterhaald kunnen worden. 
Maar het ·had genoeg andere zorgen aan het hoofd! Gelukkig is later nog 
wel een en ander te voorschijn gekomen, maar het meeste is voorgoed i_n 
kachels en vuilnisbakken verdwenen. 

Het gilde van Sint Autbertus 
Sint Autbertus is de ,schutsheilige van de bakkers. Blijkbaar hadden de 

Hollanders moeite met -de uitspraak van zijn naam: in Amsterdain en Den 
Haag werd hij St. Obert genoemd en in Gouda St. Odembert. 

Het bakkersgilde van Gouda wordt reeds genoemd in een lijst van gilden 
die deeJnamen aan de jaarlijkse processie op Sacramentsdag (tweede donder-

. dag na Pinksteren), welke lijst van 1404 dagtekent. In 1469 ontving het 
bakkersgilde van het stadsbestuur een nieuwe gildebrief. Zoals de meeste gilde
brieven is ook deze verloren gegaan; slechts een tamelijk gebrekkig afschrift is 
bewaard gebleven. Een gildebrief heeft gewoonlijk min of meer het karakter 
van een reglement voor een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Min . of 
meer: er zijn geen twee gildebrieven gelijk, soms valt het accent op de ver
eniging als zodanig, soms is de reglementering van de bedrijfstak primair. 

De voornaamste bepaling van de gildebrief was wel, dat alle bakkers en 
broodverkopers lid van het gilde moesten zijn. Er was dus gildedwang. De 
naleving van dit voorschrift was alleen afdwingbaar als de overheid er achter 
stond; daarom werd de gildebrief door het stedelijk bestuur vastgesteld. Om 
lid te kunnen worden, moest men entreegeld betalen. Dit bedroeg voor een hele 
stoel twee pond was en voor een halve stoel één pond was. De gildebrief geeft 
geen nader bescheid wat er met die stoelen wordt bedoeld. Iets dergelijks 
wordt ook gevonden in de gildebrief van het St.-Pietersgilde, waarvan pastoor 
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Walvis gewag maakt, en bij het smidsgilde. De weduwe van een smid mocht 
gildezuster blijven; zij zat dan op een halve stoel, waarn1ede bedoeld werd, 
dat zij halve contributie betaalde. Van de was werden kaarsen gegoten voor 
de diensten op het altaar in de St.-Janskerk, dat door het bakkersgilde werd 
onderhouden en dat daarom het bakkersaltaar genoemd werd. Het altaar stond 
in de l5de eeuw tegen de zuidmuur van de kerk, dicht bij de hoofdingang. 
Later werd daar het St.-Jobsaltaar gevonden. 

Jaarlijks kwamen de broeders en zusters bijeen om "het gilde te drinken" 
zoals dat in de gildebrief heet. Wie zonder geldig excuus wegbleef, verbeurde 
een pond was. Na een plechtige mis op het altaar van het gilde werden eerst 
zaken gedaan, bestuursverkiezing enz., maar het gezellig napraten vormde 
blijkens de uitdrukking "het gilde drinken" het hoogtepunt van de bijeenkomst. 
Het beroep bracht trouwens mee dat de bakkers veel dorst hadden. Vermel
denswaard is nog de bepaling dat het oude bestuur aan het nieuwe een vrij gild 
moest overleveren, d.w.z. een gilde vrij ·van schulden. 

Dit is nagenoeg alles wat ik over het oude bakkersgilde kan berichten. 
Over de bedrijfstak zelf valt meer te vertellen. I-Iet brood was toen, veel meer 
dan nu, volksvoedsel bij uitnemendheid. Daarom zag de overheid nauw
lettend toe op de kwaliteit en waakte zij tegen prijsopdrijving. In een keur 
van 1488, die door het stadsbestuur in overleg met de bakkers was opgesteld, 
en waaraan ongetwijfeld oudere, min of meer gelijkluidende keuren zijn voor
afgegaan, werd bepaald, dat het brood uitsluitend van verse tarwe, rogge of 
masteluin (een mengsel van tarwe en rogge ·half om half) mocht worden ge
bakken. Het verwerken van oud graan en vervalsing met cortmeel (gebuild 
meel), cornelle (zemelmeel), zemelen, erwten of bonen werd gestraft. Het 
gewicht van een brood van zes pond mocht niet meer afwijken dan twaalf lood 
( = ½ pond); dezelfde verhouding gold voor halve en kwart-broden. Om dit 
te kunnen controleren werden de bakkers verplicht hun naam en merk op het 
stadhuis te laten aantekenen en dat merk op het brood te zetten. Ook werd 
een maximumprijs vastgesteld. 

De reformatie van Gouda in 1572 maakte een einde aan het bestaan van 
de meeste gilden, waaronder het bakkersgilde. Nagenoeg een halve eeuw later 
verzochten de bakkers om opnieuw een gilde te mogen vormen. Dit werd hun 
toegestaan onder voorwaarde dat zij •stipt de stedelijke en landsbelastingen op 
het gemaal zouden voldoen. Blijkbaar waren de bakkers slechte belasting
betalers. Op 1 september 1621 werd de gildebrief door de magistraat (burge
meesters, schepenen en raad) bekrachtigd. In verband met de vele aanvullingen 
en wijzigingen, die naderhand nodig bleken, werd in 1708 een nieuwe redactie 
vastgesteld, waaraan het volgende is ontleend. 

