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1. Inleiding

1.1 de CIRCuLAtIe vAn teCHnIsCHe kennIs

In 1660 bezocht kuiper Teunis Pijl samen met de Rotterdamse zilversmid Eduard Entvogel 
de notaris. Zij lieten vastleggen dat de veertienjarige zoon van Teunis in de leer zou gaan bij 
Eduard. De zilversmid moest de jongen gedurende vier jaar een slaapplaats bieden, te eten 
en te drinken geven, zijn hemden laten wassen en iedere week twee stuivers ‘zondagsgeld’ 
uitkeren. Teunis beloofde op zijn beurt zijn zoon van kleding en schoenen te voorzien. Eduard 
kreeg binnen een maand na het sluiten van het contract een gouden munt en kon ieder jaar 
een betaling van vijftig guldens voor zijn diensten verwachten.1 

Dergelijke leercontracten behoren tot de weinige bronnen waardoor meer inzicht kan worden 
verkregen in de afspraken met betrekking tot de kennisoverdracht op de werkvloer. Ongeacht 
het bestaan van dit soort bronnen is er nog steeds veel onbekend over dit onderwerp. Tot nu 
toe weten wij niet precies hoe de accumulatie van technische kennis in de Late Middeleeuwen 
en Vroegmoderne Tijd op de werkvloer plaatsvond, hoe de verspreiding van kennis verliep 
en welke factoren voor de verspreiding van belang waren. Historici hebben bijvoorbeeld 
gewezen op de rol van ambachtsgilden omdat deze regelgeving over het leerwezen 
opstelden, maar juist deze invloed wordt steeds meer bediscussieerd.2 Tevens konden andere 
actoren van invloed zijn op de circulatie van technische kennis. Men kan hierbij denken aan 
stadsbesturen die door middel van het bieden van een vrijstelling van de gilderegelgeving de 
intrede tot de gilden konden vergemakkelijken of aan weeshuizen en armenzorginstellingen 
die leerafspraken maakten voor de kinderen die zij onder hun hoede hadden. En aan de 
leermeesters zelf, omdat er nooit formeel werd vastgelegd hoe de meester een leerling moest 
opleiden of welke prijs hij voor de overdracht van informatie mocht vragen. Er is nog geen 
studie gepubliceerd waarin alle soorten actoren en de instrumenten die zij konden gebruiken 
om circulatie van kennis te bevorderen of te belemmeren worden behandeld.3  

1  GAR, ONA, inv. nr. 234, aktenr. 40, f. 73.

2  O.a. Karel Davids, ‘Apprenticeship and guild control in the Netherlands, c. 1450-1800’, in: Bert De Munck e.a. 
eds., Learning on the shop floor. Historical perspective on apprenticeship. International studies in social history 12. 
(New York/Oxford 2008) 65-84; Bert De Munck, Technologies of learning. Apprenticeship in Antwerp guilds from the 
15th century to the end of the Ancien Régime. Studies in European Urban History 11 (1100-1800) (Turnhout 2007) 
7-8; Chris Minns en Patrick Wallis, ‘Rules and reality: quantifying the practice of apprenticeship in early modern 
England’, The economic history review (2011) 1-23. 

3  In de nabije toekomst zal een proefschrift verschijnen van Raoul de Kerf waarin ook de circulatie van kennis 
wordt onderzocht. In dit onderzoek worden enkele Vlaamse steden met elkaar vergeleken en ligt de nadruk op 
de zilversmeden en de kuipers. 
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In de geschiedschrijving over de verspreiding van technieken wordt de technische kennis 
van ambachtslieden nog steeds vooral beschouwd als persoonlijk eigendom.4 De Late 
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd staan bekend als perioden waarin voornamelijk 
productinnovaties plaatsvonden en weinig nieuwe productieprocessen werden ontwikkeld. 
In het algemeen wordt gesteld dat technische kennis in de Late Middeleeuwen en 
Vroegmoderne Tijd voornamelijk door middel van ‘learning by doing’ of imitatie van meester 
op leerling werd doorgegeven. Historici leggen nog steeds de nadruk op de persoonlijke 
overdracht van kennis vanwege het feit dat sommige vaardigheden nu eenmaal alleen in de 
praktijk konden worden geoefend zoals het solderen van metalen en het maken van houten 
kuipen.5 In de geschiedschrijving over de verspreiding van technische ontwikkelingen wordt 
daarom vaak een relatie gelegd tussen migranten en de verspreiding van technieken.6 Als een 
ambachtsman verhuisde nam hij zijn kennis automatisch met zich mee en na zijn vestiging 
in een nieuwe stad droeg hij deze over door een leerling aan te nemen, als knecht in dienst 
te treden bij een meester of door samen te werken met een gildebroeder.7 Daarnaast hebben 
de ambachtsgilden op veel aandacht kunnen rekenen, omdat veel in steden wonende 
ambachtslieden lid moesten worden van een gilde als zij hun vak wilden uitoefenen. Het 
bestaan van gilderegelgeving en bepalingen over migranten in de registers van de lokale 
overheden heeft er ook voor gezorgd dat historici meer aandacht aan de persoonlijke 
overdracht hebben besteed. 

De recent door Liliane Hilaire-Pérez en Catherine Verna geïntroduceerde benadering ‘circulatie 
van technische kennis’ stelt ons in staat om de verspreiding van technieken beter te kunnen 
verklaren, omdat zij duidelijk maken dat circulatie op meer manieren kan verlopen dan alleen 
via persoonlijke overdracht. Zij stellen dat informatie niet altijd simpelweg van ontwikkelde 
naar minder ontwikkelde gebieden werd gebracht en dat kennis niet louter verbaal, maar 
tevens non-verbaal werd verspreid. Kenmerkend voor hun visie is de nadruk op verschillende 
circulatiemedia. Zij beschouwen de door de ambachtsman gemaakte producten en zijn 
gereedschappen als dragers van technische kennis, omdat hun technieken gekopieerd 
kunnen worden door andere ambachtslieden. Volgens Hilaire-Pérez en Verna worden deze 
bredere dimensies van kennisoverdracht beter zichtbaar als historici in hun beschrijvingen de 
term ‘circulatie’ gebruiken in plaats van ‘ontwikkeling’, ‘verspreiding’ of ‘overdracht’. Dergelijke 

4  De Munck, Technologies of learning, 47, 50.

5  De Munck en Soly, ‘Learning on the shop fl oor’, 15-16.  

6  O.a. Marco Belfanti, ‘Guilds, Patents, and the circulation of technical Knowledge: Northern Italy during the Early 
Modern Age’, Technology and culture 45 (2004) 569-589; A.L. den Blaauwen ed., Nederlands zilver. Dutch silver 
1580-1830 (Den Haag 1979) XXVII-XXVIII; Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1806. 
Oxford history of early modern Europe (Oxford 1995) 348-350; Epstein, ‘Journeyman mobility’, 411. 

7  O.a.; Belfanti, ‘Guild, patents’; S.R. Epstein, ‘Journeyman mobility and the circulation of technical knowledge in 
Europe, 14th-18th centuries’, in: Liliane Hilaire-Pérez en Anne-Francoise Garcon eds., Les chemins de la nouveauté: 
innover, inventer au regard de l’histoire (Parijs 2003) 411-439, aldaar 411-412. Lien Bich Luu, ‘Aliens and their impact 
on the goldsmith’s craft in London in the sixteenth century’, in: David Mitchell ed., Goldsmiths, silversmiths and 
bankers. Innovation and the transfer of skill 1550 to 1750. Centre for Metropolitan History. Working Papers Series 2 
(Oxford and Northampton 1995) 43-52, aldaar 49.

begrippen impliceren een ongecompliceerd en lineair proces van leiders en volgers, terwijl 
‘circulatie’ aantoont dat de verspreiding van informatie een complexer proces is. Daarnaast 
verwijst het naar een bredere institutionele, sociale, communicatieve en cognitieve context.8 
‘Circulatie’ wordt door hen beschreven als alle bewegingen, alle uitwisselingen en de gehele 
verspreiding van kennis binnen het technische domein.
 

1.2 koRte HIstoRIogRAfIsCHe sCHets

Hilaire-Pérez en Verna waren overigens niet de eerste wetenschappers die moeite hadden 
met een eendimensionale visie op de overdracht van kennis. Zo publiceerden Braunstein en 
Lohrmann in de jaren zeventig een studie waarin zij stelden dat historici vaak de intentie 
hebben om de verspreiding van technieken te beschrijven als een verhaal waarin nieuwe 
technieken van een hoog ontwikkeld centrum naar de periferie werden gebracht. Pamela 
Smith schreef meer recent over dezelfde problemen met de gebruikelijke concepten.9 De 
historicus Marco Belfanti was één van de eersten die de benadering van Hilaire-Pérez en 
Verna in zijn onderzoek toepaste. Hij ziet de vestiging van nieuwe ambachtslieden als de 
belangrijkste wijze waarop kennis kon circuleren. Uit zijn onderzoek naar Noord-Italiaanse 
steden in de Vroegmoderne Tijd kwam naar voren dat ambachtslieden met ‘geheime kennis’ 
door middel van een patentsysteem werden overgehaald om zich te vestigen. De netwerken 
waardoor de ambachtsman toegang had tot ruwe materialen en gereedschappen waren 
zeer belangrijk voor zijn defi nitieve vestiging.10 Ook door wetenschaps- en techniekhistorici 
in Nederland wordt het circulatieconcept de laatste jaren regelmatig gebruikt. Zo paste Siger 
Zeischka het begrip toe in zijn proefschrift over ‘Waterstaat en techniek in het Hoogheem-
raadschap van Rijnland’ en het wordt eveneens gebruikt in het boek van Mila Davids over de 
wisselwerking tussen de kennisinfrastructuur en innovatieprocessen. 11 

In de laatste jaren zijn de debatten over de kenniseconomie meer naar de Vroegmoderne 
Tijd opgeschoven. Belangrijk voor deze ontwikkeling is de publicatie geweest van The Gifts 
of Athena van Joel Mokyr. Dit boek heeft de discussie over de oorsprong en de aard van de 

8  Liliane Hilaire-Pérez en Catherine Verna, ‘Dissemination of technical knowledge in the Middle Ages and the Early 
Modern Era: New approaches and methodological issues’, Technology and Culture 47-3 (2006) 536-566;  Liliane 
Hilaire-Pérez, ‘Les circulations techniques: hommes, produits, savoirs au Moyen Âge et à l’époque moderne. 
(Orient, Occident)’, in: Michel Cottee ed., Circulations techniques en amont de l’innovation: hommes, objets et idées 
en mouvement (Franche-Comté 2004) 11-35.

9  Pamela H. Smith, The body of the artisan. Art and experience in the scientifi c revolution (Chicago 2004) 22. 
Hilaire-Pérez en Verna noemen in een artikel waarin zij het circulatieconcept beschrijven nog meer kritische 
onderzoekers o.a. Paul Bairoch en Nathan Rosenberg: Hilaire-Pérez en Verna, ‘Dissemination of technical 
knowledge’. 

10  Belfanti, ‘Guilds, patents’, 569-589.  

11  Siger Zeischka, Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856) 
(z.p. 2007); Mila Davids, Innovatie en de circulatie van kennis. De wisselwerking tussen de kennisinfrastructuur 
en innovatieprocessen (Amsterdam 2012) ‘Kenniscirculatie vormt tevens een belangrijk thema in het 
onderzoeksprogramma van het ‘Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.’  
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kenniseconomie hernieuwd in de belangstelling geplaatst. Mokyr verdeelt alle nuttige kennis 
in twee types: propositional en prescriptive knowledge. Tot de eerste categorie behoort alle 
kennis van de natuur en tot de tweede categorie behoort alle kennis van instructies of de 
technieken waarmee de natuur gemanipuleerd kan worden. Volgens hem kan alleen door een 
systematische interactie tussen beide categorieën een proces ontstaan waardoor technische 
ontwikkelingen non-stop plaatsvinden. Volgens Mokyr gebeurde dit rond 1800 voor het eerst.12 
Jan Luiten van Zanden concludeert in een artikel uit 2005 dat het zaad hiertoe al eeuwen voor 
de Industriële Revolutie gezaaid was. Om zijn beweringen te ondersteunen gebruikt hij onder 
andere schattingen van onderwijskosten en jaarlijks gepubliceerde boeken.13

De aandacht voor het ontstaan van de Europese kenniseconomie heeft geleid tot meer 
interesse voor de ontwikkeling van human capital en methoden om dit te meten. Hoewel 
human capital tegenwoordig meer en meer wordt gezien als een ‘cruciale conditie voor 
economische ontwikkeling’ was Adam Smith de eerste die dit fenomeen beschreef.14 Hij 
concludeert in The wealth of Nations dat men alleen in onderwijs kan investeren, nadat in de 
eerste levensbehoeften is voorzien. Deze investeringen vinden plaats, omdat men verwacht 
dat de nieuwe kennis meer profi jt in de toekomst zal opleveren. Investeringen vinden 
veel minder plaats wanneer de verwachting lager is en de winst kleiner.15 Human capital 
kan onder meer worden gevonden in de mate van geletterdheid van personen die in een 
vooraf bepaalde plaats, stad of gemeenschap woonden. Het tellen van handtekeningen 
wordt nog steeds beschouwd als de meest betrouwbare methode om de geletterdheid 
in de Vroegmoderne Tijd te meten, maar er zijn tevens andere methoden ontwikkeld.16 
De belangrijkste studies over geletterdheid in de Republiek gaan over Amsterdam en het 
kleine Hollandse dorpje Graft. Natuurlijk bevatten de studies over Amsterdam ook informatie 
over de geletterdheid van migranten uit Rotterdam en Haarlem.17 Eén van de meer recent 
geïntroduceerde methoden om human capital te meten is numeracy of gecijferdheid. Onder 

12  Joel Mokyr, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (Princeton 2002) 3-10, 19.  

13  Jan Luiten van Zanden, ‘De timmerman, de boekdrukker en het ontstaan van de Europese kenniseconomie’, 
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2-1 (2005) 105-120.

14  Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden, ‘Uit fouten kan je leren. Een kritische benadering van de mogelijkheden 
van ‘leeftijdstapelen’ voor sociaal-economisch historisch onderzoek naar gecijferdheid in het pre-industriële 
Vlaanderen en Nederland’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 5 (2008) 55-86, aldaar 55. 

15  Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations I (Londen en Toronto, 6e druk 1924) 
243-247. 

16  Erika Kuijpers, ‘Lezen en schrijven. Onderzoek naar het alfabetiseringsniveau in zeventiende-eeuws Amsterdam’, 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997) 490-522, aldaar 491, 497-498. 

17  De belangrijkste studies waarin geletterdheid gemeten wordt aan de hand van het plaatsen van een 
handtekening zijn als volgt: S. Hart, ‘Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 
17e en 18e eeuw, op grond van gegevens over migratie, huwelijk, beroep en alfabetisme’, in: S. Hart, Geschrift en 
getal. Een keuze uit demografi sch, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse 
archivalia, 1600-1800. Hollandse studiën 9 (Dordrecht 1976) 115-192; Kuipers, ‘Lezen en schrijven’, 490-522; A.Th. 
van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw. (Amsterdam 1994); A. Knotter en J.L. van Zanden, 
‘Immigratie en arbeidsmarkt te Amsterdam in de 17e eeuw, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987) 403-
431.

anderen A’Hearn, Baten en Crayen vroegen zich recent af of dit niet een belangrijkere schaal 
is voor het meten van human capital dan geletterdheid.18 In mijn boek wordt tevens een 
nieuwe methode gepresenteerd om een genuanceerder beeld van de geletterdheid van 
Vroegmoderne huishoudens te verkrijgen aan de hand van boedelinventarissen.  

Een ander belangrijk debat waarbinnen de verspreiding van technische kennis een grote 
plaats inneemt is dat over de ambachtsgilden. Lange tijd concludeerden veel historici dat 
de meeste ambachtsgilden technische ontwikkelingen niet voldoende stimuleerden.19 Sinds 
de jaren tachtig heeft hernieuwde aandacht voor de gilden dit negatieve imago veranderd. 
Studies van onder andere James Farr, Bo Gustafsson en S.R. (Larry) Epstein zijn belangrijk 
geweest voor deze meer positieve benadering.20 Van grote invloed was de tendens om de 
gilderegelgeving als een geïdealiseerde voorstelling van de praktijk te zien. In de laatste drie 
decennia is regelmatig gewezen op de fl exibiliteit van de ambachtsgilden.21 Hoewel sommige 
auteurs nog steeds de nadruk leggen op het exclusieve karakter van de gilden heeft recent 
onderzoek aangetoond dat dit niet voor alle gilden het geval kon zijn geweest.22 
Deze historiografi sche ontwikkelingen vonden ongeveer tegelijkertijd plaats in zowel 
internationale als Nederlandse studies. Tegenwoordig wordt het inclusieve karakter van de 
ambachtsgilden in de Lage Landen beklemtoond en worden gilden niet langer beschouwd 
als obstakels voor de economische groei.23 Piet Lourens en Jan Lucassen zijn van groot belang 
geweest voor de veranderende kijk op het Nederlandse gildewezen. Zij concludeerden dat 
de meeste ambachtsgilden in de Noordelijke Nederlanden werden opgericht in de Gouden 

18  De Moor en Van Zanden, ‘Uit fouten kan je leren’, 56. 

19  Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800). IISG studies en essays 
30 (Amsterdam 2000) 14. 

20  James R. Farr, Hands of Honor: Artisans and their world in Dijon, 1550-1650 (Ithaca 1988); Bo Gustafsson, ‘The 
rise and economic behavior of medieval craft guilds’, in: Bo Gustafsson ed., Power and Economic Institutions: 
Reinterpretations in Economic History (Aldershot 1991) 69-106; S.R. Epstein, ‘Craft guilds, apprenticeship, and 
technological change in preindustrial Europe’, Journal of economic history 53-4 (1998) 648-718. Zie ook 4: De 
circulatie van technische kennis op de werkvloer.

21  Een aantal Nederlandse voorbeelden zijn: Aart Vos, Burgers, boeren en bazen. Het maatschappelijk middenveld 
van ’s-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum 2007) 144-145; L. H. Remmerswaal, Een 
duurzame alliantie. De gilden en regenten in Zeeland, 1600-1800. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen 16 (Middelburg 2009) 40; Sandra Bos, ‘Uyt liefde tot malcander’, Onderlinge 
hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820) (Amsterdam 1998) 27.

22  De meest naar de voorgrond tredende kritische onderzoekers is Sheilagh Ogilvie. Een minder positieve 
interpretatie van de Europese gilden geeft zij onder andere in: Sheilagh Ogilvie, ‘Guilds, effi  ciency and social 
capital. Evidence from German proto-industry’, Economic History Review 57 (2004) 286-333; Sheilagh Ogilvie, 
‘Institutions and economic development in Early Modern Central Europe’, Transactions of the Royal Historical 
Society 5 (1995) 221-250; Een recente bundel waarin het inclusieve karakter wordt benadrukt is: S.R. Epstein en 
M. Prak eds., Guilds, innovation and the European economy, 1400-1800 (New York 2008) 

23  O.a.: Piet Lourens en Jan Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland, een beknopt overzicht’, in: K. Goudriaan e.a. 
eds., De gilden in Gouda (Zwolle 1996) 1-21, aldaar 15; De Munck, Technologies of learning,37-40; Epstein en M. 
Prak eds., Guilds, innovation; Vos, Burgers, broeders en bazen, 23; Slokker, Ruggengraat van de stad. De betekenis van 
gilden in Utrecht, 1528-1818 (Amsterdam 2010) 236-238; Remmerswaal, Een duurzame alliantie.



1

Hoofdstuk 1 Inleiding 1716

Eeuw. Dit was een periode die gekarakteriseerd werd door een bloeiende economie.24 
Tevens onderschrijven zij het inclusieve karakter van de Nederlandse ambachtsgilden in 
vergelijking met de gilden in andere Europese landen: immigranten hadden een aanzienlijke 
kans om meesters te worden, omdat de inschrijfgelden, intreegelden, proefgelden en 
poorterschapleges relatief laag waren.25 Naast Lourens en Lucassen heeft vooral Maarten Prak 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over de dynamiek van de ambachtsgilden 
in de Nederlandse Republiek. Hij heeft onder andere gepubliceerd over de voordelen van 
het meesterschap, de retoriek van de gilden en het verband tussen gilden en technische 
innovaties.26 In de jaren rond het millennium brachten Nederlandse historici vooral studies 
uit over deelaspecten van het corporatieve leven, bijvoorbeeld over gemeenschappelijke 
hulp binnen de gilden en de rol van vrouwen in de textielindustrie.27 Tegenwoordig is het 
gebruikelijk om de ambachtsgilden in hun stedelijke context te plaatsen, waardoor naast het 
ambachtswezen tal van andere aspecten worden behandeld zoals de relatie tussen de gilden, 
lokale overheid en stedelijke ontwikkelingen.28 Deze nieuwste historiografi sche tendens wordt 
onderstreept door de toegenomen aandacht voor de sociale context waarbinnen jongens 
een ambacht leerden en het gegeven dat er steeds vaker vraagtekens worden gesteld bij de 
invloed van de ambachtsgilden op het leerwezen.29 

1.3 doeL, PRoBLeemsteLLIng en deeLvRAgen

De discussie over de invloed van de regelgeving van de ambachtsgilden op het leerwezen 
waaraan hiervoor werd gerefereerd laat zien dat in de historiografi e het belang van bepaalde 
instituties en media voor de circulatie van technische kennis wordt onderkend, maar dat nog 
verre van duidelijk is hoe groot hun rol daadwerkelijk is geweest. Daarnaast zagen wij dat 
historici vooral aandacht hebben besteed aan de persoonlijke overdracht van kennis, terwijl 

24  Piet Lourens en Jan Lucassen, ‘Oprichting en ontwikkeling ambachtsgilden in Nederland (13de-19de eeuw)’, in: 
Catharina Lis en Hugo Soly eds., Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de lage landen (Brussel 1997) 

25  Piet Lourens en Jan Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 15. 

26  O.a. Maarten Prak, ‘ ‘Een verzekerd bestaan’, Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775)’, 
Boudien de Vries e.a. eds., De Kracht der Zwakkeren. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. IISG: 
Studie en Essays 18 (Amsterdam 1992) 49-79; Maarten Prak, ‘Corporate politics in the Low Countries: guilds as 
institutions, 14th to 18th centuries’, in: Maarten Prak e.a. eds., Craft guilds in the early modern Low Countries. Work, 
power, and representation (Aldershot 2006) 74-106; Epstein en Prak eds., Guilds, innovation;

27  Bos, Uyt liefde; Elise van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse 
texielnijverheid, 1581-1810. Vrouwen en werk in de vroegmoderne tijd (Amsterdam 2007); Panhuysen, Maatwerk. 

28  Slokker, Ruggengraat; Vos, Burgers, boeren en bazen; Remmerswaal, Een duurzame alliantie; Erwin Steegen, 
Kleinhandel en stedelĳke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tĳd. Maaslandse 
monografi eën 69 (Hilversum 2006).

29  Belangrijk in dit opzicht zijn o.a. de volgende publicaties: B. De Munck, ‘From brotherhood community to civil 
society? Apprentices between guild, household and the freedom of contract in early modern Antwerp’, Social 
History, 35-1 (2010) 1, 1-20; B. De Munck, ‘In loco parentis? De disciplinering van leerlingen onder het dak van 
Antwerpse ambachtsmeesters (1579-1680)’, Tijdschrift voor Sociale en economische geschiedenis, 1 (2004) 3, 3-30; 
De Munck e.a. eds., Learning on the shop fl oor; Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 65-84; Minns en Wallis, 
‘Rules and reality’, 1-23. 

andere manieren van circulatie van technische kennis grotendeels buiten beeld zijn gebleven. 
Tot nu toe weten wij niet precies hoe de accumulatie van technische kennis op de werkvloer 
plaatsvond, hoe de verspreiding van kennis verliep en welke factoren voor de verspreiding 
van belang zijn geweest. 

Het hoofddoel van dit proefschrift is nu te onderzoeken hoe de circulatie van technische 
kennis plaatsvond in de Late Middeleeuwen en het begin van de Vroegmoderne Tijd, of de 
schaal en de wijze waarop circulatie plaatsvond aan veranderingen onderhevig was en hoe 
deze veranderingen of afwezigheid daarvan verklaard kunnen worden. De meeste aandacht 
gaat uit naar de Hollandse steden, omdat deze als relatief ‘open’ bekend staan. De focus van 
dit boek ligt op de context waaronder de circulatie van kennis zich ontwikkelde. Daaronder 
versta ik zowel de instituties die de circulatie konden bevorderen of blokkeren als de 
kennisdragers die de circulatie mogelijk maakten. Hierdoor kan grondig worden onderzocht 
hoe veranderingen verklaard kunnen worden en wordt de verspreiding van kennis in een veel 
ruimer perspectief bekeken dan in voorafgaande studies. Aan de hand van de volgende drie 
deelvragen is het mogelijk om te onderzoeken in hoeverre diverse instituties instrumenten 
gebruikten om de circulatie van technische kennis te beïnvloeden, terwijl eveneens kan 
worden ingegaan op diverse manieren waarop kennis circuleerde: 

1. Welke instrumenten werden gebruikt om de circulatie van technische kennis aan te 
moedigen of te ontmoedigen? 

2. Wat was het eff ect van de offi  ciële regelgeving en het aanmoedigings- of 
ontmoedigingsbeleid?

3. Hoe circuleerde kennis langs verbale en niet-verbale weg?  

De eerste deelvraag behandelt de offi  ciële regelgeving en andere instrumenten die 
gebruikt konden worden door de landsheer, de Staten-Generaal, de Staten van Holland, 
het stadsbestuur, stedelijke instellingen, de gilden, de ambachtsman en zijn leerling. 
Stadsregeringen zetten bijvoorbeeld soms commissies op om ondernemers aan te trekken 
of zij gaven een tegemoetkoming aan handwerkslieden om een bepaalde nijverheid te 
stimuleren.30 De gevolgen van deze maatregelen worden behandeld door middel van het 
beantwoorden van de tweede deelvraag. Het is namelijk niet mogelijk om de schaal en de 
wijze waarop technische kennis circuleerde te onderzoeken als de consequenties van het 
beleid worden genegeerd. Iets wat op het eerste gezicht een positieve maatregel lijkt te zijn 
zou mogelijk een negatief eff ect kunnen hebben gehad op de vestiging van buitenstaanders. 

30  Karel Davids, ‘Beginning entrepreneurs and municipal governments in Holland at the time of the Dutch 
Republic’, in: C. Lesger en L. Noordegraaf eds., Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants 
and industrialists within the orbit of the Dutch staple market. Hollandse Historische Reeks 24 (Den Haag 1995) 167-
184.
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Als de lokale overheid bijvoorbeeld besloot om handwerkslieden te subsidiëren, maar alleen 
geld uitdeelde aan haar eigen burgers, dan bevorderde deze maatregel de kenniscirculatie 
van buiten de stad niet. Aan de andere kant hoefde een mogelijke blokkade geen negatieve 
invloed te hebben, zoals een verhoging van de inschrijfgelden van een ambachtsgilde. 
De laatste deelvraag over hoe kennis circuleerde behandelt niet alleen de zogenaamde 
mondelinge overdracht van kennis. Hoewel historici van oudsher de nadruk leggen op de 
verspreiding van kennis door de vestiging van nieuwe migranten of de overdracht van meester 
op leerling, kon technische informatie eveneens circuleren door middel van geschreven 
en visuele media, zoals technische traktaten, modellen, plaatjes, ontwerpen, producten en 
patronen.31 

1.4 metHodoLogIe en ondeRZoekskeuZes 

1.4.1 methodologie

In dit boek wordt gebruik gemaakt van de door Hilaire-Pérez en Verna ontwikkelde werkwijze 
om de kenniscirculatie onder ambachtslieden in Hollandse steden te onderzoeken. Door deze 
aanpak als uitgangspunt te nemen kunnen de beperkingen van een ‘top-down’ benadering 
van kennisoverdracht worden omzeild. En kunnen nog steeds alle bewegingen, alle 
uitwisselingen en de gehele verspreiding binnen het technische domein worden bestudeerd. 
Ook zullen de verschillende factoren die mogelijk invloed uitoefenden op de omstandigheden 
waaronder kennis circuleerde in het onderzoek worden betrokken. Daarbij kan zowel aan 
verschillende organisatievormen zoals gilden, stedelijke overheid en de werkplaats worden 
gedacht als aan de verschillende media – verbale en non-verbale – die als dragers van kennis 
konden fungeren.   

In deze studie wordt dieper ingegaan op de circulatie van kennis dan tot op heden is gedaan. 
Het circulatieconcept werd tot nu toe vooral gebruikt ter vervanging van termen zoals 
‘verspreiding’ en ‘overdracht’ en om aan te geven dat kennis niet alleen van het centrum naar de 
periferie werden gebracht.32 In dit boek worden verschillende instituties beschreven waartoe 
bepaalde actoren en/of organisaties behoorden die mogelijk invloed konden uitoefenen op 
de omstandigheden waaronder kennis kon circuleren. (Schema 1) De eerste institutie is de 
werkplaats waar kennis bijvoorbeeld van meester op leerling en van knecht op meester kon 
worden overgedragen of waar nieuwe technieken werden verkregen door onder andere de 
eindproducten en tekeningen van een andere meester te kopiëren. Tot de tweede institutie 
behoren de organisaties waarin ambachtslieden van één bepaalde ambacht of sector 

31   Hilaire-Pérez en Verna, ‘Dissemination of technical knowledge’, 541.   

32   O.a Belfanti, ‘Guilds, Patents’, 569-589; Van Zanden, ‘De timmerman’, 105-120; Zeischka, Minerva in de polder.  

verenigd waren zoals de gilden. Ambachtslieden die deel uitmaakten van een dergelijke 
vereniging hadden te maken met regels die specifi ek voor hun groep waren opgesteld. 
De derde institutie is die van de lokale overheid en de stedelijke instellingen, waartoe 
weeshuizen en armenzorginstellingen kunnen worden gerekend. Het verbindende kenmerk 
is dat het hier gaat om instellingen of organisaties die zich verantwoordelijk voelden voor 
meer dan één nijverheidssector of één bepaalde groep ambachtslieden. De vierde institutie 
betreft de Statenvergadering waarbinnen de Hollandse steden verenigd waren. De vijfde 
en laatste institutie is die van de landsheer (vóór de Reformatie) en de Staten-Generaal. We 
zullen zien dat deze verschillende instituties allen een andere impact hadden op de circulatie 
van kennis en dat hun impact door de jaren heen niet evenredig was. In het onderstaande 
schema staan de pijlen symbool voor de invloed van de verschillende organisatievormen op 
de omstandigheden waaronder de kenniscirculatie plaatsvond. 

schema 1 – Verschillende instituties die mogelijk van invloed waren op de omstandigheden waarbinnen 
kennis kon circuleren. 

In het boek staat het circulatieconcept centraal, maar er wordt eveneens gebruik gemaakt 
van de theorie van de kenniseconomie in met name het hoofdstuk over de wijze waarop 
kennis zich door middel van manuscripten, drukken en tekeningen kon verspreiden. Er wordt 
namelijk ingegaan op de schriftelijke informatie voor ambachtslieden, zodat het mogelijk 
is om uitspraken te doen over de vraag in hoeverre de voor ambachtslieden geschreven 
boeken dragers waren van propositionele kennis (kennis van de natuur). Door human capital 
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te meten aan de hand van geletterdheid zal eveneens een bijdrage worden geleverd aan het 
debat over de kenniseconomie in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het leren 
schrijven, rekenen en tekenen kon fi nancieel ‘slim’ zijn vanwege de verwachting dat deze 
kennis meer inkomen kon opleveren in de toekomst. Eén van de vragen die wordt gesteld is 
of kuipers, ververs en zilversmeden konden lezen, schrijven, rekenen en tekenen en op deze 
wijze kennis opdeden die zij in hun werkplaatsen nodig hadden. 

1.4.2 onderzoekskeuzes

Deze studie gaat over instituties, regelgeving en kennisdragers waarbij relaties gelegd kunnen 
worden tussen sociale, culturele en economische geschiedenis. Het is noodzakelijk om een 
afbakening te maken van tijd, ruimte en onderwerp. Door middel van de volgende structuur 
is het mogelijk om een vergelijking tussen steden en ambachten te maken, ontwikkelingen 
hierbinnen te beschrijven en gelijktijdig aandacht te schenken aan verschillende 
informatiedragers. Hierdoor kunnen zowel de instrumenten van verschillende instituties en 
de praktijk als de manieren waarop kennis kon circuleren worden onderzocht. 

De eerste vergelijking die in dit proefschrift wordt gemaakt, betreft de steden Haarlem en 
Rotterdam. Door twee steden met elkaar te vergelijken kunnen in detail de instituties en hun 
instrumenten bestudeerd worden die mogelijk invloed hadden op de circulatie van kennis. 
Een dergelijke aanpak is niet mogelijk wanneer elke stad in de voormalige Republiek der 
Verenigde Nederlanden in de vergelijking wordt betrokken. Er is voor de steden Haarlem en 
Rotterdam gekozen vanwege de interessante analyse die deze keuze mogelijk maakt. Haarlem 
was gelegen in het Noordelijk deel en Rotterdam in het Zuidelijk deel van de voormalige 
Provincie Holland. Rotterdam had in tegen stelling tot Haarlem een rechtstreekse verbinding 
met de Noordzee. Beide steden maakten in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd 
verschillende ontwikkelingen door. Haarlem was rond 1400 één van de belangrijkste steden 
van het Graafschap Holland, maar zou een steeds lagere positie binnen de stedenhiërarchie 
innemen. Daarentegen was Rotterdam rond 1400 één van de kleinere steden van het 
Zuiderkwartier en zij klom op tot tweede stad van Holland. Beide steden hadden een relatief 
gediff erentieerde economische structuur en de nijverheidstakken waarop deze berustten 
waren verschillend. Ook binnen de steden zelf zouden sommige nijverheden in de loop der 
jaren in belang inboeten, terwijl andere juist belangrijker werden. Deze ontwikkelingen maken 
een interessante vergelijking mogelijk. Door middel van deze vergelijking en de situering 
van de verschillende ontwikkelingen in de geschiedschrijving van de Provincie Holland is 
het mogelijk om meer algemene uitspraken te doen over de kenniscirculatie in Holland. Er 
zijn uiteraard tevens praktische redenen waarom Rotterdam en Haarlem werden verkozen. 
In de eerste plaats kan worden voortgebouwd op een stevige basis van studies door andere 

historici, bijvoorbeeld over migranten, educatie, gilden en de lakenindustrie. Daarnaast werd 
de keuze voor beide steden ingegeven door de kwaliteit en de beschikbaarheid van het 
bronnenmateriaal. 