Alle bakkers en insgelijks alle verkopers van brood, koekjes, beschuit, 
krakelingen, eierkoeken en andere produkten van de broodbakkers moesten 
lid van het gilde worden. Hierbij moet worden aangetekend, dat de koekbak
kers - d.w.z. de bakkers van menistekoek, kni:ppelkoek, sucadekoek, vasten
koek e.d. - ,sedert 1677 een eigen gilde hadden; zij mochten sinds 1712 tege
lijk broodbakkers zijn. Om tot het gilde te worden toegelaten, moest men poor
ter zijn en entreegeld betalen. In 1665 werd nog bepaald dat een proeve van 
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bekwaamheid moest worden afgelegd, doch deze bepaling is in de redactie 
van 1708 niet overgenomen. Het bestuur bestond uit een overman en vier 
dekens. De overman (voorzitter) had drie jaren zitting, de dekens twee jaren. 
Zij werden door de burgen1eesters gekozen uit dubbeltallen die door de 
ledenvergadering werden opgemaakt. De vergaderingen werden gehouden in 
de oude politiekamer in de looihal, de voormalige kerk van de Collatiebroeders 
in de Jeruzalemstraat. Men had een bode, de zgn. gildeknaap, in dienst. Hij 
genoot geen vast salaris, maar werd beloond volgens een tarief voor diverse 
werkzaamheden. Alle leden waren verplicht de begrafenis van een gilde
broeder of -zuster bij te wonen. Het gilde bezat een pelle (doodskleed), die 
over de kist werd gelegd. 

Het bestuur had het recht en de plicht om het brood te controleren op 
gewicht en kwaliteit. Wekelijks adviseerde het de burgemeesters over de prijs
vaststelling, de broodzetting. Deze werd door de gildeknaap geafficheerd opzij 
van ·het stadhuis en op de kerkdèuren. De broodzetting is pas in 1854 afge
schaft! Het bestuur bemiddelde ook in kwesties tussen bakkers. 

De gildekas werd gevuld door entreegelden, contributies, examengelden en 
boeten. De oude dekens deden jaarlijks aan de nieuwe rekening van hun 
ontvangsten en uitgaven. De rekening werd daarna door de politiemeesters 
- een stedelijk college - opgenomen. Een afschrift daarvan werd gedeponeerd 
in het stadsarchief. Uit de bewaard gebleven exemplaren blijkt, dat het ledental 
tussen 1651 en 17 45 van jaar tot jaar nogal schommelde, tussen 40 in 1662 
en 62 in 1692; het gemiddelde bedroeg ca. 55. In verband met de sterke afname 
van de bevolking werd in 1772, toen het aantal broodbakkers ongeveer 60 
bedroeg, bepaald, dat in het vervolg geen nieuwe leden meer zouden wordet' 
toegelaten, aleer het aantal beneden de 40 was gedaald. Volgens opgave van 
De Lange van Wijngaerden bedroeg hun aantal in 1808 nog slechts 29! 

Voor het overige levert de lectuur van deze rekeningen weinig interessants 
op. De festiviteiten beperkten zich tot een jaarlijkse n1aaltijd van het oude 
met het nieuwe bestuur. Dan werd de tafel versierd met het gildezilver, o.m. 
een mosterdpotje en een kandelaar. De maaltijd had veel weg van potverteren, 
want het bedrag van de verteringen hield verband met het batig saldo. Eén
maal werden de dekens door de politiemeesters berispt, omdat de maaltijd 
wat al te weelderig was geweest. Sporen van een opgewekt gildeleven ontbre
ken; het gilde drinken was blijkbaar niet meer in trek. 

In oktober 1798 werden ·krachtens de Grondwet van dat jaar alle gilden 
ontbonden. Het beheer van de bezittingen van het bakkersgilde werd toever- • 
trouwd aan een commissie bestaande uit Dirk Fallée, Adriaan Kersbergen, 
Jan Lingen, Cornelis Hanoch en Boudewijn Willemers. Praktisch veranderde 
er niet veel, want de voorschriften betreffende de uitoefening van het bakkers
bedrijf bleven bestaan en de vestiging was gebonden aan een vergunning van 
het gemeentebestuur. Doordat verzuimd werd tijdig aanwijzingen voor de 
liquidatie van de gilden te geven, bleven de bezittingen van het bakkersgilde 
nog vele jaren onder de berusting van genoemde commissarissen, totdat zij 
na verloop van tijd zijn opgeruimd of verkocht. Fondsen bezat het bakkers
gilde niet, maar wij betreuren het verloren gaan, al~hans spoorloos verdwijnen 
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van het gildezilver en van de gildekist met het archief dat daarin werd be
waard. 

Hierboven kwam het koekbakkersgilde ter sprake. Daarover volgen nu 
nog enkele mededelingen. 

Het Koekbakkersgifde 
Aafje het koekwijf stond met haar koekkraam op de Haagse kermis. Zij 

riep: 

Hier mijn broertje, hier mijn susje, 
wat begeer je uyt den hoeck, 
Delfs of Goutse tafel-koeck? 
Wil je backsel van Schoonhoven, 
wil je knap-op deurgekloven? 
\Vil je Amsterdamsche smaack, 
wil je Deventerse kraack? 

Adriaan van de Venne, aan wiens gerijmeld verslag van de Haagse kermis 
het bovenstaande ontleend is, was groter als schilder en graficus dan als 
dichter1" . Toen hij schreef, omstreeks 1635, was Goudse koek een begrip, zoals 
nu de Goudse stroopwafel! 

In 1669 verbood de magistraat van Gouda op verzoek van de koekbakkers 
het koekhakken door broodbakkers en het broodbakken door koekbakkers, 
waarbij een uitzondering werd gemaakt voor ·hen, die reeds beide neringen 
tegelijk hanteerden. De motieven kennen wij niet, doordat het desbetreffende 
verzoekschrift verloren is gegaan; wellicht ging de branche toen al achteruit. 
Een enige weken later ingediend verzoek van de koekbakkers om een gilde te 
n1ogen vormen, werd afgeslagen. In 1677 kregen zij alsnog hun gildebrief. 