De tweede vergelijking betreft drie ambachten: de goud- en zilversmeden, de kuipers 
en de textielververs. Juist deze drie verschillende contexten maken het mogelijk om 
ontwikkelingen in de circulatie van kennis in verschillende branches van economische 
activiteiten te beschrijven, omdat goud- en zilversmeden luxe goederen maakten, 
kuipers kapitaalgoederen produceerden en de ververs verantwoordelijk waren voor één 
deelbewerking in de productie van textiel. Ambachtslieden van alle drie de beroepsgroepen 
behoorden gedurende enige tijd tot een ambachtsgilde en moesten hun medewerking 
verlenen aan een streng kwaliteitscontrolesysteem door middel waarvan het stadsbestuur 
probeerde om een hoge productkwaliteit te bewerkstelligen. Daarnaast ontwikkelden zich 
in alle drie de beroepsgroepen twee of meer soorten werkplaatsen naast elkaar. Naast de 
‘traditionele’ werkwinkel waarin een meester met een klein aantal leerlingen en knechten 
samenwerkte bestonden er in de zeventiende eeuw andere ondernemingsvormen. Er was 
in beide steden bijvoorbeeld een systeem van onderaanneming waarbinnen meerdere 
werkplaatsen goederen produceerden of deelbewerkingen aan een voorwerp toepasten 
onder het gezag van één centrale werkplaats.33 Door middel van de vergelijking tussen de drie 
ambachten is het mogelijk om een verscheidenheid aan technische kennis en tegelijkertijd 
een verscheidenheid aan markten en producten te onderzoeken en kan geanalyseerd 
worden of de steden verschillende strategieën gebruikten om de circulatie van kennis in de 
drie sectoren aan te moedigen of te blokkeren. Deze benadering zou niet kunnen worden 
uitgevoerd als bijvoorbeeld alleen beroepen in de lakennijverheid of de luxe sector worden 
bestudeerd. In de keuze voor de kuipers, ververs en zilversmeden wordt rekening gehouden 
met de beschikbare bronnen in de archieven en de literatuur.  

De derde vergelijking is een vergelijking in tijd. Bij het onderzoek over de circulatie 
van technische kennis in verschillende steden en ambachten worden drie perioden 
onderscheiden. Zo kan de invloed van verschillende ingrijpende sociale, politieke of 
economische evenementen op de ontwikkeling van de kenniscirculatie worden bestudeerd. 
Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de Reformatie, de komst van de Zuidelijke 
Nederlanders, de komst van de Hugenoten en een verminderende economische conjunctuur 
aan het einde van de zeventiende eeuw. Het jaar 1400 werd als startpunt genomen vanwege 
praktische redenen. Omdat het doel is om na te gaat wat na de Opstand al dan niet veranderde, 
is het noodzakelijk om vast te stellen hoe de situatie vóór de Opstand was. Vanaf ca. 1400 
verwierven de steden van Holland een belangrijkere plaats in de internationale handel 

33   Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer
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hetgeen consequenties had voor de gekozen beroepen en in de vijftiende eeuw werden de 
eerste ambachtsgilden in Haarlem en Rotterdam opgericht. Dit zijn natuurlijk interessante 
ontwikkelingen, die mogelijk geleid kunnen hebben tot veranderingen in de circulatie van 
kennis. De tweede periode begint met de Opstand en de Reformatie en eindigt in de jaren 
zeventig van de zeventiende eeuw. Er is in het verleden vaak op gewezen dat de jaren zeventig 
een afnemende economische conjunctuur zou inluiden en het einde van de Gouden Eeuw 
betekende.34 Er is voor gekozen om de derde periode te beginnen in de jaren zeventig van 
de zeventiende eeuw en rond 1720 te laten eindigen. Hierdoor kan onderzocht worden of de 
afnemende economische conjunctuur gevolgen had voor de wijze waarop werd geprobeerd 
om de circulatie van kennis te beïnvloeden. Een belangrijk aspect van deze structuur is dat het 
de vergelijking tussen twee migrantenstromen mogelijk maakt omdat het onderzoek vlak na 
1700 eindigt. De Hugenoten en de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden zijn vaak als 
belangrijke actoren voor  technische vernieuwingen in de Republiek bestempeld. 

1.5 BRonnen

Om onderwerpen als kenniscirculatie, ambachtsgilden, geletterdheid en migratie in 
verschillende steden over een langere periode te onderzoeken is een grote verscheidenheid 
aan bronnen gebruikt. De belangrijkste worden hieronder beschreven. 
Kuipers, ververs en goud- en zilversmeden in Rotterdam en Haarlem maakten enige tijd deel 
uit van ambachtsgilden. Van de oude Rotterdamse gildearchieven is vrij weinig bewaard 
gebleven. De administratie van de textielververs en de goud- en zilversmeden ontbreekt 
bijvoorbeeld. Er zijn nog wel behoorlijk wat bronnen van het gilde van de kuipers- en de 
wijnverlaters bewaard, waaronder registers met namen van de meesters (1586-1761), namen 
van knechten en leerlingen (1625-1811), rekenboeken (1614-1748) en ingekomen stukken 
(1569-1814). In het Haarlemse archief zijn meer gildebronnen te vinden, waaronder de namen 
van de bestuursleden van het goud- en zilversmedengilde (vanaf 1539) en een resolutieregister 
van dit gilde. Informatie over de leden van het verversgilde is tevens beschikbaar (2e helft 17e 
eeuw). Van de voormalige gildeadministratie van de kuipers is veel overgebleven, waaronder 
de inschrijfregisters van nieuwe knechten en leerlingen. Dit is ook de reden waarom de 
kuipers en ververs in sommige delen van het onderzoek centraal staan. Veel gegevens over 
het leerwezen van de gilden zijn te vinden in de archieven van de lokale notarissen en het 
stadsbestuur. 

In de notariële archieven kunnen onder andere leercontracten, verklaringen van 

34  Het Rampjaar (1672) werd in het verleden door historici vaak als keerpunt gezien. Dit was echter niet voor 
alle Hollandse steden het geval. Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van 
moderne economische groei (Amsterdam 1995) 68, 476, 474, 773. 

ambachtslieden en boedelinventarissen worden gevonden. Deze boedelinventarissen 
worden in dit boek zowel gebruikt om de geletterdheid van ambachtslieden te onderzoeken 
als om het bestaan van onderaanneming aan te tonen. Een deel van het oude notariële 
archief van Rotterdam is reeds gedigitaliseerd. Dit houdt in dat van iedere notariële akte een 
korte digitale beschrijving wordt gemaakt. Deze zijn door middel van een digitaal programma 
ontsloten. In Haarlem zijn papieren indexen gemaakt. De notariële archieven (1570-) zijn niet 
gedigitaliseerd. 

De bronnen van de lokale overheid zijn onderverdeeld in verschillende categorieën zoals 
de resoluties van de burgemeesters, belastingkohieren en stadstrouwboeken. Voor zowel 
Haarlem als Rotterdam zijn indexen op de archieven van de oude stadsbesturen gemaakt. 
In het bijzonder voor Rotterdam ontbreken er voor een langere periode diverse belangrijke 
bronnen, zoals de resolutieboeken van de burgemeesters en de poorterregisters.35 Er 
zijn meer boeken van de Haarlemse bestuurscolleges in te zien, hoewel hier eveneens de 
poorterregisters ontbreken. Veel gildekeuren en aanvullende resoluties zijn terug te vinden 
in keurenverzamelingen en resolutieboeken van het stadsbestuur. Een andere belangrijke 
bron voor het onderzoek zijn de doop-, trouw- en begraafregisters van diverse Haarlemse en 
Rotterdamse kerken. Aan de hand hiervan werden bijvoorbeeld de herkomst en kerkelijke 
gezindte van de bestuursleden van de gilden achterhaald. Tevens werden resolutieboeken 
van diverse armenzorg- en weeszorginstellingen onderzocht. De boedelinventarissen van 
de Rotterdamse weeskamer vormen een belangrijke bron voor het onderzoek naar de 
geletterdheid van ambachtshuishoudens. Een laatste categorie bronnen zijn de manuscripten 
en traktaten die voor en door ambachtslieden werden geschreven. Deze werden in diverse 
Nederlandse archieven, musea en bibliotheekcollecties gevonden.36 

1.6 de IndeLIng vAn Het Boek 

De drieledige vergelijking tussen twee steden, drie ambachten en drie perioden is vorm 
gegeven door middel van een thematische opbouw. In het tweede hoofdstuk wordt het kader 
geschetst om later de ontwikkelingen op het gebied van kenniscirculatie te kunnen verklaren. 
Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste economische en demografi sche ontwikkelingen en 
de diverse instellingen die regelgeving voor ambachtslieden opstelden. Verder worden de 
belangrijkste basistechnieken van de drie ambachten behandeld. In het derde hoofdstuk staat 
de vraag centraal welke rol de bestuursleden van de gilden en de ‘gewone’ ambachtsmeesters 

35  De poorterschapregisters zijn vanaf 1696 bewaard. 

36  De bibliotheekcollecties van de UVA, VU, KB, IISG, UL, het Leidse en het Groninger archief, Collectie Audax 
Textielmuseum Tilburg en Collectie Antiquariaat FORUM BV, ’t Goy-Houten, Nederland. In het Haarlemse Frans 
Hals museum bevindt zich ook een collectie met verfrecepten, maar deze mocht helaas vanwege de slechte 
staat van de bronnen niet worden ingezien. 
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hadden bij het opstellen van regelgeving met betrekking tot het leerwezen. Naast de wijze 
waarop de verkiezingen van het gildebestuur plaatsvonden, komen de herkomst, kerkelijke 
gezindte en vermogen van de bestuursleden aan bod. Eveneens wordt aandacht besteed aan 
de vraag hoe vaak zij werden verkozen en worden zowel de participatiekans als de wijze waarop 
de ‘gewone’ meesters invloed konden uitoefenen bij het opstellen van nieuwe regelgeving 
belicht. In het vierde hoofdstuk gaan we na in hoeverre ambachtsgilden met hun regelgeving 
invloed konden uitoefenen op de circulatie van kennis op de werkvloer. Hiertoe worden aan 
de hand van diverse gildebronnen en de regelgeving voor leerlingen, knechten en meesters 
de formele bepalingen en de praktijk geschetst. Tevens wordt ingegaan op zaken waarover 
de gilden juist geen regelgeving hadden opgesteld, maar waardoor de kenniscirculatie wel 
beïnvloed kon worden, zoals hoe meesters gereedschappen bemachtigden en het bestaan 
van onderaannemingsnetwerken. 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de persoonlijke overdracht van kennis door middel van 
een vestiging in een andere stad. Allereerst wordt nagegaan wat de herkomstgebieden 
en vestigingspatronen van migranten waren om vervolgens de instrumenten van de stad 
te onderzoeken. Er wordt gekeken naar regelgeving over het poorterschap, admissieakten, 
het aantrekken van vreemdelingen en het schenken van een versnelde toegang tot het 
meesterschap. In het zesde hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan op de afspraken die 
gemaakt werden ten aanzien van de overdracht van technische kennis op de werkvloer. Het 
hoofdstuk is ingedeeld in twee delen, waarin notariële leercontracten en instellingscontracten 
afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Hier wordt ingegaan op de vraag of de overdracht 
van kennis onderdeel was van een markttransactie en in hoeverre deze contracten een rol 
konden spelen in het in goede banen leiden van de circulatie van technische kennis. Het 
zevende hoofdstuk is toegespitst op drie circulatiemedia of kennisdragers, namelijk informatie 
in gedrukte vorm, informatie in handgeschreven vorm en ontwerpen. De centrale vraag is of 
Hollandse edelsmeden, ververs en kuipers konden lezen en zodoende mogelijk nieuwe kennis 
konden vergaren aan de hand van onder meer recepten en schriftelijke uitleg. Om deze vraag 
te beantwoorden wordt eerst ingegaan op de onderwijsmogelijkheden in Hollandse steden, 
waarna het boekbezit en de geletterdheid van ambachtslieden worden behandeld. Ook 
worden bewaard gebleven technische traktaatjes, verfrecepten en ontwerpen geanalyseerd 
om te achterhalen in hoeverre deze door en voor ambachtslieden werden geschreven en al 
dan niet propositionele kennis bevatten. Tot slot wordt in de conclusie ingegaan op de vraag 
hoe de circulatie van technische kennis in de onderzochte periode plaatsvond, of de schaal 
en de wijze waarop circulatie plaatsvond aan veranderingen onderhevig was en hoe deze 
veranderingen en/of afwezigheid daarvan kunnen worden verklaard. 

2. de stad, nieuwe regelgeving en de ambachten 

2.1 IntRoduCtIe

In dit boek wordt een vergelijking gemaakt tussen twee steden en drie ambachten om tot 
een beter begrip te komen van de wijze waarop technische kennis circuleerde in de periode 
1400-1720. Dit hoofdstuk geeft de basisinformatie om ontwikkelingen op het gebied van 
kenniscirculatie te kunnen begrijpen. In de eerste plaats wordt stilgestaan bij de belangrijkste 
economische en demografische ontwikkelingen van de steden Rotterdam en Haarlem. 
Aangezien kuipers, ververs en goud- en zilversmeden met elkaar worden vergeleken, is er 
bijzondere aandacht voor de vraag naar luxe producten en de ontwikkelingen binnen de 
textielindustrie, haring- en bierhandel. Deze laatste twee sectoren waren de belangrijkste 
opdrachtgevers van de kuipers. Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop regelgeving 
voor deze beroepsgroepen tot stand kwam. Er wordt aandacht besteed aan de macht van 
beide stadsbesturen, de landsheer, de Staten en de ambachtsgilden. Tot slot worden de 
basistechnieken van de drie beroepen beschreven. 

2.2 eConomIsCHe en demogRAfIsCHe ontWIkkeLIngen 

2.2.1 Rotterdam 1400-1720

In het jaar 1400 stelde Rotterdam nog maar weinig voor. De Maasstad was met zijn 2000 à 
3000 inwoners één van de kleinere steden van het Zuiderkwartier en was met name een 
marktplaats voor boeren uit de omgeving. (Tabel 1) Toch kon in de vijftiende eeuw een 
toenemende bedrijvigheid binnen de poorten worden geconstateerd ten opzichte van 
de voorafgaande periode. Er waren verschillende kleine industrieën aanwezig en door de 
gunstige ligging werd de bier- en lakenproductie van bovenstedelijk belang. Binnen de 
stedelijke economie nam de haringvaart- en handel de belangrijkste plaats in. De ververijen als 
belangrijke veredelingsbedrijven voor de textielnijverheid en de kuiperijen als toeleveranciers 
van onder andere haringpakkerijen en bierbrouwerijen, profiteerden natuurlijk van deze 
ontwikkelingen. Rotterdams bescheiden welvaart kreeg echter een deuk na het uitbreken 
van de Jonker Fransoorlog waarin de Rooms-koning Maximiliaan in 1488 ten strijde trok om 
zijn gezag in de Habsburgse Nederlanden te herstellen en de Maasstad in het middelpunt 
van de gevechten kwam te liggen.1 Zelfs vijf jaar na de bezetting door Jonker Frans klaagde 
het stadsbestuur over een aanhoudende recessie. In vergelijking met de situatie van vóór 
het beleg was het aantal inwoners gekrompen, de draperie sterk verminderd, van de 24 

1  Arie van der Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Zwolle 1999) 45, 52, 69-71, 86;    Z.W. 
Sneller, Rotterdams bedrijfsleven in het verleden (Amsterdam 1940) 5, 21. 
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haringbuizen waren er nog maar 11 over en door concurrentie van Delft en Gouda waren 
nog slechts 6 van de 25 bierbrouwerijen in werking.2 Volgens de ‘Enqueste’ van 1494 waren 
de ‘principaelste neringen’ van Rotterdam het ‘ten harinck te vaerten, te drapenieren ende 
brouwerije, … mitsgaders oock met hoeren barcken te varen om vracht’.3 De ‘Informacie’ van 
1514 beschrijft nogmaals een stadje in verval. Weliswaar telde Rotterdam op dat moment 
zo’n 7000 inwoners, maar er waren slechts dertien haringbuizen in de vaart. Met name de 
Franse en Gelderse oorlogen van landsheer Karel de Vijfde remden de groei van de Hollandse 
steden in de beginjaren van de zestiende eeuw.4 Daarnaast had Rotterdam te maken met 
concurrentie van Delft, Gouda en Dordrecht.5 Toch zijn er aanwijzingen dat de draperie weer 
opbloeide en de brouwnering een redelijke productie had.6 In het tweede en derde kwartaal 
van de zestiende eeuw zette de groei van de Maasstad door, zodat de stad in 1562 zo’n 8000-
10000 inwoners telde.7 Rotterdam stootte in de laatste decennia van de zestiende eeuw zelfs 
Dordrecht van zijn troon als belangrijkste Hollandse haringstad.8 

De opkomst van de Maasstad aan het einde van de zestiende eeuw als marktplaats waar 
een grote diversiteit aan goederen werd verhandeld, was een direct gevolg van haar vroege 
bondgenootschap met de Prins van Oranje. Rotterdam kon tot de overgang van Amsterdam 
in 1578 een deel van haar Oostzeehandel overnemen. De vooruitzichten waren echter in 
het begin van de jaren zeventig niet positief geweest. In 1572 richtten de Spaanse troepen 
binnen de muren een bloedbad aan.9 In een Geuzenlied werd later bezongen, dat de straten 
zo rood waren van het bloed dat het leek alsof de inwoners als haringen waren gekaakt.10 
Rotterdam werd gebruikt als belangrijkste Spaanse uitvalsbasis, maar ook nadat Alva zich 
moest terugtrekken en de stad defi nitief de Prins kon steunen, werden er veel maritieme 
operaties voorbereid. De in 1586 opgerichte Admiraliteit van de Maze werd al snel de 
belangrijkste werkgever binnen de stad.11 Voor Rotterdam was het voordelig dat vanwege de 
oorlogsomstandigheden in 1579 het stapelrechtprivilege van Dordrecht werd opgeschort. 
Eerder was het Maasrecht opgeheven, waardoor van elders afkomstige schepen voortaan vrij 

2  H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam I (Zaltbommel 1974) 65. 

3  Sneller, Rotterdams bedrijfsleven, 5. 

4  Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, 66-67.  

5  Van der Schoor, Stad in aanwas, 70.

6  Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, 66-67.

7  Noortje de Roy van Zuydewijn. Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten 
in Rotterdam rond 1600 (Amsterdam 2002) 45.

8  A.P. van Vliet, Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (circa 1580-1648). 
Hollandse Historische Reeks 20 (Den Haag 1994) 10-11; Monica de Hoog, ‘De haringtrafi ek van Dordrecht’, 
Kwartaal en Teken Extra 3 (Dordrecht 1986) 32.

9  Hans Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795. Reeks 
Historische publicaties Roterodamum 110 (Amsterdam 1996) 23, 24, 26. 

10  E.T. Kuiper, Het geuzenliedboek (Zutphen 1924) 110. 

11  Bonke, De kleyne mast, 26. 

waren om de haven van Rotterdam aan te doen.12 De groei van Rotterdams aanzien en welvaart 
was mede te danken aan de toenmalige stadspensionaris Johan van Oldebarneveldt.13 Hij 
zorgde ervoor dat Rotterdam politiek erkend werd als de zevende stad van Holland en zitting 
en stemrecht verkreeg in de vergaderingen van de Staten van de Gecommitteerde Raden 
van Holland.14 

Door de gunstige economische ontwikkelingen aangetrokken, kwamen veel migranten uit het 
zuiden naar de Maasstad, waardoor de omvang van de bevolking rond 1580 weer op het oude 
niveau was.15 Binnen enkele jaren kon Rotterdam zich de grootste stad van het Zuiderkwartier 
noemen: tussen 1600 en 1650 nam de bevolking zelfs toe van 13.000 naar 30.000 inwoners.16 
De haringhandel, die nog in 1599 de hoofdnegotie van de stad werd genoemd, moest zijn 
plaats in het begin van de zeventiende eeuw afstaan aan de wijnhandel.17 Daarnaast werd 
Rotterdam samen met Amsterdam in de tweede helft van de zeventiende eeuw de grootste 
bierproducent van Holland.18 In tegenstelling tot de bier- en wijnhandel kromp de eens zo 
bloeiende haringhandel al in het begin van de zeventiende eeuw in, omdat de Rotterdamse 
ondernemers onder andere de voorkeur gaven aan investeringen in de handel op de ‘grote 
vaart’.19 De vestiging van een kamer van de Verenigde Oostindsche Compagnie en later van 
de Westindische Compagnie maakte dit mogelijk. Bovendien groeide de handel met Frankrijk, 
Engeland en Schotland sterk. Alle handelscontacten en bijbehorende werkzaamheden, 
zoals de toeleverantie van scheepsuitrusting en de activiteit op de scheepswerven, hadden 
uiteraard hun weerslag op de lokale nijverheid.20 In de stad bleef wel een haringpakindustrie 
bestaan, omdat vissers uit omringende steden hun haring naar Rotterdam bleven brengen.21 
De kuipers vormden niet alleen voor de bier-, wijn-, en haringhandel een belangrijke rol als 
toeleveranciers van tonnetjes. Zij speelden in de Laatmiddeleeuwse en Vroegmoderne steden 

12  R. Bijlsma, Rotterdams welvaren 1550-1650 (’s Gravenhage 1918) 22. 

13  Bonke, De kleyne mast, 26. 

14  Hazewinkel, ‘Haven en handel tot aan de tweede helft der negentiende eeuw’ in: J. Schraver ed., Rotterdam. De 
Poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam (Rotterdam 1946) 7-37, aldaar 14.

15  Bonke, De kleyne mast, 26.

16  Van der Schoor, Stad in aanwas, 231. 

17  Paul van de Laar, ‘Rotterdam. De koopstad en de VOC’, in: Manon van der Heijden en Paul van de Laar eds., 
Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800) (Amsterdam 2002) 30-55, aldaar 36-37. 
Rotterdam werd zelfs Hollands belangrijkste wijnhandelscentrum: Henriette de Bruyn-Kops, A spirited exchange. 
The wine and brandy trade between France and the Dutch Republic in its Atlantic Framework, 1600-1650 (Leiden 
2007) 3.

18  Richard W. Unger, A history of brewing in Holland, 900-1900. Economy, technology and the State (Leiden, Boston, 
Köln 2001) 222. 

19   Van Vliet, Vissers en kapers, 138-139, 154. 

20  Van de Laar, ‘Rotterdam’, 36-39, 51-52. 

21  Van Vliet, Vissers en kapers, 157. 
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een centrale rol in tal van nijverheidssectoren als makers van het verpakkingsmateriaal voor 
zowel droge als natte producten.22 

De Rotterdamse lakennijverheid kreeg in de eerste jaren na de Opstand een ‘boost’ door 
de komst van Brabanders en Vlamingen. Dit was echter slechts tijdelijk. Net zoals in andere 
Hollandse steden het geval was nam de stedelijke draperie in de zeventiende eeuw steeds 
meer af, mede door concurrentie van Engeland en het Brabantse platteland.23 Wel ontwikkelde 
zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw een veredelingsindustrie, omdat lakens van 
elders naar Rotterdam werden gebracht om te worden geverfd en verder afgewerkt. Belangrijk 
voor deze ontwikkeling was de vestiging van de Court van de ‘Merchant Adventurers’ in 1635. 
De leden van dit Engelse koopmansgilde bezaten het privilege op de export van Engelse 
wollen manufacturen naar de Nederlanden. De Staten-Generaal lieten alleen de invoer toe 
van onbereide en ongeverfde stoff en of lakens die in de wol geverfd waren. Tot 1656 bleef de 
Court in de Maasstad gevestigd, daarna vertrok zij naar Dordrecht.24 

Door de groei en de voorspoed van de Maasstad was er in het begin van de zeventiende eeuw 
veel werk in de luxe-nijverheid. Het aantal goud- en zilversmeden nam zo snel toe, dat zij tussen 
1609 en 1619 een eigen gilde mochten oprichten.25 Desondanks lukte het Rotterdam nooit 
om Den Haag als belangrijkste zilverstad van het Zuiderkwartier voorbij te streven. De Hofstad 
kon rekenen op een prestigieuze afzetmarkt, terwijl Rotterdam veel meer afhankelijk was van 
de lokale vraag vanuit de bevolking, het stadsbestuur en de kerken.26 De diverse oorlogen van 
de Republiek vormden weliswaar tijdelijke bedreigingen voor de stedelijke welvaart, maar 
ondertussen ontwikkelde de Maasstad zich mede door haar verbinding met de Noordzee 
‘tot een plaats van internationale trafi eken waar verwerking van geïmporteerde grondstoff en 
tot halff abricaten plaatsvond, die vervolgens weer werden geëxporteerd’.27 Tot deze trafi eken 
moeten onder andere brouwerijen, tegel- en pijpenbakkerijen en tabaksneringen worden 
gerekend.28 Anders dan sommige Hollandse industriesteden stond Rotterdam er relatief 
goed voor in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de zeventiende eeuw. Toch was in 

22  Janneke Tump, ‘ ‘Wees van onbesproken wandel, gij wordt misschien nog meesterknecht’. Het leerwezen in het 
Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde aan het einde van de zeventiende eeuw’, Rotterdams Jaarboekje 11-8 
(Rotterdam 2010) 176-197, aldaar 177-178.

23  Van der Schoor, Stad in aanwas, 222, 326; Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-181. De eerste ronde 
van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 341-343.             

24  Bijlsma, Rotterdams welvaren, 143-144, 159; C. te Lintum, ‘De textielindustrie in oud-Rotterdam’, in: Rotterdams 
Historisch Jaarboekje 1-7 (Rotterdam 1900) 1-58, aldaar 31-32; Bonke, De mast, 68-69.

25  Nelly Alting Mees, ‘Oud-Rotterdamsche goud- en zilversmeden’, Oud-Holland 34 (1916) 204-216, aldaar 202, 
205-206; N.I. Schadee, Zilverschatten. Drie eeuwen Rotterdams zilver (Rotterdam 1991) 16-17.

26  Den Blauwen, Nederlands zilver, XXIII.

27  Van de Laar, ‘Rotterdam’, 38.

28  Ibidem, 38.

het laatste decennium de groei er wel uit. Van der Schoor beschrijft Rotterdam als een stad 
met een gevarieerde nijverheid, waarin weliswaar de brouwnijverheid verder afnam en in de 
eerste jaren van de achttiende eeuw de bevolking door een gebrek aan migratie en lichte 
economische neergang terugliep, maar waar men daarna op oude voet verder ging.29

tabel 1 – Bevolkingsgroei Rotterdam en Haarlem 1400-1750

Jaar geschat aantal inwoners Rotterdam              Jaar geschat aantal inwoners Haarlem

1400 2.000-3.000 1400 7.000-8.000

1562 8.000-10.000 1572 18.000

1600 13.000 1600 30.000

1650 30.000 1650 38.000

1700 51.000 1700 33.000

1750 44.000-47.000 1750 25.000-27.000

Bronnen: Van der Schoor, Stad in aanwas, 45, 231, 327; De Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon, 45; Lucassen, 
Immigranten in Holland, 26 en 28; Marsilje, ‘De geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, 23; Marsilje, 
‘Een ontluikende stad’; Gabrielle Dorren, Het soet vergaren, 9; Diederiks en Spierenburg, ‘Economische en sociale 
ontwikkelingen’, 168, 197.

2.2.2 Haarlem 1400-1720

In tegenstelling tot Rotterdam werd Haarlem rond het jaar 1400 met zijn 7000 à 8000 inwoners 
gerekend tot de belangrijkste steden van het Graafschap Holland.30 (Tabel 1) In het vijftiende-
eeuwse Haarlem speelden de bierbrouwerij en de lakenindustrie de hoofdrol in de stedelijke 
economie en aan het einde van de vijftiende eeuw kwam daar de scheepsbouw bij. 
Desondanks laten de beschikbare cijfers over de lakenindustrie in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw zien dat deze in de internationale handel nog nauwelijks een rol speelde.31 
Het bier van de Spaarnestad werd nog voornamelijk geëxporteerd naar Holland, Zeeland, 
Vlaanderen en Brabant. In de loop van de vijftiende eeuw nam de export naar de twee laatst 
genoemde regio’s af, terwijl Friesland en Overijssel belangrijkere afzetmarkten werden. Deze 
exportindustrie droeg in belangrijke mate bij aan de inkomsten van de stad omdat het de 
werkgelegenheid in toeleveringsbedrijven stimuleerde, zoals de graanhandel en kuiperijen.32 

29  Van der Schoor, Stad in aanwas, 315

30  J.W. Marsilje. ‘De geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, in: G.F. van der Ree-Scholtens ed., 
Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 19-45, aldaar 23.

31  Hans Rombouts, ed., Haarlem ging op wollen zolen. Opkomst, bloei en ondergang van de textielnijverheid aan het 
Spaarne (Schoorl 1995) 18. 

32  J.J. Temminck, Haarlem door de eeuwen heen (Haarlem/Antwerpen 1982) 22-23; Jacques Cornelis van Loenen, 
De Haarlemse brouwindustrie voor 1600 (Amsterdam 1950) 62, 123-124; Unger, A history of brewing, 69, 73, 253; 
A.F.J. Niemeijer, Van accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden (Haarlem 1990) 30; 
J.W. Marsilje, ‘Een ontluikende stad: economie en sociaal leven in het middeleeuwse Haarlem’, in: Van der Ree-
Scholtens ed., Deugd boven geweld, 46-62, aldaar 51. 
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De welvaart van Haarlem stond in de vijftiende eeuw net zoals in Rotterdam het geval was 
onder druk van diverse confl icten, waarvan de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen 
en de Opstand van het Kaas- en Broodvolk de belangrijkste waren. In de tweede helft 
van de vijftiende eeuw werd minder bier geproduceerd dan voorheen. De jaren 1481-
1483 betekenden zelfs een absoluut dieptepunt, waarin de levensstandaard kelderde, de 
bierindustrie door hoge graanprijzen grote verliezen leed en de stad gebukt ging onder een 
hoge schuldenlast.33 In de ‘Informacie’ van 1514 werd zowel de welvaart van Rotterdam, als  
die van Haarlem in negatieve bewoordingen beschreven. Het stadsbestuur klaagde dat 20% 
van de huizen leegstond, de scheepsindustrie was verminderd, er fors minder brouwerijen 
waren en de textielindustrie per jaar de helft minder lakens opleverde ten opzichte van tien 
jaar eerder.34 In 1514 zouden in Haarlem slechts 1450 lakens zijn geproduceerd, tegen maar 
liefst meer dan 20.000 Leidse lakens.35 

Desalniettemin was de zestiende eeuw voor de Spaarnestad over het algemeen een tijdperk 
van economische en demografi sche groei. Vooral de scheepsbouw en de bierproductie 
waren van belang voor de economie van de stad. Ondanks de negatieve berichtgeving 
van het stadsbestuur in de ‘Informacie’ begon een nieuwe bloeiperiode van de Haarlemse 
bierindustrie in 1500 en deze hield tot ca. 1540 aan.36 Net zoals Rotterdam in de jaren 1540-
1560 een bloeiperiode kende van de draperie, kon de Haarlemse lakennijverheid na 1530 
sterk groeien, waardoor de stad zelfs kon concurreren met Leiden.37 In de sleutelstad zag de 
historicus Posthumus in deze periode juist een sterk verval, waarvan hij ten onrechte aannam, 
dat dit voor geheel Holland gold.38 Vanaf het midden van de jaren zestig van de zestiende 
eeuw ging de Hollandse lakenindustrie wel sterk achteruit. Dit viel samen met een algemene 
stagnatie van het handelsverkeer tussen Holland en het zuiden.39 Gelijktijdig leefde de 
linnennijverheid in Haarlem juist op.40 

Haarlem koos in 1572 de kant van Willem van Oranje, hetgeen de stad moest bekopen met 
een belegering en inname door de Spanjaarden. Het Spaanse leger trok pas in maart 1577 uit 

33  Marsilje, ‘De geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, 23-26, 29, 35, 38, 39; Marsilje, ‘Een 
ontluikende stad’, 50-51.

34  E. van Manen en Ben Speet, Haarlem 1543: een topografi sch, sociografi sch en demografi sch onderzoek van de stad 
Haarlem aan de hand van het kohier van de Tiende penning van 1543 (Amsterdam 1978) 4-5. Het is niet duidelijk 
hoe betrouwbaar deze belastingkohieren zijn. Omdat aan de hand van deze bronnen de hoogte van de 
belasting werd vastgesteld, zal misschien een ongunstiger beeld zijn geschetst: Herman Kaptein, De Hollandse 
textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur en continuïteit (Hilversum 1998) 85-86.

35   ‘Lakens’ zijn in deze periode geweven, wollen stoff en.  Marsilje, ‘Een ontluikende stad’, 55. 

36  Marsilje, ‘Een ontluikende stad’, 46, 50, 53, 54.

37  Rombouts ed., Haarlem ging op wollen zolen, 20-21.

38  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 11-12.

39  Herman Kaptein. ‘Poort van Holland. De economische ontwikkeling 1200-1578’, in: Marijke Carosso-Kok ed., 
Geschiedenis van Amsterdam. Een stad uit het niets. Tot 1578 (Amsterdam 2004) 165.

40  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 125, 128. 