Alle koekbakkers werden verplicht om lid van het gilde te worden. Wie 
zich als zodanig wilde vestigen, moest poorter zijn, entreegeld betalen en een 
proef afleggen. De proef bestond in: "den oven op zijn behoorlijke hitte te 
stoken, ende prepareren, ende daer inne naer behooren op ordre te backen 
een schoot lang Benist (menistekoek), eene laeg van ses stuyvers met sucade, 
een laeg van vijf stuyvers, een laeg van vier stuyvers, en een laeg van drie 
stuyvers, ende nog op zijn behooren, tweemael op eene bette te schieten twee 
schoot Vastertjes". Een schoot is een hoeveelheid, die in één keer in-de oven 
wordt geschoten. 

Een hoofdman en twee dekens bestuurden het gilde; jaarlijks droegen zij 
zes personen voor, waaruit de magistraat het nieuwe bestuur koos. 

Bij de oprichting telde het gilde niet minder dan 34 leden. Ook de knechts 
moesten contribueren; zij waren toen zes in getal. Na 1677 verminderde het 
aantal leden voortdurend. Bij de eeuwwisseling waren er nog maar 11 koek
bakkers en 10 knechts, en in 1745, het laatste jaar waarover de rekening van 
ontvangsten en uitgaven bewaard is gebleven, waren er zes gildebroeders die 
bakten, één die niet bakte, en vier knechts. Blijkbaar werd de concurrentie 
van buiten de stad steeds groter, ondanks de herhaaldelijk verscherpte bepa
lingen tegen de invoer van koek. Zelfs de thuj.smarkt konden de koekbakkers 
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Anoniem Gouds Meester, 
"Retabel met voorstellingen van het scheepmakers-, timmerlieden-, schrijnwerkers- en 

stoele11makersgilde te Gouda", ca. 1565. De vier taferelen vormen één geheel. 
Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis". 



niet behouden, laat staan de afzet elders. Deventer, Gentse, Groninger, Kam
per, Schoonhovense, Utrechtse, Venlose en Zaanse-koek werden meer be
geerd. Niettemin heeft het gilde zijn bestaan voortgesleept tot de opheffing in 
1798. Het bestuur bestond in 1794 uit Teunis van Vreumingen, overman, 
·Adrianus Weyland en Jan van der Linden, dekens. 

Ook van dit gilde is niets bewaard gebleven, noch de beschilderde gilde
kist, noch de daarin liggende archivalia. Voor ·het overige zullen de bezittingen 
niet veel hebben betekend, want de inkomsten waren gering, net voldoende 
om de kosten te dekken. 

Het gilde van St. Elooy 
Dit gilde, het smidsgilde, behoorde mede tot de oudste gilden van Gouda. 

Op de lijst van gilden, welke aan de processie op Sacramentsavond deelnamen, 
wordt het al genoemd. De oudste gildebrief waarvan de tekst bewaard is ge
bleven, dateert van 1425 (zie bijlage 2). Daartoe door niemand minder dan 
gravin Jacoba gemachtigd, gaf de magistraat van Gouda het gilde enige voor
schriften betreffende het lidmaatschap. Dit was verplicht voor alle metaalbe
werkers: ijzersrneden, goudsmeden, tinnegieters en koperslagers die een 
meesterie wilden zetten (zich zelfstandig wilden vestigen). Eén derde van het 
entreegeld werd geïncasseerd door de heer van Gouda, in casu de graaf van 
Holland, het overige werd bestemd voor de goedtsdienst (godsdienst) op het 
altaar van St. Elooy. Dit altaar stond in het pand van de St.-Janskerk, dat 
oude Zuidkerk wordt genoemd. Indien de weduwe van een gildebroeder Jid 
wilde blijven, was zij halve contributie verschuldigd. Op overhorichheyd (on
gehoorzaamheid) aan de voorschriften stond een boete. 

Een aanvulling hierop vormt de gildebrief van 20 december 1457, die wij 
eveneens uit een afschrift kennen. Hierin zijn de verplichte deelname aan 
processies, de verplichting om de begrafenis van een overleden gildebroeder 
bij te wonen, de jaarlijkse bijeenkomst (morgenspraak) op St.-Elooysdag (1 
december) en de daaraan voorafgaande kerkdiensten, alsmede de besluit
vorming geregeld, alles dus nog geheel in de geest van een vereniging met een 
godsdienstig doel. Maar bovendien worden enige voorschriften gegeven, die 
niet de vereniging betreffen maar het vak, het ambacht: een verbod om de 
knecht van een ander in dienst te nemen, en regels die bij de aan- en verkoop 
van ijzer, staal of kolen in acht genomen •moeten worden. 

Het gilde was welvarend. In 1553 kochten de dekens twee huizen aan de 
Fluwelensingel bij de dijk, al was het dan op afbetaling. De bezittingen waren 
hoofdzakelijk bestemd om de diensten op het altaar te onderhouden. Zij ver
vielen na de reformatie van Gouda in 1572 aan de St.-Janskerk. 