Haarlem weg waardoor men niet kon profi teren van de oorlogssituatie door bijvoorbeeld een 
deel van de handel van Amsterdam over te nemen. De schade die het beleg had aangericht, 
gekoppeld aan een grote brand en de hoge kosten die men moest betalen om het Spaanse 
garnizoen binnen de muren te onderhouden, zorgde ervoor dat de stad verzwakt uit de strijd 
kwam.41 De inkrimping van het aantal stadsbewoners werd al snel te niet gedaan door een 
grote toevloed van immigranten. De stad groeide van ca. 18.000 inwoners in 1572 naar 
ca. 30.000 in 1600 tot ca. 38.000 in 1650.42 Velen kwamen te werken in de linnennijverheid 
die zelfs de belangrijkste motor van de Haarlemse economie werd in de jaren na 1577.43 De 
bloeiperiode van de linnenweverij zou tot het midden van de zeventiende eeuw duren.44 De 
lakennijverheid was toen van minder belang en zou pas in 1630/1640 weer een kleine bloei 
kennen.45 Toch kon de Haarlemse lakenindustrie zelfs ten tijde van deze kleine bloeiperiode 
bij lange na niet concurreren met Leiden. De linnennijverheid, linnenhandel en de blekerijen 
brachten de Spaarnestad haar roem als een belangrijk textielnijverheidcentrum.46 In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw kwam daar de zijdenijverheid bij.47 

Naast de textielnijverheid was een tweede belangrijke pijler waarop de welvaart van de stad 
in de zeventiende eeuw rustte de lokale brouwindustrie. De bierproductie was in de loop 
van de zestiende eeuw steeds meer afgenomen, maar met name in de eerste twee decennia 
van de zeventiende eeuw was een enorme groei te zien in het aantal brouwerijen en het 
aantal geproduceerde liters bier. Het Haarlemse bier werd onder andere geëxporteerd naar 
plaatsen in Holland, Friesland en Overijssel. In 1629 telde de stad maar liefst 54 brouwerijen 
tegen 20 brouwerijen in 1600. Pas na het midden van de zeventiende eeuw kan een snelle 
daling worden geconstateerd. Tussen 1655 en 1700 kromp het aantal brouwerijen van 55 
naar 14. Hierdoor ondervonden ook de bedrijfstakken die deels afhankelijk waren van de 
bierproductie schade, zoals de turfhandel, graanhandel en de kuiperijen.48 

41  Gabrielle Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (Amsterdam 2001) 22; 
Marsilje, ‘De geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, 40-41. 

42  Gabrielle Dorren, Het soet vergaren, Haarlems buurtleven in de zeventiende eeuw (Haarlem 1998) 9.; Jan Lucassen, 
Immigranten in Holland 1600-1800. Een kwantitatieve benadering. IISG Working paper nr. 3 (Amsterdam 2002) 26. 
Via www.iisg.nl/cgm/documents/cgm-workingpaper3.pdf

43  Jo Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620. Hollandse Historische Reeks XI 
(Den Haag 1989) 19. 

44  Rombouts ed., Haarlem ging op wollen zolen, 51.

45  Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 26.

46  J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. Hollandse Historische Reeks 2   (’s 
Gravenhage 1984) 16-17.

47  De Haarlemse textielnijverheid in de periode 1575-1800’, in: Rombouts ed., Haarlem ging op wollen zolen, 56; 
Zie over de Haarlemse zijdenijverheid ook: Sjoukje Colenbrander, Zolang de weefkunst bloeit. Zijdeweverijen in 
Amsterdam en Haarlem, 1585-1750 (Amsterdam 2010) 

48  Unger, A history of brewing, 77-78; 222-224; Diederiks en Spierenburg, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, 
177. 
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Net zoals Rotterdam was Haarlem wat de productie van goud- en zilverwerk betreft met 
name afhankelijk van de lokale vraag vanuit de bevolking, het stadsbestuur en de kerken.49 
De werkgelegenheid voor de goud- en zilversmeden zou na ongeveer 1680 dalen.50 Rond 
het jaar 1680 was voor het eerst sinds tijden sprake van een bevolkingsdaling, die in de 
achttiende eeuw zou aanhouden. Toch was er geen sprake van een zeer snelle inkrimping: 
de stad bezat in 1750 nog steeds ca. 27.000 inwoners, terwijl zij er in 1700 ca. 33.000 had 
geteld.51 Ook ging het niet met alle bedrijfstakken slecht: de Haarlemse garenlintindustrie 
zou tot 1780 blijven fl oreren en daarnaast bleven buitenlandse kooplieden hun linnen naar 
de stad sturen om dit te laten bleken vanwege de hoge kwaliteit van de vlak buiten Haarlem 
gelegen bleekvelden.52 Bovendien bleef er na 1672 een behoorlijke zijde-industrie in de stad 
bestaan. Deze kende haar belangrijkste bloeiperiode in de jaren 1650-1740, waarvan uiteraard 
de lokale veredelingsbedrijven zoals de zijdeververijen konden profi teren.53 Deze waren nooit 
geheel afhankelijk geweest van de plaatselijke lakenbedrijven, omdat kooplieden uit andere 
steden hun lakens eveneens in de Spaarnestad lieten verven.54

2.3 RegeLgevIng

In de periode 1400-1720 stelden verschillende instanties regelgeving op voor de Hollandse 
ambachtslieden. Hier wordt ingegaan op de vragen hoe regelgeving voor de drie onderzochte 
ambachten tot stand kwam en welke ontwikkelingen in de beschreven jaren kunnen worden 
geconstateerd.

2.3.1 Het stadsbestuur 

Met het verlenen van het stadsrecht aan Haarlem werd in 1245 vastgelegd dat het dagelijkse 
bestuur en de rechtspraak zouden worden uitgeoefend door de schout als plaatsvervanger 
van de landsheer en de schepenen als vertegenwoordigers van de burgerij. Dit college was 
verantwoordelijk voor het uitvaardigen van de stedelijke keuren. Met de groei van Haarlem 

49  Den Blauwen, Nederlands zilver, XIII, XXIII.

50  Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 27.

51  Diederiks en Spierenburg, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, 168, 197. De schatting van Lucassen is iets 
lager, namelijk 25.000 inwoners in 1750. Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800, 26. 

52  J. Vogel, Een ondernemend echtpaar in de achttiende eeuw. Pieter Merkman Jr. en Isabella van Leeuwarden. De 
Haarlemse garenlintindustrie. CBG- cahier 2 (Delft 1987) 1, 18; Zie voor ontwikkelingen binnen de bleekindustrie: 
Sijbrecht Clasina Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen (’s Gravenhage 1936); 
De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 11-37.

53  ‘De Haarlemse textielnijverheid in de periode 1575-1800’, in: Rombouts ed., Haarlem ging op wollen zolen, 56.

54  NAH, OSA, Rood 464, Ingekomen stukken bij burgemeesters, 1650-1662, d.d. 16 april 1658. In deze brief 
laten Haarlemse ververs weten dat zij veel Amsterdamse kooplieden tot hun klantenkring rekenen. In de 
burgemeesterresoluties en ingekomen stukken zijn nog andere voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat 
kooplieden van elders in Haarlem lakens lieten verven.

steeg het aantal functionarissen, waarvan de raden of burgemeesters snel aan gezag en 
aanzien zouden winnen en deel zouden gaan uitmaken van het dagelijkse bestuur van de 
stad. Zij zouden in de loop van de vijftiende eeuw een belangrijkere rol dan de schepenen 
en schout gaan spelen in het dagelijkse bestuur. Eerder dan in Rotterdam het geval was, 
was in Haarlem een vroedschap ingesteld van aanzienlijke burgers, die net zoals in andere 
Hollandse steden onder andere fungeerde als kiescollege voor tal van functies.55 In ieder geval 
na 1419 moest de vroedschap de keuren die door de burgemeesters, schepenen of schout 
werden gemaakt ‘goedkeuren’, voordat deze bekend werden gemaakt. De benoeming van 
deze leden varieerde net zoals hun aantal door de jaren heen.56 In de loop der jaren zou 
de rol van de schepenen en schout steeds meer in belang inboeten. Na de totstandkoming 
van de Republiek traden er weinig veranderingen op in de organisatie van het bestuur van 
de Spaarnestad. Nog steeds lag de leiding bij de burgemeesters, vroedschap, schepenen 
en schout, waarbij de schout natuurlijk niet meer werd gezien als de representant van de 
landsheer. Zoals vóór de eenwording van de Republiek het geval was geweest, waren de 
schout en schepenen voornamelijk verantwoordelijk voor de rechtspraak. De burgemeesters 
hadden het dagelijkse bestuur van de stad op zich genomen. Soms kwamen zij met schout 
en schepenen bijeen om stedelijke wetgeving te maken. Deze commissie werd het ‘Gerecht’ 
of de ‘Wet’ genoemd.57 

Daar Rotterdam aan het begin van de vijftiende eeuw qua bevolkingsaantal nog niet veel 
voorstelde, was het stadsbestuur rond 1400 minder ontwikkeld dan in Haarlem. Het verkreeg 
dan ook pas in 1436 het recht om een vroedschap, een raad van veertig welgestelde poorters, 
samen te stellen. Het dagelijks bestuur in Rotterdam werd, net zoals in Haarlem, al vóór de 
Opstand uitgeoefend door een college van burgemeesters samen met het College van de 
Wet waarin de burgemeesters, schepenen en schout zitting hadden. Zij autoriseerden de 
gildekeuren en functioneerden als toezichthouder op tal van economische zaken. Individuele 
ambachtslieden konden zich bij de ‘Wet’, of rechtstreeks door middel van een verzoek tot de 
burgemeesters wenden.58 

De Hollandse stadsbesturen speelden een belangrijke rol bij het opstellen van regelgeving 
voor ambachtslieden. Als een stadsbestuur overging tot het oprichten van een gilde werd 

55  De oudste Haarlemse vermelding dateert uit 1388. Rotterdam verkreeg in 1436 het recht om een vroedschap 
samen te stellen: NAH, Stadsbestuur van Haarlem. Stadsarchief van Haarlem inv. nr. 1573, Inleiding op de 
inventaris. Afkomstig uit: J.W. Marsilje, Aspecten van de Haarlemse vroedschap in de middeleeuwen’, in: Hans 
Brokken, Florence Koorn en Ab van der Steur (red. ) Hart voor Haarlem. Liber Amicorum voor Jaap Temminck 
(Haarlem 1995) 72-84; Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam I, 45.  

56  Marsilje, ‘De geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, 30-31, 41-43. 

57  Groenveld e.a., ‘Geografi sche, institutionele en politieke ontwikkelingen’, in: Van der Ree-Scholtens ed., Deugd 
boven geweld, 141-168, aldaar 146-153. 

58  Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, 45. 
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er een brief opgesteld waarin verschillende zaken reglementair werden vastgelegd, zoals 
het verplichte poorterschap voor gildeleden, de gildedwang voor iedereen die het ambacht 
in de stad wilde uitoefenen, de wijze waarop kwaliteitsbewaking werd uitgevoerd en alle 
andere zaken die met het ambacht samenhingen. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke inkoop van productiegoederen, concurrentiebeperkende maatregelen 
en regelgeving waarmee mogelijk invloed kon worden uitgeoefend op de overdracht van 
technische kennis op de werkvloer. In de loop der jaren werden deze keuren regelmatig 
aangevuld, aangepast of vernieuwd. Indien een verandering van de gildebrief werd beoogd, 
moest er altijd opnieuw toestemming worden gevraagd aan het stadsbestuur.59 Stadsbesturen 
hadden meer macht naar zich toe kunnen trekken als zij de controlerende functie zelf hadden 
uitgeoefend, maar vanaf de oudste gildekeuren was het gildebestuur verantwoordelijk voor 
het aanpakken van overtreders van de gilderegelgeving. Meestal ging een deel van de boete 
naar het gilde en een deel naar het stadsbestuur of een stedelijke instelling. Als de overtreders 
geen boete wilden betalen of nog steeds de regels niet wilden gehoorzamen, werd het 
stadsbestuur ingeschakeld. De bestuursleden van het Haarlemse verversgilde beklaagden 
zich bijvoorbeeld in 1693 bij de burgemeesters over meester Gerrit Brevoort. Hij had zes jaar 
eerder zijn meesterproef verricht en nog steeds geen entreegeld betaald. De bestuursleden 
hadden hem al op de gildekamer ontboden en hem gezegd voor het einde van de maand 
het verschuldigde bedrag te voldoen. Als hij niet betaalde moest hij stoppen met verven 
en zou hij uit het gilde worden gezet. Gerrit trok zich niets van dit dreigement aan en de 
burgemeesters besloten hem nogmaals te waarschuwen.60 Hij betaalde daarna eindelijk zijn 
entreegeld.61 

De meeste regelgeving voor kuipers, zilversmeden en ververs ging over kwaliteitsbewaking. 
De stadsbesturen gaven dit prioriteit, omdat hier de reputatie, werkgelegenheid en 
inkomsten van de stad als geheel van afhing. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist voor 
de lakenindustrie, een industrie die bij uitstek werkgelegenheid bracht, al vroeg in beide 
steden uitgebreide voorschriften over de juiste procedures werden gemaakt.62 Regelgeving 
over de circulatie van technische kennis werd veel minder vaak vernieuwd, zoals bepalingen 
over het aantal leerjongens dat een meester gelijktijdig mocht opleiden of het proefgeld van 
nieuwe meesters. De Haarlemse burgemeesters lijken na het oprichten van het verversgilde 

59  Maarten Prak, ‘Individu, corporatie en samenleving. De retoriek van de Amsterdamse gilden in de 18de eeuw’, in: 
Werelden van verschil, 293-321, aldaar 295.

60  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 237, Januari 1693-september 1693.

61  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens.

62  J. Huizinga, Rechtsbronnen der stad Haarlem. Werken der vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-
vaderlandsche recht 13 (’s-Gravenhage 1911) 99-111. In dit werk wordt een afschrift gegeven van de Haarlemse 
keur op de draperie, uit 1390/1405; GAR, OSA, inv. nr. 492, Register, houdende stedelijke keuren van ca. 1400 en 
ouder.

in 1663 meer invloed te hebben uitgeoefend dan bij andere gilden het geval was. Keer 
op keer richtten ververs en fabrikanten zich tot de burgemeesters met verzoeken tot een 
versneld toetreden.63 Aangezien kooplieden en manufacturiers van zijden stoff en rond 1690 
verklaarden, dat het grootste deel van de welvaart van Haarlem afhing van de productie van 
zijden stoff en en lijnwaden en de wijze waarop geverfd werd belangrijke consequenties had 
voor de kwaliteit van het geleverde product, is het niet verwonderlijk dat de burgemeesters 
de regelgeving strenger controleerden dan bij andere gilden.64 De wijze waarop de 
burgemeesters omgingen met het verzoekschrift van Christoff el Nymael is illustrerend voor 
de invloed van het stadsbestuur. In 1687 liet Christoff el de burgemeesters weten dat hij graag 
tot het verversgilde wilde toetreden. Zijn probleem was dat hij volgens de gilderegelgeving 
niet lang genoeg in de leer was geweest bij een meester. Het bestuur van het verversgilde 
had Christoff el al laten weten niets tegen het verzoek te hebben en dat de inwilliging van het 
verzoek afhing van de burgemeesters. Uiteindelijk stuurden de burgemeesters het verzoek 
van Christoff el voor aanvullend advies door naar de bestuursleden van het verversgilde en 
deze reageerden wederom positief.65 

2.3.2 de ambachtsgilden

Naast de stadsbesturen van de Hollandse steden hadden de ambachtsgilden enige invloed 
bij het opstellen van regelgeving voor ambachtslieden. Edelsmeden, kuipers en ververs in 
Rotterdam en Haarlem waren een belangrijk deel van de periode 1400-1720 verenigd in 
gilden. In navolging van Lucassen en Lourens worden de ambachtsgilden in dit proefschrift 
omschreven als ‘organisaties waarin met toestemming van de plaatselijke overheid 
beroepsgenoten (of groepen van beroepsgenoten) zich verenigden met als voornaamste 
doel gezamenlijk hun economische belangen te bevorderen, dit met inachtneming van het 
algemeen belang.’66 Hoewel de termen ‘gilde’ en ‘ambachtsgilde’ niet precies hetzelfde zijn, 
worden beide in dit proefschrift gebruikt om ambachtsgilden aan te duiden. Dit is ook het 
geval in andere studies over de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. 

Met uitzondering van de stad Dordrecht werden in Holland de eerste gilden pas na 
1400 opgericht, wat in vergelijking met andere West-Europese landen relatief laat was. 
Dordrecht kende als enige Hollandse stad reeds in de dertiende eeuw een uitgebreid 
ambachtsgildensysteem. Het is mogelijk dat de andere Hollandse steden in de dertiende 
eeuw geen toestemming tot oprichting gaven uit angst voor onrust, zoals gilden die onder 

63   Zie 5: Stadsbesturen en migranten.  

64   NAH, OSA, Ingekomen stukken aan de burgemeesters, Rood 467, 1690-1710. 

65   NAH, OSA, Ingekomen stukken aan de burgemeesters, Rood 466, 1675-1689. 

66   Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 9. 
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andere in Brabant en Vlaanderen teweeg brachten.67 In de Hollandse steden hebben de 
ambachtsgilden nooit politieke macht uitgeoefend.68 Zij waren in Haarlem en Rotterdam altijd 
ondergeschikt aan de lokale overheid. Dit hield in dat als de bestuursleden van een gilde de 
bestaande gilderegelgeving wilden aanpassen opnieuw toestemming van het stadsbestuur 
moesten zien te verkrijgen. Dit wil niet zeggen dat een gilde geen invloed kon uitoefenen. 
De bestuurders adviseerden de burgemeesters bij het opstellen van nieuwe regelgeving en 
deelden al dan niet de boetes uit.69

Voor beide steden is er vrij weinig bekend over de argumenten waarmee nieuwe gilden 
werden opgericht. De edelsmeden van Rotterdam behoorden in de vijftiende eeuw tot het 
smedengilde Sint Eloij of Sint Eligius, samen met onder andere de harnasmakers, tingieters 
en ketelgieters. Wanneer dit gilde precies werd opgericht is onduidelijk.70 Een apart goud- en 
zilversmedengilde werd pas tussen 1609 en 1619 opgericht.71 Rotterdamse kuipers verenigden 
zich in 1531/1532 in een eigen gilde, wat in vergelijking met de andere grote steden in het 
Zuiderkwartier relatief laat was.72 Voor het bestaan van een gecombineerd gilde in eerdere 
jaren, zoals Hazewinkel als mogelijkheid opperde in zijn overzichtswerk van de Rotterdamse 
geschiedenis, is geen bewijs, maar dit betekent niet dat het niet het geval kan zijn.73 

De lakenververs van Rotterdam waren net zoals de kuipers in de vijftiende eeuw nog 
niet verenigd in een eigen gilde. Toch moesten zij zich houden aan een aantal stedelijke 
draperiekeuren.74 De gezamenlijke lakenbereiders, waartoe de ververs behoorden, vroegen 
in 1609 aan de vroedschap om een ordonnantie en een gildebrief. De vroedschap benoemde 
een commissie om advies uit te brengen. Waarschijnlijk werd er toen geen lakenbereidersgilde 

67  Ibidem, 9-13. 

68  Goudse gilden konden tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten wel enige invloed op het stadsbestuur 
uitoefenen. (1477-1481), in: W.F. Denslagen, Gouda (Zwolle 2001) 80.   

69  Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 11-17. In het volgende artikel wordt ook uitgebreid 
ingegaan op de verspreiding van de ambachtsgilden in Nederland: Bert De Munck, Piet Lourens en Jan 
Lucassen, ‘The establishment and distribution of craft guilds in the Low Countries, 1000-1800’, in: Prak e.a. eds., 
Craft guilds, 32-73.

70  Volgens Van der Schelling werd de oudste keur rond 1400 opgesteld, maar dit kan niet gecontroleerd 
worden vanwege het ontbreken van de oorspronkelijke brief. In de gildegeschiedschrijving van Rotterdam 
wordt het in 1427 opgericht weversgilde beschouwd als het oudste ambachtsgilde. GAR, Catalogus van de 
handschriftverzameling deel 1 en 2, inv.nr. 2397, Aantekeningen der stad Rotterdam betreff ende kerken, 
kapellen, out-aaren, gilden en andere geestelijke gestigten en gemeenschappen door P. van der Schelling; E. 
Wiersum, De archieven der Rotterdamsche gilden (Rotterdam 1926)

71  Alting Mees, ‘Oud-Rotterdamsche goud- en zilversmeden’, 206.  

72  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 64, Ingekomen stukken, minuten en afschriften van 
uitgegane stukken (1569-1814)

73  Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, 99-100.

74  Te Lintum, ‘De textielindustrie’, 13-17. 

opgericht.75 Het eerste gilde speciaal voor wolververs dateert uit 1715. Later werd besloten 
dat de zijdeververs ook lid moesten worden.76 

De Haarlemse edelsmeden maakten deel uit van het St. Lucasgilde, waartoe onder andere 
de schilders en beeldhouwers behoorden. Het gilde lijkt opgezet te zijn als een religieuze 
broederschap om altaardiensten te verrichten. Op 20 juli 1496 werd in de St. Bavokerk 
een altaar gewijd aan St. Lucas en St. Eligius en in ruil daarvoor moest het gilde dit altaar 
onderhouden, ‘met waskaarsen verlichten en verder alle diensten die (…) aan het altaar 
worden verbonden, mogelijk maken en stimuleren.’ Van overige bepalingen waardoor het 
ambacht van de edelsmeden werd geregeld, was geen sprake. In 1514 zou er wel een 
volwaardig Lucasgilde hebben bestaan.77 De goud- en zilversmeden scheidden zich in 1576 
af van het gilde na een confl ict over het altaar, maar na een aantal jaren werden zij weer 
toegevoegd. Binnen het Lucasgilde hadden de edelsmeden een aparte status en er waren 
regels opgesteld die alleen voor de edelsmeden golden. Na een aantal confl icten werd in 
1639 een apart zilver- en goudsmedengilde opgericht.78 

De Haarlemse kuipers maakten al veel langer deel uit van een eigen gilde. In de literatuur 
wordt 1443 als oprichtingsjaar genoemd. Er zijn geen oudere bepalingen bekend die 
op het maken van vaatjes van toepassing zijn.79 De Haarlemse ververs richtten in eerste 
instantie geen eigen gilde op. Zij behoorden in ieder geval vanaf 1497 tot het algemene 
drapeniersgilde. Een zelfstandig verversgilde werd pas in 1663 opgericht. De burgemeesters 
gaven toestemming voor het oprichten van dit gilde nadat een aantal lokale ververs had 
laten weten dat een dergelijke organisatie ‘kwade praktijken’ zou tegengaan waardoor hun 
nering weer kon opbloeien.80 Volgens de offi  ciële titel zou het alleen de lakenververs en de 
zijdeververs omvatten. Toch blijkt uit de inschrijfregisters dat ook fabrikanten die hun eigen 
goederen wilden verven in het gilde werden opgenomen.81 

Soms ondernamen bestuursleden van gilden een poging om langdurige samenwerkings-
verbanden aan te gaan met collega’s in andere steden. In de jaren dertig van de achttiende 

75  Bijlsma, Rotterdams welvaren, 118-119. 

76  GAR, OSA, inv.nr. 574, Resoluties van de Weth, 1714-1715; GAR, OSA, inv. nr. 512, Register van geldende keuren, 
afgedrukt in één geldende keur.  

77  Hessel Miedema, ‘De St. Lucasgilden van Haarlem en Delft in de zestiende eeuw’, Oud Holland  99 (1985), 77-109, 
aldaar 77-78; Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde in Haarlem. 1497-1798. 1 (Alphen aan 
den Rijn 1980) 27.

78  Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 19.

79  Huizinga, Rechtsbronnen, 125-130.  

80  NAH, Gildearchieven, verversgilde, inv. nr. 335, gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens.

81  Ibidem, 99-111; NAH, Gildearchieven, verversgilde, inv. nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-
1714 en van knechts of leerjongens. 
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eeuw hadden de Noord-Hollandse zilver- en goudsmedengilden het plan opgevat om elke 
twee jaar bijeen te komen. In eerste instantie wilde men een gezamenlijk besluit nemen over 
een nieuw te maken algemeen plakkaat over onder andere het slaan van keurtekens op 
knopen en andere kleine voorwerpen. Deze poging mislukte vanwege onderlinge ruzies.82 
Wat betreft de ververs of de kuipers zijn geen aanwijzingen in de gilden- of stadsarchieven te 
vinden voor dergelijke initiatieven. Wij zullen later zien dat er wel veel tijdelijke samenwerkings-
verbanden bestonden.  

2.3.3 de landsheer en de staten     

Het stadsbestuur was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad. Een aantal 
zaken was van zodanig belang dat er regelgeving werd opgesteld die op meerdere steden 
betrekking had.83 Reeds in 1424 riep Hertog Jan van Beieren diverse steden bijeen om de 
stadsbesturen er nogmaals op te wijzen, dat de haringtonnen gemaakt moesten worden naar 
de juiste maat en elke ton gebrand moest worden met het stedenmerk. De eerste regelgeving 
met betrekking tot de tonnen was aldus nog ouder dan 1424.84 In 1495 besloten Maximiliaan 
en Filips de Schone dat, zolang het nodig was, ieder jaar gedeputeerden in Den Haag bij elkaar 
zouden komen om over het onderhoud en de welvaart van de ‘gemeene koopmanschappen’ 
van de tonnen, zout en het pakken van de haring te spreken. In de wetgeving werd geschreven 
over Dordrecht, Brielle, Rotterdam, Veere, Keulen en andere Overlandse steden en er werden 
wederom maten vastgesteld voor haringtonnen. Ook werden bepaalde houtsoorten 
verboden die kwalitatief slechte tonnen opleverden. Uiteindelijk leidden de bijeenkomsten 
van de haringsteden in 1566 of 1567 tot het College van Grote Visserij. In dit College hadden 
afgevaardigden van de belangrijkste haringsteden zitting.85 Zij verkreeg een belangrijke mate 
van zeggenschap over alles wat met haringvissen te maken had en maakte zelf regelgeving 
over bijvoorbeeld de maanden waarin gevist mocht worden, de wijze waarop haring werd 
gevangen en het verbeteren van de kwaliteit van de haringvaten. Maar men ontwikkelde 
geen  regelgeving waardoor men invloed kon uitoefenen op de circulatie van technische 
kennis.86

82  Het betrof de steden Haarlem, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn en Purmerend. Enkhuizen stuurde een brief: 
NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv.nr. 43: Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en 
vinders 1733-1796; Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 26-27. 

83  Zie voor meer informatie over de relatie tussen de Hollandse steden en de landsheer: James D. Tracy, The 
founding of the Dutch Republic. War, fi nance, and politics in Holland 1572-1588 (Oxford 2008)

84  Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel 1: 1276-
1433. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 201 (’s Gravenhage 1991) 

85  Van Vliet, Vissers en kapers, 35-37. 

86  Bo Poulsen, Dutch herring. An environmental history, c. 1600-1860. Close encounters with the Dutch. (Amsterdam 
2008) 43, 44. 

Voor goud- en zilversmeden werd wel op enig moment centrale regelgeving opgesteld 
waarbij onder andere sprake was van proefstukken, entreegelden en een minimale leertijd. 
De edelsmeden hadden hun bijzondere positie te danken aan het materiaal waarmee zij 
werkten, omdat de koers van het geld beïnvloed werd als goud en zilver in gehalte toenemen 
of afnemen. In 1501 ondernam Hertog Filips de Schone een poging om de kwaliteit van 
goud- en zilverwerk te garanderen, wat resulteerde in een ordonnantie en een jaar later in 
een verder aangevulde ordonnantie van maar liefst 48 artikelen.87 Het bijzondere aan deze 
tweede ordonnantie was dat deze voor zowel de Hollandse, Zeeuwse als Friese steden gold 
en zodanig was opgesteld dat er een uniform keuringstelsel voor goud- en zilverwerk werd 
ingesteld, waarbij sprake was van dekens en keurmeesters. De keuring van goud en zilver 
bleef na 1502 op lokaal niveau bestaan, maar in elke stad moest dit op de zelfde manier 
plaatsvinden. Er werd tevens getracht de circulatie van technische kennis op de werkvloer in 
goede banen te leiden, aangezien er bepalingen waren opgenomen over andere de minimale 
leertijd, inschrijfgeld en meesterproef. Deze regelgeving bleef de gehele Vroegmoderne Tijd 
van kracht.88 

Toch voldeed de keur zelfs vlak na publicatie niet meer. Reeds in 1514 werd in de keur van 
het Haarlemse St. Lucasgilde van verschillende bepalingen afgeweken.89 In 1551 werd door 
Karel V een tweede algemene keur gemaakt, waarbij met name de kwaliteitseisen van het 
goud- en zilverwerk uitgebreid werden om bedrog beter tegen te houden. In de ordonnantie 
worden geen aanvullende eisen gesteld wat betreft leertijd, leergeld en inkomstgeld, met 
uitzondering van één artikel: geen buitenlander uit ‘de landen van herwaarts over’ mocht een 
vrij meester worden tenzij hij van goede naam en faam was en in een vrije stad zijn ambacht 
had volleerd en zich gehouden had aan de ordonnantie van deze stad. Hij moest daarvan wel 
een bewijs kunnen laten zien.90 

In het onderzoek van Louise van den Bergh-Hoogterp naar Utrechtse zilversmeden is deze 
ordonnantie van 1551 beschreven als een poging om de gehele bedrijfsvoering van de goud- 
en zilversmeden onder het gezag te kunnen brengen van de centrale overheid te Brussel. Zij 
concludeerde dat ‘men hoogstens kan stellen dat alles uitvoeriger werd neergeschreven dan 
ooit tevoren’. In de keur werd volgens haar ‘teruggegrepen op de van oudsher vastgelegde 
‘coutumen’ binnen de gilden en op de door de stedelijke overheden gegeven ordonnanties 

87  De aangevulde keur kon ook twee jaar later zijn verschenen (1503 i.p.v. 1502). Dit is afhankelijk van de 
gehanteerde tijdsrekening

88  De keur is volledig weergegeven in J. de Bree, Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg (Schiedam 
1978) 50. Bijlagen. Diverse artikelen werden in de loop der jaren uitgebreid. 

89  Huizinga, Rechtsbronnen, 218-222.

90  De keur is volledig weergegeven in: De Bree, Zeeuws zilver, bijlagen.
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in de voorafgaande eeuwen’.91 Dit is voor wat de Hollandse steden betreft te negatief gesteld. 
De ordonnanties van 1551 en die van 1502 zijn wel degelijk belangrijk geweest, omdat het 
hier algemene bepalingen betrof over de circulatie van technische kennis op de werkvloer. 
Een dergelijke algemene keur was uniek, omdat centraal gemaakte regelgeving voor 
ambachtslieden bijna altijd kwaliteitseisen betroff en. Juist in deze periode lijken er lang niet 
in alle Hollandse steden uitgebreide keuringsstelsels te zijn geweest. Ook in de regelgeving 
van het Rotterdamse Sint Eligiusgilde waren hierover geen bepalingen opgenomen.92 Zelfs 
in Haarlem, op dat moment één van de belangrijkste steden in Holland, bestond in 1502 
nog geen goud- en zilversmedengilde of regelgeving over het leerwezen. Er was wel een 
broederschap dat in de kerk een altaar onderhield.93 Om ervoor te zorgen dat zilver en 
goud niet in gehalte zouden toe- of afnemen en daardoor de koers van het geld zouden 
beïnvloeden, was algemene regelgeving gewoonweg noodzakelijk. Zo had de landsheer 
al in 1489 de waarde van goud en zilver vastgesteld en moesten werkstukken gesigneerd 
worden met het stedenmerk.94 Vanaf 1663 oefende de Generale Kamer van de Munt in Den 
Haag het oppergezag uit over de plaatselijke keuringen van goud- en zilversmeden en zij tikte 
zilversmeden op hun vingers als deze zich niet aan de bepalingen over het juiste gehalte van 
voorwerpen hielden. Wat betreft de circulatie van kennis werden de lokale gildekeuren in ere 
gehouden.95

We mogen concluderen dat de regelgeving met betrekking tot de circulatie van kennis zowel 
vóór als na de Reformatie werd beschouwd als een lokale aangelegenheid waarvoor de 
afzonderlijke stadsbesturen samen met de ambachtsgilden verantwoordelijk waren. Na de 
overgang naar de Republiek viel de rol van de landsheer weg. De steden bleven echter hun 
zelfstandigheid behouden. In de Staten van Holland en de Staten-Generaal werd weliswaar 
wetgeving opgesteld die voor geheel Holland gold, maar de privileges van de verschillende 
regio’s en steden bleven in stand. De achttien steden en de Ridderschap mochten een 
afgevaardigde naar de Hollandse Statenvergadering sturen en beslissingen werden in 
meerderheid genomen. De Staten-Generaal hield zich vooral bezig met het buitenlandse 
beleid.96 

91  Louise van den Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen 1 (’s-Gravenhage/
Maarssen 1990) 119-120.

92  GAR, OSA, inv. nr. 492, Index op het oude keurboek der stad Rotterdam en het supplement, ca 1410-1490. 

93  Miedema, ‘De St. Lucasgilden’, 77-78; Miedema, De archiefbeschieden, 27.

94  GAR, Collectie Bijlsma en Murray, Placcaat Maximiliaan en Philips 14 december 1489. 

95  Lidewij Hesselink, ‘Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, in: Holland 
31-3 (1999) 127-147, aldaar 144. Na 1663 werd er binnen de afzonderlijke steden nog steeds gildekeuren 
gepubliceerd die alleen geldig waren voor de stad waar de keur werd gepubliceerd en haar jurisdictie. 

96  Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek (Nijmegen 2002) 185, 189, 190, 191. 

2.4 de dRIe ondeRZoCHte AmBACHten

In dit proefschrift staan kuipers, textielververs en goud- en zilversmeden centraal: drie  
beroepen met op het eerste gezicht weinig overeenkomsten, behorend tot drie verschillende 
nijverheidssectoren: kuipers maakten kapitaalgoederen, zilversmeden luxe producten en 
ververs waren verantwoordelijk voor één deelbewerking bij het maken van lakens. Deze 
ambachten hadden wel gemeen dat er ervaring nodig was om deze als volleerd handwerker 
te verrichten. Hier wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste basistechnieken. Dit is 
noodzakelijk voor een beter begrip van onder andere de regelgeving die specifi ek voor deze 
ambachtslieden werd opgesteld. 