Het gilde bestond nog in november 1585. Toen gelastte de vroedschap - op 
verzoek van de dekens en leden van ·het gilde - de goudsmeden om hun con
tributie te betalen, onder voorwaarde dat het bestuur rekening en verantwoor
ding van de ontvangsten en uitgaven zou doen. Blijkbaar was deze goede 
gewoonte tijdens de troebelen in de slof geraakt. Een maand later evenwel 
besliste de vroedschap, dat tengevolge van de hierna nog te bespreken plak
katen van 1502 en 1551 betreffende het goudsmidsambacht de gildebrief van 
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de grofsmeden opgehouden had te gelden voor de goudsmeden. Vermoedelijk 
heeft het gilde deze amputatie niet overleefd, want de gildebrief van 5 decem
ber 1614 werd "van nieus" verleend aan de gemene ijzersmeden, slotenmakers, 
messenmaker-s, tinnegieters en koperslagers, en niet aan het gilde, zoals dat 
anders het geval zou zijn geweest. 

De tinnegieters en blikslagers kregen in 1640 een eigen gilde. In verband 
hiermede werd de gildebrief van de smeden •herzien en opnieuw vastgesteld 
op 20 november 1640. Wij ontlenen daaraan het volgende. 

Allen, die zich vestigden als meester-smid, -slotenmaker, -messenmaker, 
-koperslager of -zwaardveger, moesten poorter en lid van het gilde· zijn, en 
ten genoegen van de dekens een proef hebben afgelegd. De proef bestond 
hieruit: 

"De grofsmeden zullen maken een goede voorhamer, wegende tien pond, 
item een schotspijker,sgat, en een spijker van zeven duimen, en dat met drie 
hamers. 
De boormakers zullen gehouden wezen te maken een tapboor met een 
avegaer. 
De slotemakers een dubbel kantoorslot, met ommegaande stellingen, of een 
schroef, daar men een knecht op mag zetten te werken, naar verkiezing. 
De messemakers zullen twee lemmers smeden, en die meesterlijk opmaken 
tot twee goede harterens messen of twee plaatmessen, naar de eis. 
De koperslagers een blad te smeden met een ruime plaat, en daarvan een 
ketel van tien of twaalf pond te maken. 
De zwaardvegers een gevest met twee platen, dubbel met hipstangen, met 
twee ·halve beugels gevijld, en op de snee verzilverd. 
De-scharenslijpers, -reparateurs en -makers een grote kleermakersschaar. 
De vlashekelmakers te vervaardigen een fijne vlashekel van acht duim, vier 
en een kwart duim breed, met 750 tanden". 

Naderhand werd ook een proef van de roermakers verlangd. De geweer
maker Care! Buffart maakte in 1788 als proef een nieuwe pan met een haan. 

Ook de ijzerkramers (handelaars in ijzerwaren) moesten lid van het gilde 
zijn, en indien zij tevens repareerden een proef afleggen. 

Jaarlijks stelde het gilde een voordracht van zes personen op, waaruit de 
burgemeesters drie dekens kozen. Deze kozen uit de oud-dekens de overdeken. 

De bepalingen betreffende aan- en verkoop van materialen en de begrafenis 
van gildebroeders waren ontleend aan de gildebrief van 1457. Ook de traditie 
van het gilde drinken werd in ere gehouden: de gildebroeders mochten jaarlijks 
een vat bier voor rekening van het gilde consumeren. 

Het gilde vergaderde in de St.-Elooyskamer in de herberg de Witte Rave, 
later in het Hert:huys op de Markt. De weduwe van een gildebroeder, die 
gildezuster wilde blijven, betaalde als van ouds half geld. 

Naar verhouding veel aandacht besteedt de gildebrief aan de messen
makers14. Gedurende de bloeitijd van deze nijverheid bedroeg hun aantal circa 
veertig; na 1666 verliep zij. 
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Het aantal leden van het St.-Elooysgilde, dat in 1619 78 plus 9 weduwen 
bedroeg, steeg geleidelijk tot 90 resp. 19 in 1628, bereikte in 1661 een maxi
mum met 94 resp. 28, om daarna te dalen tot een minimum in 1701 met 30 
resp. 8. Daarna steeg het ledental weer iets; gedurende de achttiende eeuw 
schommelde het om de 40. In 1726 waren er 18 grofsmeden en slotenmakers, 
2 messenmakers, 2 koper,slagers en 18 kramers. De vermindering van inkom
sten, ~je van die daling het gevolg was, werd niet opgevangen door verhoging 
van de contributie, maar door afschaffing van het jaarlijkse bierfestijn. Mis
schien ligt het hieraan, dat J1et aantal zusters op een halve stoel naar verhou
ding zo sterk afnam. 

I.v.m. de vernietiging van het gilde werden de dekims Jan Pieterse, Antony 
Bosman en Ant?ny van Bommel in 1798 door de gemeenteraad tot commis
sarissen over het gewezen gilde aangesteld. In 1804 vroegen en verkregen zij 
tezamen met de commissaris van het tinnegietersgilde bekrachtiging van een 
reglement, waardoor o.m. de verplichte proef werd hersteld. Liefst hadden zij 
het gilde hersteld gezien. Hun penvoerder noteerde spijtig: "Commissarissen 
hadden het gaarne nog anders gehad ten meeste nut en profijte van de gilde
broeders, dan ·hebben het niet verder kunnen brengen" . . 

Krachtens de wet van 30 januari 1808 betreffende de corporatiën van am
bacht, nering of hantering werd o.a. een reglement voor de ijzersmeders ge
arresteerd. Vermoedelijk zijn spoedig daarop de bezittingen van het voormalige 
gilde aan het gemeentebestuur overgedragen. Enige archiefstukken bevinden 
zich nu in de gemeentelijke archiefbewaarplaats; het Stedelijk Museum bezit 
de gildekist en enig tapijtwerk. Het gildebord in de St.-Janskerk zal wel ten 
offer zijn gevallen aan de bordenstorm in 179515• 

De bosse 
In 1669 werd door het gilde een bosse of fonds gesticht, waartoe de leden 

wekelijks twee stuivers zouden bijdragen. De onderstand aan zieke gilde
broeders bedroeg drie gulden en drie stuivers per week. Bejaarden, d.w.z. 
mensen van zestig en ouder, alsmede invaliden kregen een uitkering van twee 
en een halve gulden per week. In de kosten van begrafenissen werd tien gulden 
bijgedragen. De bosse werd bestuurd door een smidsbaas, een ,smidsknecht, 
een messenmakersbaas en een messenmakersknecht. Over het wel en wee van 
deze bus is ons niets bekend. Gegeven het royale tarief van uitkeringen 6n de 
geringe premie zal haar wel geen lang leven beschoren zijn geweest. 