2.4.1 de ververs

Meesterverver Marcus de Focker beklaagde zich in 1710 bij de Haarlemse burgemeesters. 
Volgens hem zou een verfmolenaar ‘schelms bedrog en dieverijen’ plegen, omdat hij al vele 
jaren slecht verfhout leverde waardoor Marcus zijn werk niet goed kon doen. De burgemeesters 
stelden daarop een onderzoek in. Enige meester-ververs bezochten de werkplaats van Marcus 
en zij concludeerden dat het hout van de molenaar wel van goede kwaliteit was. Marcus 
verklaarde daarop zich niet uit kwaadaardigheid, maar uit onkunde te hebben vergist.97 Het 
verven van wol en zijde was in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd inderdaad een 
ingewikkeld procedé, omdat organische materialen werden gebruikt waarvan de kwaliteit 
per verfbeurt kon verschillen. Willem de Nie heeft in zijn overzichtswerk van de Hollandse 
verftechnieken aan de hand van oude recepten uitvoerig beschreven hoe men in het verleden 
textiel en wol kleurde.98 Van recentere datum is het overzichtswerk van natuurlijke verfstoff en 
van kunsthistorica Judith Hofenk de Graaff . Zij voegde bij haar beschrijvingen historische 
toepassingsmethoden toe.99 Er bestonden in het verleden twee manieren om te verven: het 
in de wol verven en het verven van stukgoederen. Bij de eerste methode werd de onbewerkte 
schapenwol voor het spinnen geverfd. Het belangrijkste voordeel van deze werkwijze was dat 
de verf goed opgenomen kon worden in de vezels. Omdat er minder verf gebruikt hoefde te 
worden voor het verven van stukgoederen was dit weliswaar goedkoper, echter de kwaliteit 
van de geverfde stof was minder.100                    

97  NAH, OSA, Rood 257, Burgemeesterresoluties 1710; Marcus had in 1706 zijn meesterproef verricht. Hij verliet het 
gilde in 1738: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 336: Naamregister der leden 1714-1803.

98  W.L.J. de Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw 
(Leiden 1937) 68, 74. 

99  Judith H. Hofenk de Graaff , The colourful past. Origins, chemistry and identifi cation of natural dyestuff s. (Riggisberg 
2004)  

100  Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 171-175. 
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Tot het begin van de zeventiende eeuw gebruikten ververs ‘wede’ als voornaamste kleurstof. 
Deze werd gewonnen uit de wedeplant (Isatis tinctoria). De wede had al diverse bewerkingen 
ondergaan voordat het door de verver werd gekocht. De eenvoudigste methode om lakens 
of wol blauw te verven was tussen ca. 1300 en 1700 als volgt: de wede werd met speciale 
as ongeveer een dag in een koperen ketel langzaam verhit. Daarna kon men de wol of de 
lakens hierin onderdompelen. De eerste onderdompeling duurde zo’n 30 tot 45 minuten. 
Na het uitwringen van het laken moest het in de buitenlucht aan een droograam worden 
gehangen, terwijl bij het verven van wol de wol op de grond werd uitgespreid om regelmatig 
gekeerd te worden. Na afl oop werden de geverfde goederen in de stadsgracht uitgespoeld 
en wederom te drogen gehangen. Vervolgens kon het laken of de wol met diverse andere 
kleuren overgeverfd worden. Zo gebruikte men allerlei rode verfhouten en/of meekrap om 
een zwarte kleur te krijgen. Blauwververs stonden hoger in aanzien dan de roodzieders, 
omdat hun kleur als basis diende voor alle andere kleuren. Daarbij was het blauwverven 
ingewikkelder en duurder.101 

Binnen het verversvak kon men zich specialiseren in het verven van bepaalde stoff en. In 
Haarlem moesten proefdoeners kiezen tussen een wolververs- of een zijdeverversproef.102  
Men verfde voornamelijk lakense stoff en, zijde en allerlei mengstoff en. Hoewel het verven 
van linnen en mengstoff en met linnen na 1600 wel voorkwam, werd het meeste linnen alleen 
gebleekt. Deze bewerking werd niet door ververs verricht. Zijde werd in tegenstelling tot wol 
voornamelijk in strengvorm geverfd. Omdat de kwaliteit van de kleur mede de prijs van het 
laken beïnvloedde, werd al vroeg in diverse steden regelgeving opgesteld om de kwaliteit 
van de goederen te controleren en het gebruik van slechte verfstoff en tegen te gaan.103 

2.4.2 de kuipers

Kuipers maakten en repareerden het verpakkingsmateriaal voor zowel droge als natte 
producten. Tot hun producten behoorden meer dan honderd soorten kuipen, vaten en tonnen 
en andere ronde houten voorwerpen zoals emmers, tobben, kaasvormen en kuipstoelen. In 
vaten bewaard, bleven producten langer houdbaar en door de ronde vorm van de vaten 
waren zij eenvoudig te transporteren. In sommige gevallen kon het hout een goede smaak 
afgeven aan het product dat in de vaatjes werd bewaard, wat bijvoorbeeld bij wijn het geval 
is. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, worden in dit proefschrift de benamingen ‘vat’ en ‘ton’ 
door elkaar gebruikt, hoewel dit voor een kuiper wel verschillende voorwerpen waren.104 Het 
was belangrijk dat het vaatwerk de juiste maat had, omdat zij tot de invoering van het metriek 

101  De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij, 63-89.

102  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens. 

103  De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij, 28-29, 123-125. 

104  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 178. Dit hing samen met de maat van het vat.   

stelsel in 1820 werd gebruikt om goederen af te meten, waarbij een ton bestemd voor haring 
andere maten had dan een ton bestemd voor bier, zuivel of turf. Producten werden niet per 
liter of per kilo, maar per soort vat gemeten, waarbij men keek naar de inhoud van het vat.105 
Iedere stad had haar eigen ‘stedemaat’. Toch werden er wel pogingen ondernomen om dit 
voor de exportproducten enigszins te standaardiseren.106 Volgens het oudste keurboek van 
Rotterdam uit het begin van de vijftiende eeuw waren er toen al regels opgesteld waaraan de 
tonnen moesten voldoen en er waren branders of ijkers werkzaam, die de vaatjes moesten 
controleren op hun kwaliteit en inhoudsmaat.107 Vaten waarin geen handelsproducten 
werden bewaard, zoals die bestemd voor huishoudelijk gebruik, hadden geen vaste maat en 
hoefden niet door de branders op hun kwaliteit gecontroleerd te worden.108 

Het kuipersambacht was een lichamelijk zwaar ambacht waarvoor veel ervaring noodzakelijk 
was. Volgens Kenneth Kilby, die uit eigen ervaring de werkzaamheden van de kuiper 
beschrijft, vereist het maken van vaten bestemd voor de opslag van vloeistoff en de meeste 
bekwaamheid.109 Om een ton te maken kloofde de kuiper met een bijl het aangeleverde hout 
eerst op maat. Hij gebruikte geen zaag, omdat het kloven er voor zorgt dat het hout ‘recht 
van draad is’, waardoor het geen water doorlaat en sterker is bij het buigen. Nadat het hout 
voldoende was gedroogd, maakte de kuiper de duigen op de juiste lengte, dikte en breedte.110 
Deze handeling betrof niet het uitzagen van gelijke planken, omdat de duigen wijder in het 
midden moesten zijn en smaller aan het uiteinde. Hierdoor was geen duig eender.111 Daarna 
volgde het opzetten van het duigwerk waarbij door middel van een vormband met passen en 
meten de hoepen in een waaiervorm bij elkaar werden gebonden. In het vat werd vervolgens 
een vuur gestookt of het werd op een rooster boven het vuur gezet, terwijl het hout werd 
natgemaakt, zodat het gebogen kon worden. Door de vormband vervolgens langzaam met 
een hamer ‘aan te drijven’, oftewel naar beneden te slaan, kwamen de duigen tegen elkaar 
te staan en kon de kuiper de hoepels aanbrengen. Deze werden eveneens aangedreven.112 
De hoepels of hoepen konden zowel van ijzer als van wilgentenen zijn. Daarna werd de 
diameter van de bodem en het deksel bepaald, beide onderdelen werden uitgezaagd en 

105  Sarah de Waard, Kuipers en kapitalisten: van ambacht tot assemblagelijn. Het Amsterdamse kuipersgilde in de 
achttiende eeuw (Ongepubliceerde scriptie Vrije Universiteit Amsterdam 2003) 6.

106  De Hoog, ‘De haringtrafi ek van Dordrecht’, 29, 51.

107  GAR, OSA, inv. nr. 492, Afschriften Oud keurboek Rotterdam. 

108  Voor dit soort vaten werd geen regelgeving opgesteld. 

109  Kenneth Kilby, The cooper and its trade (London 1971) 15-16, 42-43, 46. 

110  Houten vaten naast Keulse potten. Het begin van handwerk tot ambacht. Informatie tentoonstelling kuipersmuseum 
(Amsterdam 2005) z.p. Niet gepubliceerd. 

111  E. Waelput, Eer het vat in duigen valt. Basistechnieken van het ambachtelijk kuipen (Antwerpen/Apeldoorn 2004) 
103-104.

112  Houten vaten naast Keulse potten, z.p. 
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op de ton gemonteerd door de bovenste en onderste hoep weer los te maken.113 Eventueel 
werd de binnen- en buitenkant van de ton nog afgewerkt. Biervaten moesten bijvoorbeeld 
aan de binnenkant gladgeschaafd worden, zodat het eikenhout de smaak niet negatief kon 
beïnvloeden. 

Kuipers waren in het verleden tevens verantwoordelijk voor het repareren van vaten. Door 
ruw vervoer konden er duigen breken, die een ervaren ambachtsman moest kunnen 
vervangen. Een tweede veel voorkomende herstelwerkzaamheid was het vervangen van 
enkele duigen door bredere duigen. Dit was na enige tijd noodzakelijk door het krimpen van 
het hout, waardoor het vat niet meer waterdicht was.114 De bovenstaande basistechnieken 
golden weliswaar voor al het kuipwerk, maar het product dat in het vat moest worden 
bewaard, bepaalde de keuze voor het hout, de duigen en de hoepels.115 Volgens Kilby werd 
kuipersgereedschap in het verleden in samenspraak met de kuiper gemaakt en verschilden 
deze daarom van district tot district.116 De Duitse kuiper Georg Schwarz klaagde rond 1750 
niet voor niets, dat men in Dordrecht andere gereedschappen gebruikte om vaten te maken 
dan dat hij gewend was.117 Uit een Rotterdamse boedelinventaris van een ijzerwinkel uit 1695 
blijkt dat lokaal een zekere mate van standaardisatie binnen de gehanteerde gereedschappen 
kon optreden. In de winkel lagen naast het nodige timmergereedschap acht kuiperspassers 
en vijftig kuipersdisselstelen.118 Deze dissels werden gebruikt om de schuine kant aan het 
uiteinde van de duigen te snijden en de vormbanden aan te drijven.119 

2.4.3 de goud- en zilversmeden

Goud- en zilversmeden hielden zich bezig met het maken van gouden en zilveren voorwerpen, 
zoals juwelen, tafelzilver en diverse andere stukgoederen en producten waarvoor goud en 
zilver als versiering werden gebruikt. In bronnen uit de periode 1400-1720 werd nog geen 
onderscheid gemaakt tussen goud- en zilversmeden.120 Daarom worden ook in dit proefschrift 
de termen afwisselend gebruikt. Omdat puur goud of zilver te zacht is voor dagelijks gebruik, 
moeten beide edelmetalen altijd met andere, eveneens zuivere metalen worden vermengd.121 

113  ‘De kuiper’. Vakwerk in hout 1 (1991) z.p. 

114  Kilby, The cooper, 35, 53, 54, 59.

115  Houten vaten naast Keulse potten. 

116  Kilby, The cooper, 78. 

117  Roelof van Gelder en Vibeke Roeper, In dienst van de compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-
1799) (Amsterdam 2002) 287-288. 

118  GAR, Weeskamer, Boedelinventarissen, inv.nr. 481, f. 383.

119  Erik Waelput, Cataloog kuipersgereedschap (Mariakerke 2009) 49. 

120  C. J. de RU, Meesters in zilver. Werk van Rotterdamse zilversmeden. Catalogus behorend tot de tentoonstelling 
meester in zilver (Rotterdam 1966) 8. 

121  Piet Baudouin, Pierre Coman en Dorsan Goethals, Edelsmeedkunst in België. Profaan zilver XVIde-XVIIde-XVIIIde 
eeuw (Tielt 1988) 18.

Er bestond al vóór 1500 regelgeving van de landsheer om ervoor te zorgen dat voorwerpen 
de juiste hoeveelheid goud en zilver bezaten.122 De technieken om goud of zilver te bewerken 
zijn gelijk. Het is een misvatting dat de meeste edelsmeden in de periode 1400-1720 zich 
als echte ‘kunstenaars’ bezighielden met het ontwerpen en maken van stukgoederen. 
Een edelsmid kon zich bijvoorbeeld in een bepaalde techniek of product specialiseren en 
een deel van zijn werkzaamheden bestond uit het maken van ‘massaproducten’ waarvoor 
gesmolten goud- of zilverlegering in vormen of mallen werd gegoten. Deze mallen had de 
smid eerst zelf gemaakt, geleend, gekocht of laten maken en ze werden met name voor het 
produceren van tafelzilver gebruikt.123 Hij kon voor het maken van mallen gebruik maken van 
ontwerptekeningen en patroonboeken.124 

In de zeventiende eeuw stelde de edelsmid ‘er eer in dat hij het stuk in één had gedreven en 
alleen oren en dergelijke goot’, terwijl in de achttiende eeuw de techniek van het gieten wel 
veelvuldig werd gebruikt om gehele voorwerpen te maken. Als een edelsmid zijn werkstuk 
wilde smeden, moest hij eerst zijn goud- of zilverlegering tot een vlakke plaat ‘drijven’. Omdat 
de pletmachine pas in 1697 werd uitgevonden, bewerkstelligde de edelsmid dit door er met 
kleine hamertjes op te kloppen. Vervolgens smeedde hij een vorm in de vlakke plaat door het 
op een aambeeldje te leggen en met een hamertje te bekloppen. Soms werd het voorwerp 
even gegloeid, zodat het beter bewerkt kon worden. Al naar gelang het resultaat dat hij voor 
ogen had, maakte hij een keuze uit diverse aambeelden en hamers. Daarna kon hij door 
middel van boortjes en vijlen zijn werkstuk verder ‘openwerken’, zodat er bijvoorbeeld een 
mooie opengewerkte rand ontstond. Eventueel konden met een soldeerbout of graveerstift 
versieringen worden toegevoegd. Een veelvuldig toegepaste versieringstechniek was het 
drijfwerk, waarbij met gebruik van drijfhamertjes een reliëf werd aangebracht op een werkstuk. 
Een andere populaire versieringstechniek was het versieren met sierdraad. Om een sierdraad 
te verkrijgen werden gouden of zilveren staven door middel van drijven plat geslagen en 
door een gat in een stukje hout ‘getrokken’. Iedere keer koos de zilversmid voor een smaller 
gat, waardoor tenslotte een dunne draad ontstond.125 

2.5 BesLuIt

In dit boek ligt de nadruk op twee steden en drie verschillende ambachten. Rotterdam was 
in 1400 nog één van de kleinere steden van het Zuiderkwartier en kreeg in de loop van de 
vijftiende eeuw met name faam als haringstad. Ook de bier- en lakenproductie werden van 

122  GAR, Collectie Bijlsma en Murray, Placcaat Maximiliaan en Philips 14 december 1489.

123  K. A. Citroen, ‘Amsterdam en zijn goud- en zilversmeden, 1600-1800’, Ons Amsterdam 35-8, (1983) 212-218, aldaar 
213-214; Schadee, Zilverschatten, 18-20. 

124  Zie 7: De schriftelijke circulatie van technische kennis aan de hand van manuscripten, drukken en ontwerpen.

125  Baudouin, Edelsmeedkunst in België, 18; Schadee, Zilverschatten, 18-20.
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bovenstedelijk belang. Beide steden waren aan belangrijke waterwegen gelegen, maar 
Rotterdam kon mede door haar verbinding met de Noordzee in tegenstelling tot Haarlem 
aan het einde van de zestiende eeuw opkomen als een marktplaats waar een grote diversiteit 
aan goederen werd verhandeld. Er werden in de stad tal van grondstoff en verwerkt tot (half )
fabrikaten en daarna werden deze (half )fabrikaten geëxporteerd. Tussen de jaren 1650 en 
1700 kon Rotterdam uiteindelijk Haarlem qua inwonertal voorbijstreven. 

In tegenstelling tot Rotterdam behoorde Haarlem in 1400 tot de belangrijkste steden van het 
Graafschap Holland en de bierindustrie, de lakenindustrie en later de scheepsbouw namen een 
belangrijke plaats in binnen haar economie. In de tweede helft van de zestiende eeuw vonden 
enkele verschuivingen plaats, maar Haarlem bleef een belangrijk textielnijverheidcentrum. De 
linnennijverheid, linnenhandel, de blekerijen en de zijdenijverheid (vanaf ca. 1650) brachten 
haar de meeste roem. De bierindustrie zou in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer 
in belang afnemen. Rond 1680 was er sprake van een langdurige bevolkingsdaling die in de 
achttiende eeuw zou aanhouden. 

Zowel vóór als na de Reformatie werd de regelgeving met betrekking tot de circulatie van 
kennis beschouwd als een lokale aangelegenheid waarvoor de afzonderlijke stadsbesturen 
samen met de ambachtsgilden verantwoordelijk waren. Door de instelling van de 
Republiek viel de rol van de landsheer weg, maar de steden bleven hun zelfstandigheid 
behouden. In de Staten van Holland en Staten-Generaal werd wetgeving opgesteld die voor 
geheel Holland gold, terwijl de privileges van de verschillende regio’s en steden in stand bleven. 
Ververs, kuipers en edelsmeden in Rotterdam en Haarlem waren een deel van de periode 
1400-1720 verenigd in ambachtsgilden. Als een Hollands stadsbestuur overging tot het 
oprichten van een gilde, werd er een keur opgesteld waarin verschillende zaken reglementair 
werden vastgelegd, zoals het verplichte poorterschap voor gildeleden, de gildedwang voor 
iedereen die het ambacht in de stad wilde uitvoeren, de wijze waarop kwaliteitsbewaking 
werd uitgevoerd en alle andere zaken die met het ambacht konden samenhangen. Er kunnen 
verschillen geconstateerd worden met betrekking tot de oprichtingsdata van de gilden 
waartoe deze ambachtslieden behoorden. Net zoals in bijna alle andere Hollandse steden het 
geval was, bezaten de gilden in Rotterdam en Haarlem nooit directe politieke macht. 