Het tinnegietersgilde 
Zoals vermeld is, scheidden de tinnegieters en blikslagers zich in 1640 van 

het -smidsgilde af. Om als meester tot hun gilde te kunnen worden toegelaten, 
moest de kandidaat de hierna omschreven proef afleggen: 
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"De tinnegieters zullen maken een plateel (schotel) van drie pond, meester
lijk geslagen, en een stoopsfles, overlangs gesoldeerd. 
De blikwerkers een lantaarn met drie kappen, hoog en wijd een voet en twee 
duim naar proportie, met een nacht- of dieflantaarn, mede meesterlijk". 



Het bestuur bestond uit een overman en twee dekens, te weten één tinne
gieter en één blikslager, door burgemeesters benoemd uit een voordracht van 
dubbeltallen. 

Op twee staven, één van fijn tin en één van kannetin (keurtin) werden de 
merken van de tinnegieters geslagen. De overman keurde het tin. 

Voor het overige is de gildebrief nagenoeg gelijkluidend aan die van de 
smeden. 

Het aantal leden was en bleef gering. In 1644 waren er tien gildebroeders, 
in 17 45 elf gildebroeders en twee gildezusters. Tussen die jaren was het aantal 
gewoonlijk nog iets lager. 

In 1798 werden Adriaen Weyland en Anthonie van Bommel tot commis
sarissen over het gewezen gilde aangesteld. Na 1804 wordt niets meer van 
het gilde vernomen. Het archief is verloren gegaan. 

Het goud- en zilversmidsgilde 
Hierboven hebben wij gezien dat de goud- en zilversmeden krachtens de 

plakkaten (landswetten) van 1502 en 1551 sinds 1585 een zelfstandige orga
nisatie vormden. Het plakkaat van 1502 bepaalde, dat telkenjare op St.
Andriesdag (30 november) de deken en de gezworenen van het ambacht aan 
het -stadsbestuur een voordracht zouden opstellen, waaruit dit een nieuwe 
deken zou kiezen. Het lijkt wel, of deze bepaling in Gouda niet steeds is 
nageleefd, immers pas in het notulenboek van de burgemeesters van 1657 
vonden wij een desbetreffende aantekening: "De -burgemeesteren der stadt van 
der Goude verclaeren, dat bij (door) het gemeene gilde van de goutsmits ende 
silversmits op St. Andries lestleden geëligeert (gekozen) sijn Cornelis van Roon 
als deecken ende Sibertus Kaen als oud-deecken ende Gerrit Vischer als 
keurmeester, authoriseerende de selve alle winckelen van silver ende gout
smits te visiteren ende hen te reguleren naer het placcaet van keyser Karel in 
date 1551 ende Phillippus in date 1502". De ongebruikelijke uitvoerigheid van 
deze aantekening en de passieve houding van de burgemeesters t.a.v. de electie 
zijn opmerkelijk. Sivert Kaen maakte de mooie zilveren miskelk, die in 1950 
voor het Stedelijk Museum werd aangekocht. 

Na het voorgaande behoeft het ons niet te verwonderen, dat er geen gilde
brief van de goud- en zilversmeden bekend is, en evenmin, dat de voor gilde
besturen algemeen gebruikelijke verplichting om aan het stadsbestuur reke
ning van de ontvangsten en uitgaven te doen voor de organisatie van de goud
en zilver-smeden niet gold. Het is duidelijk, dat het zgn. goud- en zilversmids
gilde een ander karakter had dan de overige gilden en dat men beter had 
gedaan i.p.v. het woord gilde het woord ambacht te gebruiken. 

St. Andries was de schutspatroon van de goudsmeden; ·het is mogelijk maar 
niet bewezen, dat het St.-Andriesaltaar in de St.-J anskerk, dat al in 1353 
aanwezig was, door de goudsmeden werd verzorgd. 

Bovengenoemde plakkaten beoogden vervalsing en bedrog te weren. Voor
geschreven o.m. werden het gehalte van goud en zilver en het merken met het 
stadswapen, jaarmerk en meesterteken. Het was de taak van deken en ge
zworenen om hierop toe te zien. Zij bewaarden de latoenkoperen platen 
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waarin de meestertekens werden geslagen. Deze berusten nu in het Stedelijk 
Museum. De van stadswege gegeven voorschriften hadden slechts een aan
vullend karakter. In 1679 werd de proef die afgelegd moest worden om tot 
meester te worden bevorderd, als volgt opgegeven: 

"De goudwerkers te maken een gouden ring met een steen; een gouden 
ring met zeven stenen, waarvan een in het midden en drie ter wederzijde; 
bovendien vier streken gouds op de toets behoorlijk te onderscheiden. 
De zilversmeden - grootwerkers of grossiers - behoorden te maken een 
zilveren geslagen zoutvat van acht ons, en een glad geslagen lepel; de klein
werkers een zilveren Tarm-klater (rammelaar?) met tien bellen, een boek
beslag met hoeken, mitsgaders een gesneden mesheft. Zij moesten vier 
streken zilver op de toets kunnen onderscheiden." 

In 1687 vroeg en verkreeg het bestuur -toestemming om de achter-boven
kamer van het Boterhuis (nu Arti Legi) te gebruiken voor het keuren van het 
goud- en zilverwerk. 

In 1798 werden Daniel Scholenaar, Pleunis van Geelen en Frederik van 
Houten aangesteld tot commissarissen. De keuring van het goud en zilver 
werd natuurlijk op de oude voet voortgezet tot de invoering van de Franse 
wetgeving op dit gebied, waardoor de keuring (waarborging) een landelijke 
aangelegenheid werd. 

Archivalia van het gilde zijn niet bewaard gebleven. 

Het pottenbakkersgilde 
In het jaar 1604 waren er in Gouda vijf of zes pottenbakkerijen, in 1627 

elf, in 1644 vijftien en in 1667 zestien16• Opmerkelijk is de sterke groei in 
de eerste helft van de 17de eeuw. Deze is ongetwijfeld beïnvloed door de 
vestiging van de tabakspijpenindustrie in 1617. De pijpenmakers waren welis
waar niet verplicht om hun pijpen door de pottenbakkers te laten bakken, 
maar blijkbaar was het niet lonend om zelf te bakken. De onderlinge afhanke
lijkheid van pijpenmakers en pottenbakkers gaf nogal eens aanleiding tot ' 
conflicten; dat zal wel een belangrijk motief voor de pottenbakkers zijn ge
weest om zich in een gilde te verenigen. 

"Wij Schout, burgemeesteren en Schepenen der Stad Gouda, doen cond 
eenen ygelyk dien 't behoort, dat wy tot nutte van de gemeene Pottebackers 
binnen deze Stad, ende hunne Neringe, op hunne Supplicatie (verzoek) dezelve 
gegunt, gegeven ende geaccordeert hebben, sulks wy doen by dezen, een Gilde, 
invoegen ende manieren hier naer volgende; gebiedende een yder die 't selve 
aangaet, hem daer na te reguleren". Aldus de aanhef van de gildebrief van 
2 oktober 1683, waardoor het pottenbakker-sgilde werd geconstituteerd17• 

Het bestuur bestond uit een overman en vier dekens. De overman werd voor 
onbepaalde tijd aangesteld, de dekens traden om de twee jaar af, maar waren 
herkiesbaar. Ieder jaar vóór 4 december, de sterfdag van St. Barbara, de 
patrones van de pottenbakkers, maakten de twee aftredende dekens een nomi
natie op, waaruit door de burgemeesters een keuze werd gedaan. De recht-
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Caerte van het gilde ,·an St. Elooy. 
Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis". 



streekse invloed van de leden op de bestuursverkiezing was dus gering. Voor 
het rondbrengen van convocaties en dergelijke werkzaam·heden beschikte het 
bestuur over een knaap (bode), als hoedanig de jongste meester-pottenbakker 
fungeerde. 

Geschillen tu,ssen de pottenbakkers onderling of met hun personeel werden 
door het bestuur beslecht, ,dat daartoe maandelijks een zitdag hield. 

Alvorens als meester te worden toegelaten, moest de pottenbakker een 
proef van zijn bekwaamheid in het draaien en verder opmaken van een kande
laar, een lamp, een spaarpot, een worpspot en een worpskan afleggen. De 
worp was een maat voor potaarde en daardoor indirect een maat voor het 
gewicht van aardewerk. 

De leden waren verplicht behoorlijk in het zwart gekleed de begrafenis van 
een medelid of van diens vrouw of weduwe bij te wonen. Een weduwe kon 
het bedrijf voortzetten, ook als zij geen bekwame zoon had, mits zij een 
meesterknecht in dienst nam. 

De rechten en verplichtingen van het personeel werden eveneens in enige 
bepalingen geregeld. Ook een knecht kon lid van het gilde worden, mits hij 
volledig vakbekwaam was. Naar de rekeningen te oordelen is van deze moge
lijkheid vrijwel alleen gebruik gemaakt door meesterknechts in dienst van 
weduwen. Merkwaardig is een aanvulling van de gildebrief d.d. 1684 met een 
bepaling, die de bazen verplichtte om een buiten zijn schuld werkloos ge
worden knecht beurtelings een dag in dienst te nemen tot hij weer werk had 
gevonden. 

De verkoopprijzen van het pottenbakkersgoed en de baklonen voor pijpen 
werden aan een minimum gebonden, dat naar gelang van de omstandigheden 
werd verhoogd of verlaagd. Hiermede werd beoogd het ambacht op peil te 
houden, doch ook werd de sleur in de hand gewerkt en de technische ont
wikkeling geremd. 

De gildebrief bevatte ook een bepaling ter voorkoming van brand. Dat 
voorschrift is naderhand meermalen aangevuld en uitgebreid, hetwelk naar 
De Lange van Wijngaerden schreef "van de beste uitwerking is geweest, zoo
dat men tegenwoordig nergens minder door brand wordt verontrust, als in de 
pottenbakkerijen, door de goede wacht en voorzorgen welke daarin worden 
onderhouden". 

Overman (hoofdman) en dekens waren verplicht jaarlijks op de laatste zit
dag vóór St.-Barbaradag aan de politiemeesters van de stad rekening en ver
antwoording te doen van hun ontvangsten en uitgaven. Aan deze bepaling 
danken wij de aanwezigheid in het Stadsarchief van een reeks rekeningen van 
de jaren 1684- 1745, 1793 en_179418. 

De inkomsten werden gevormd door de contributie van de gildebroeders, 
de verplichte bijdrage van de kramers in potten en pannen, en de boeten bij 
diver-se artikelen van de gildebrief bepaald. Van de boeten valt in de reke
ningen niets te bespeuren. Misschien gingen zij in een uitgaanspot, welke 
buiten de officiële rekening werd gehouden; het is immers opvaJlend, dat 
onder de uitgaven geen enkele voor gildemaaltijden wordt gevonden. De uit
gaven betreffen nagenoeg uitsluitend de jaarlijks terugkerende kosten van de 
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administratie. Belangrijk zijn de rekeningen voor de berekening van het aantal 
leden. In 1683 werd begonnen met 26 contribuanten; dit aantal bleef nage
noeg constant tot 17 45 met 25 leden. Geheel betrouwbaar zijn deze cijfers 
niet, want de rekening van 1735 verantwoordt de contributie van 25 leden, 
terwijl een lijst van pottenbakkers van dat jaar inclusief de overman en de 
dekens 30 namen telt. 

De stabiliteit van de bedrijvigheid in de pottenbakkersindustrie tussen 1683 
en 1745 wordt bevestigd door de gebruikte hoeveelheden turf: 121.627 ton
nen in het tijdvak 1695 juni-1696 mei, en 129.362 tonnen in het tijdvak 1745 
juni-1746 meitu. 

Volgens de rekening van 1791 / 1792 contribueerden toen 20 gildebroeders, 
waarvan 3 buiten functie, alsmede 3 jongens. Voor 1792/ 1793 en 1793 / 
1794 zijn de aantallen 19, 5 en 2 resp. 3. De bedrijvigheid nam vermoedelijk 
af.. Ook de pijpenindustrie verloor debiet, en dat had uiteraard zijn terugslag 
op de pottenbakkerijen, waarvan het wel en wee zo zeer met de pijpen
fabrikage was verbonden. 

In oktober 1798 werd ook het pottenbakkersgilde ontbonden. De provisio
nele commissarissen hebben nog tot 1810 de zaken zoveel mogelijk op de 
oude voet voortgezet. Daarna verdwijnen alle sporen van het voormalige 
gilde, helaas ook het gildearchief, dat bewaard werd in de daartoe in 1683 
aangekochte kist. 

De po ttenbakkersknechtsbus 

Een instelling, die eerder ontstaan is dan het gilde en later is teniet gegaan 
was het ziekenfonds van de pottenbakkersknechts. In 1667 richtten zij zich 
zeer ootmoedig tot de Magistraat van Gouda, te kennen gevende "hoe dat zy 
Supplianten ·hoe langs hoe meer bevinden ende in ervaring komen, dat eenige 
van hun met eenige Siekte van God den Heer werdende besogt, ende n1itsdien 
hun werk niet konnende doen, tot sodaenigen armoede geraeken, dat sij noch 
van levensmiddelen, noch van Doctor, Chirurgyn of Medicamenten tot gene
singe ende cure van hun quaelen konnen werden voorsien, soo dat zy niel 
konnen leven, nogte genesen werden, 't welk streckende is menigmael tot hun 
uyterste ruïne. Is nu zulks, dat zy Supplianten metten anderen beraemt ende 
besloten hebben, om te maeken ende op te regte een gemeene Beurse, om in 
tyden ende wijlen haere Sieke ende gebreckige medeknegts te onderhouden"'9 • 

Het reglement werd door het stadsbestuur goedgekeurd. 
Het bestuur werd gevormd door vier bewaarders van de kas (beurse, bosse 

of bus). Deze traden jaarlijks twee aan twee af. Zij werden benoemd door de 
burgemeesters op voordracht van het busbestuur. Jaarlijks zou ten overstaan 
van de politiemeesters rekening en verantwoording van de ontvangsten en 
uitgaven worden gedaan. 

De premie werd vastgesteld op twee stuivers per week. De uitkeringen be
droegen 3 gulden 3 stuivers per week aan zieken, 2 gulden en 10 stuivers 
aan bejaarden (65 en ouder), invaliden en chronische zieken. Bij overlijden 
werd 10 gulden uitgekeerd. In 1671 werd de premie verhoogd tot 3 stuivers 
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en werden tevens alle pottenbakkersknechts verplicht om lid van de bus te 
worden. 

In 1735 wordt gezegd, dat de bus geheel ver.vallen en in onbruik is geraakt. 
De premie wordt dan gesteld op één stuiver per week, de uitkering bij overlijden 
op 12 gulden. Van andere uitkeringen wordt niet gesproken. Er waren toen 
vijf sleutelbewaarders. In 17 48 werd de kas, die bewaard werd in de herberg 
de Nieuwe Rode Leeuw (Nieuwsteeg, hoek Varkensmarkt), door een onbe
kende geleegd. De herbergier betaalde f 125,- schadevergoeding. In 1772 
werd de benoeming van de busbewaarders door de burgemeesters opnieuw 
geregeld. De uitkering bij overlijden bedroeg toen f 25,-20 • 

Een brief d.d. 7 februari 1822 van de busbewaarders aan de burgemeesters 
onthult ons de kwijnende toestand van de bus. Dit is het laatste levensteken. 
Het archief van de btis is verloren gegaan, maar de archiefkist staat in het 
aardewerkmuseum "De Moriaen". De forse kist fa beschilderd met een afbeel
ding van St. Barbara met haar attributen: palmtak en spaarpot. Zij wordt 
geflankeerd door de namen van de sleutelbewaarders van ·het jaar 1773. Het 
jaartal en het rijm op de ki•st zijn verminkt door overschildering. 
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BIJLAGE 1. 

Goudse gilden 
Amsterdamse en Leidse schuitenvoerders, 1556 (1629) -1798. 
Bakkers, vóór 1404-ca. 1574, 1621-1798. 
Bierdragers, vóór 1404-ca. 1574, 1621-ca. 1745. 
Bier- en brandewijntappers, 1611 (brandewijntappers 1616)-ca. 1618. 
Bontluden (bontwerkers), vermeld in 14??. 
Brouwers, vermeld ·in 14??. 
Brouwersknapen, vermeld in 1.4??. 
Chirurgijns, 1660-1805. 
Drapeniers, vóór 1431-1514. 
Pooiers, !677?-1798. 
Glazenmakers, schilders enz., 1487?-ca. 1574, 1609-1798. 
Goud- en zilversmids, 1585-1798. 
Grootschippers, 1510?-1798. 
Grutters, 1676-1798. 
Hekelnering, 1655-1664. 
Jagers, poeliers, 15de en 16de eeuw (St.-Hubrechtsgilde). 
Jagers (sch~eps-), 1726-1798. 
Kleermakers ,en Wollenaaistcrs, vóór 1404-ca. 1_574, 1605-1798. 
Kleinschippcrs (schuitevoerders van het IJsselvecr), 1556-1576, 1578-1798. 
Knoopmakers, 1661-ca. 1721, 1747-ca. 1784. 
Koekebakkers, 1677-1798. 
Kramers, ?-ca. 1574. 
Kuipers, vóór 1554-1798. 
Lakenbereiders ( droogscheerders), 1638-ca. 1787. 
Lakenwevers, vóór 1404-ca. 1574. 
Lichters, vóór 1404-1543. 
Linnenwevers, 1419-ca. 1574. 
Linnenwerkers, 1667- 1798. 
Lijndraaiers, vóór 1519-1577, 1612-1798. 
Manden- en bezemmakers, 1548-ca. 1574, 1661-1798. 
Manufacturiers, 1695-1798. 
Metselaars, steenhouwers, lei- en tegeldekkers, vóór 1459-ca. 1574, 1636-1798. 
Passement- en lintwerkcrs, ca. 1650-ca. 1687. 
Molenaars en olieslagers, 1486-ca. 1574. 
Pottenbakkers, 1683-1798. 
Pijpenmakers, 1660-1798. 
Scheepmakers, 1653-1 798. 
Schoenmakers, vóór 1398-1798. 
Schrijnwerkers, 1615-1687, 1691- ?. Vóór ca. 1574 en van 1687-1691 afdeling van het 

timmerliedengilde. 
Schuitevoerders, 1548-1 556. 
Scoenbaerdsen (barbiers?), ? 
Smeden, vóór 1404-ca. 1585, 1614-1798 .. 
Speldemakcrs, 1613-ca. 1656. 
Stoeldraaiers, blokma;kers (vanaf 1676), wieldraaiers (vanaf 1694), houtkramers (vanaf 

1707), 1662-1798. Vóór ca. 1574 met de schrijnmakers een afdeling van het timmer
liedengilde. 
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Timmerlieden, vóór 1404-ca. 1574, 1636-1798. 
Tinnegieters en blikslagers, 1640-1798. Voordien onder het smidsgilde. 
Viskopers, vóór 1404-ca. I 574. 
Vleeshouwers, vóór 1404-ca. 1574. 
Voerlieden ·en slepers, 1606-1798. 
Vollers, vóór 1404-ca. 1574. 
Wieldraaiers, 1691- 1694. 
Wijnslijters en herbergiers, 1688-? 
Zak- en turfdragers, vóór 1429-ca. 1574, 1589-1798. 

N.B.: de data van oprichting zijn dikwijls onzeker, vooral in de 15de eeuw. 

BIJLAGE 2. 
Schout, Burgemeesteren, Scepenen ende Raide der stede van der Goude doen .kondt 

ende kenlick, dat wij bij goetdunckcn ende consent onser genadige vrouwe van Hollant 
ende hoeren hoegen Racde gegeven hebben ende geven den gildebroers van sinte 
Loeysgilde ter Goude, al alsulcke puncten ende vryhede als hier naer gescreven staen. 
In den eersten, dat geen ijsersmeden, goutsmede, tinnegieters ende coperslagers meeste
rien sctten -en sullen, sij en sullen eerst poorter ende in Sinte Loysgilde weesen. ·Item 
soe en sa! nyemandt in Sinte Loeys gilde ontfangen ende angenomen worden, hij en se! 
eerst geven den heer een ghulhelmus hollantse schilt ende den gilde voorsc. twee schil
den om goedts dienst daer mede te doen. Item geen meester en sa! leerknecht an
nemen, die knecht se! eerst den ghilde geven een pandt was om goedts dienst dacr mede 
te doen. Item waer dat saecke datter eenich ghildebroeder storve ende knechten after 
liet, soe soude die oudste knecht die int ghilde nyct en ware, besitten sijn vaders stoel. 
Item waert saecke, dat enich ghildebrocder storvc •ende getrouwe wijff after liet, soe 
mach dat wijff een ghildesuster bliven haer leven lanck off sij wil op haere halven 
stoel. Item voert waer oeck dat sake, dat enich van desen smeden voorsc. tot eniger 
tijt in enige der punten voersc. over horich ware, die soude alle dage verbueren eenen 
halven schilt voorse., te geven die een helfte den heere ende die ander helfte den gilde. 
Ende dit sel die Rechter uuytrechten uuyt sijnen gereetsten goeden als hij vermaent 
wort van den dekens van den ghilde voorsc. Alle dinck sonder arch off list. In ken
nisse hier aff soe hebben wij hem deesen brieff daer op gegeven int jaer ons heeren 
duysent vierhondert vijff ende twintich op den heyligh kerssavondt. 
(Uit O.A. 2527 f. 9). 
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