De drie onderzochte ambachten waren zeer verschillend wat hun werkzaamheden betreft. 
Toch zijn er ook de nodige overeenkomsten aan te wijzen. Voor alle drie de beroepsgroepen 
was enige jaren ervaring nodig om het vak goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast kregen 
kuipers, ververs en zilversmeden te maken met regelgeving die specifi ek voor hun 
beroepsgroep werd gemaakt en zij werden in beide steden op een gegeven moment in 
een gilde opgenomen. De wijze waarop deze regelgeving voor de ambachtslieden tot 
stand kwam, was bijna eender. Voor zilver- en goudsmeden werd op enig moment centrale 

regelgeving met betrekking tot de circulatie van technische kennis opgesteld, maar hier 
gold dat de lokale gilderegelgeving al snel van de centrale keuren afweek. In het volgende 
hoofdstuk zal worden ingegaan op de kans dat een meester tot bestuurslid werd verkozen en 
de formele en informele inspraak van de gildeleden bij het opstellen van deze regelgeving en 
het samenstellen van de gildebesturen. 



3. Bestuur en medezeggenschap

3.1 IntRoduCtIe

Circulatie van technische kennis kon mede worden beïnvloed door de instituties die 
regelgeving voor ambachtslieden opstelden. In dit hoofdstuk staan de ambachtsgilden 
centraal. Historici hebben van oudsher veel belangstelling voor de rol van de gilden bij de 
overdracht van technische kennis, omdat een aanzienlijk deel van de stedelijke ambachtslieden 
gildekeuren moest gehoorzamen.1 Recent is er op gewezen dat de rol van de ambachtsgilden 
in het leerwezen genuanceerd moet worden. Bepaalde beroepsgroepen werden nooit in 
een gilde opgenomen en in de regelgeving werd gewoonlijk niet bepaald hoe de kennis 
van meester op leerling moest worden overgedragen. Met name in de textielmanufactuur 
werden in plaats van gilden ook wel neringen opgericht waarbij het formele lidmaatschap 
ontbrak, maar wel bepalingen over het leerlingschap werden opgesteld.2 De ververs, kuipers 
en edelsmeden van Haarlem en Rotterdam behoorden niet tot neringen. Zij hadden wel te 
maken met gildekeuren die specifiek voor hun beroepsgroep waren opgesteld. Hierin waren 
bepalingen opgenomen over het leerwezen. Leerlingen moesten bijvoorbeeld een verplicht 
aantal jaren bij een meester in dienst zijn voordat zij hun meesterproef mochten uitvoeren.3 

De bestuursleden van de ambachtsgilden wordt in de literatuur een belangrijke rol 
toebedeeld wat betreft hun vermeende invloed op de overdracht van ambachtelijke kennis 
op de werkvloer, omdat zij de toelatingseisen in de keuren formuleerden en toezicht hielden 
op de naleving ervan.4 Zij zouden hierbij de bestaanszekerheid van hun leden hebben 
vooropgesteld.5 Toch is er nog veel onbekend over deze bestuursleden. Naar de herkomst 
en kerkelijke gezindte van Hollandse bestuursleden is nog niet eerder uitgebreid onderzoek 
verricht. Als gevolg van de Reformatie viel hun religieuze functie weg, maar het is onbekend 
in hoeverre dit een duidelijke breuk veroorzaakte ten opzichte van de voorgaande periode 
en wat voor invloed dit had op de regelgeving over het leerwezen. Bovendien weten we 
niet of de toegang tot een bestuursfunctie bij een verslechterende conjunctuur steeds meer 
werd beperkt tot de zonen van meesters die reeds een plekje in het bestuur hadden en is het 
nog steeds onduidelijk in hoeverre de ‘gewone’ meesters medezeggenschap hadden bij het 

1  Piet Lourens en Jan Lucassen, ‘Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad: aanzetten voor een 
analyse van Amsterdam circa 1700’, Bieleman e.a. eds., NEHA-Jaarboek 61 (Amsterdam 1998) 121-162, aldaar 145. 
In Amsterdam zou volgens dit onderzoek 70-85% van de mannelijke beroepsbevolking als meester of als knecht 
rond 1700 deel hebben uitgemaakt van een gilde. 

2  Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 69-72.  

3  De inhoud van deze bepalingen worden in het vierde hoofdstuk uitvoerig behandeld. 

4  Panhuysen, Maatwerk, 60-65.

5  O.a. Maarten Prak, ‘ ‘Een verzekerd bestaan’, 79; Slokker, Ruggengraat, 139-140; Vos, Burgers, broeders en bazen, 
247-248; Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 90.
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opstellen van de keuren of op een andere manier invloed konden uitoefenen op het dagelijks 
functioneren van de gilden. 

Wel bleek uit studies naar een aantal gilden in Amsterdam, Den Bosch, Maastricht en de 
Zuidelijke Nederlanden dat de bestuursleden vaak uit de groep van vermogende meesters 
werden gekozen. En in de loop der tijd kon de kans om als meester een plek in het bestuur 
te bemachtigen veranderen.6 Zo toonde Harald Deceulaer voor het Gentse kleermakersgilde 
aan dat er in de achttiende eeuw sprake was van een toenemende oligarchisering van het 
bestuur ten opzichte van de zeventiende eeuw.7 

Omdat er nagenoeg geen onderzoek is gedaan naar wie tot de Hollandse gildebesturen werd 
toegelaten, weten wij weinig over de invloed van de ‘gewone’ meesters op het vaststellen 
van nieuwe regelgeving in de Noordelijke Nederlanden. Het is belangrijk om dit thema 
nader te onderzoeken, want als bijvoorbeeld meesters die niet in de stad zelf waren geboren 
toch bestuurslid konden worden, dan zal er niet of nauwelijks sprake zijn geweest van 
uitsluitingmechanismen in de regelgeving over het leerwezen. In dit hoofdstuk wordt daarom 
aandacht besteed aan de volgende vragen: Werden de bestuursleden in toenemende mate 
uit een kleine kring meesters gekozen of hadden de meesters wel degelijk een zekere mate 
van medezeggenschap? Welke rol speelden het wegvallen van de religieuze functie van de 
ambachtsgilden en veranderingen in de economische conjunctuur? 

Om deze vragen te beantwoorden wordt in de eerste plaats ingegaan op de taken van 
de bestuursleden. In samenhang met de vraag over de medezeggenschap van ‘gewone’ 
meesters ten opzichte van de dominantie van de bestuursleden zal vervolgens aandacht 
worden besteed  aan het participatiekans van de meesters binnen diverse gildebesturen en de 
wijze waarop de bestuursleden werden verkozen. Daarna wordt ingegaan op het vermogen, 
de kerkelijke gezindte en de herkomst van de bestuursleden. Tot slot wordt geanalyseerd 
in hoeverre de ‘gewone’ meesters invloed konden uitoefenen bij het tot stand komen van 
nieuwe regelgeving. 

6  Panhuysen, Maatwerk, 52-60; Johan Dambruyne, ‘Guilds, social mobility and status in sixteenth century 
Ghent’, International Review of Social History 43 (1998) 31-78, aldaar 56-60; Johan Dambruyne, Corporatieve 
middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld. Verhandelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 28 (Gent 2002) 302-315; Harald Deceulaer, 
Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties 
in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800. IISG Studies + Essays 31 (Amsterdam 2001) 352-
354; Steegen, Kleinhandel, 179-185; Kristof van Quathem, ‘Sociale mobiliteit en machtsverdeling in het Brugse 
schoenmakersambacht (1570-1790)’, in: Catharina Lis en Hugo Soly, Werken volgens de regels. Ambachten in 
Brabant en Vlaanderen, 1500-1800 (Brussel 1994) 107-134, aldaar 126-127.

7  Deceulaer, Pluriforme patronen, 351-354. Oligarchisering is het tegenovergestelde van democratisering. 

3.2 de tAken vAn Het gILdeBestuuR

De bestuursleden van de ambachtsgilden waren bedeeld met een breed takenpakket. Zij 
hielden de rekenboeken en inschrijfregisters bij, beheerden de fi nanciën van het gilde, deelden 
indien nodig waarschuwingen en boeten uit, zorgden dat de contributie werd opgehaald, 
spraken recht bij confl icten, zagen toe bij de uitvoering van de meesterproef, schreven in 
naam van alle gildebroeders verzoeken en adviseerden het stadsbestuur over kwesties die 
hun ambacht aangingen. In sommige gilden, zoals bij de goud- en zilversmeden het geval 
was, moesten de bestuursleden de kwaliteit en waarde van de door de meesters gemaakte 
voorwerpen controleren.8 In andere gilden, zoals bij de Haarlemse en Rotterdamse kuipers en 
ververs, had het stadsbestuur functionarissen ingesteld om de keuringen te verrichten.9 Vóór 
de Reformatie hadden veel Hollandse gilden een eigen kapel of altaar in de plaatselijke kerk 
en hadden de bestuursleden een religieuze rol als altaarmeesters. Sommige ambachtsgilden 
ontstonden zelfs uit religieuze broederschappen.10 De verering van de patroonheilige was 
overal een belangrijk onderdeel van het meesterschap. Zo was het volgens de regelgeving van 
het Rotterdamse smedengilde uit 1547 verboden om op St. Eloijsdag te werken en moesten 
alle meesters naar de kerk komen.11 In de jaarrekeningen van het Haarlemse St. Lucasgilde is 
meerdere malen sprake van het luiden van klokken, het branden van kaarsen en het vieren 
van missen.12 

De installatie van de Republiek betekende geen totale breuk met de voorafgaande periode. 
Voor de steden Utrecht en Den Bosch is er op gewezen dat de ambachtsgilden respectievelijk 
na de Reformatie en na de inname van Den Bosch nog steeds een gemeenschappelijke 
vormentaal hadden, waarbij de katholieke en de protestantse elementen geen specifi eke 
religieuze lading meer bezaten. Gildemeesters werden bijvoorbeeld in de oude gildegraven 
in de kerk begraven en de zijluiken van de altaren werden gebruikt als memorietafels.13 
Ook de patroonheilige verdween niet volledig uit het corporatieve leven. Hij maakte in de 
zeventiende en achttiende eeuw nog steeds deel uit van de collectieve identiteit van de 
corporaties, mede als naamgever en als symbool op gildevoorwerpen.14

8  Panhuysen, Maatwerk, 60-65; Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 180. 

9  Volgens de oudste regelgeving van Haarlemse kuipers uit 1443 hadden de bestuursleden nog wel een rol als 
controleurs van vaatjes. Huizinga, Rechtsbronnen, 125-130. 

10  Lourens en Jan Lucassen, ‘Ambachtsgilden in Nederland’, 12-13.

11  GAR, Catalogus van de handschriftverzameling 1 en 2 , inv. nr. 2397, Aantekeningen der stad Rotterdam 
betreff ende kerken, kapellen, out-aaren, gilden en andere geestelijke gestigten en gemeenschappen door P. 
van Schellingen, f. 86v-87v.  

12  Miedema, ‘De St. Lucasgilden’, 82-85. 

13  Den Bosch zou vanaf 1629 deel uitmaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden: Vos, Burgers, broeders en 
bazen, 170-181; Slokker, Ruggengraat, 205-206, 241.

14  Alfons K.L. Thijs, ‘Religion and social structure. Religious rituals in pre-industrial trade associations in the Low 
countries’, in: Maarten Prak e.a. eds., Craft guilds in the early modern Low Countries (Aldershot 2006) 157-173, aldaar 
165-166.  
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3.3 PARtICIPAtIekAns 

Hoeveel meesters daadwerkelijk kans hadden om carrière te maken als bestuurslid verschilde 
per gilde en kon in de loop der jaren zowel toe- als afnemen. Het is echter niet vanzelfsprekend 
dat de toegang tot het gildebestuur in een verslechterende economische conjunctuur steeds 
meer werd beperkt, de participatiekans afnam en de bestuursleden in toenemende mate uit 
een kleine ‘vriendenkring’ werden verkozen. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de 
lijsten van de bestuursleden van Haarlemse en Rotterdamse gilden. 

Tot 1639 behoorden de Haarlemse goud- en zilversmeden nog offi  cieel tot het St. Lucasgilde. 
Zij hadden binnen het gilde hun eigen vertegenwoordigers en hadden te maken met 
bepalingen die specifi ek voor hun beroepsgroep golden.15 De goud- en zilversmeden waren 
in de eerste plaats gebonden aan bepalingen van een algemene keur uit 1502, waarin regels 
waren opgenomen over de verkiezing van de vertegenwoordigers. Volgens deze keur zouden 
de deken, oud-deken en keurmeester van de goud- en zilversmeden jaarlijks samen drie 
personen uitkiezen. De Heren van de Wet verkozen hiervan één persoon tot deken. De nieuwe 
deken koos daarna de keurmeester en de vorige deken bleef als ouddeken aangesteld.16 

schema 2 - Jaarlijkse verkiezing bestuursleden Haarlemse goud- en zilversmeden volgens de algemene 
keur uit 1502. 

In een Haarlemse keur uit 1590 werd vastgesteld dat de oude bestuursleden de kandidaten 
nomineerden en de namen aan de Heren van de Wet doorgaven nadat zij gezamenlijk 
hadden gegeten. Uit beide gildebrieven blijkt niet dat de ‘gewone’ meesters een rol speelden 
in het dagelijkse bestuur, maar ten tijde van de verkiezing konden zij wel enige invloed 

15  NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en 
vinders 1733-1796. 

16  Een afschrift is te vinden in: NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 41, Het keurboek vant 
gout en silver smits gilde binnen Haerlem anno 1635. Een afschrift is tevens te vinden in: De Bree, Zeeuws zilver, 
bijlagen

uitoefenen. In 1614 werd namelijk gesteld dat vanwege de groei van het aantal gildebroeders 
de ‘gemeene’ broeders zich niet zouden bemoeien met het afgaan of overleveren van de 
nieuwe gildebestuurders en niet meer zouden samenkomen op deze momenten.17 In de 
volgende grafi ek is het aantal bestuursleden van het Haarlemse goud- en zilversmedengilde 
uit de periode 1539-1718 weergegeven. In de grafi ek is een onderverdeling te zien van het 
totaal aantal namen en het aantal nieuwe namen per tien jaar. De gegevens betreff en de 
dekens, oud-dekens en keurmeesters.18 

grafi ek 1 - Aantal bestuursleden van het Haarlems goud- en zilversmedengilde in 1539-1718
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Bron: NAH, Gildearchieven, Zilver- en goudsmedengilde, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en 
vinders 1733-1796. 

De defi nitieve overgang van Haarlem naar de zijde van de prins in 1577 vormde geen 
duidelijke breuk met de voorafgaande periode. Na 1577 steeg weliswaar het aantal nieuwe 
gezichten, maar deze stijging was al eerder ingezet en een aantal bestuursleden werd zowel 
vóór als na 1577 verkozen. Tot aan het decennium 1629-1638 steeg het totaal aantal verkozen 
meesters, waarna een scherpe daling werd ingezet. Dezelfde daling is te zien in het aantal 
nieuwe meesters dat werd verkozen tot bestuurslid.

De daling werd veroorzaakt door de instelling van twaalf ‘Raden’ in 1635. Vanaf dat moment 
werden nieuwe bestuursleden altijd verkozen uit de meesters die tot de Raad behoorden. 
Deze ‘Raden’ hielpen de drie bestuursleden bij het uitoefenen van bepaalde taken. 
Het stadsbestuur koos voor deze constructie nadat over het bestuur ‘sekere questiën, 
misverstanden en onenigheden’ waren ontstaan.19 Deze resolutie had tot gevolg dat meer 

17  Miedema, De archiefbescheiden, 61, 82.  

18  NAH, Gildearchieven, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796. 

19  Miedema, De archiefbescheiden, 163.   



3

Hoofdstuk 3 Bestuur en medezeggenschap 5554

personen bij het dagelijkse beleid werden betrokken. Tegelijkertijd kromp de vijver waaruit zij 
werden gekozen. Pas wanneer een raadslid verhuisde, stierf of uit de Raad werd gezet kon een 
nieuw persoon tot de Raad worden toegelaten.20 

In 1706 ontstond er wederom onrust onder de meesters over de samenstelling van het 
kernbestuur. Om de goede orde te bewaren besloot het stadsbestuur het gildebestuur altijd 
te laten invullen door een knoopmaker, een grootwerker en een goudsmid.21 In een studie 
naar Haarlemse zilversmeden kwam naar voren dat het bestuur in toenemende mate uit 
een beperkt groepje meesters werden gekozen. De gildebestuurders deden aan ‘stuivertje 
wisselen’, zowel in de zeventiende eeuw als in nog sterkere mate in de achttiende eeuw. De 
gewone leden hadden weinig in te brengen. Zij werden eenmaal per jaar in de gildekamer 
bijeengeroepen waar de voorschriften werden voorgelezen en dat was dat.22 Dit beeld van 
een klein, dominant bestuur is echter niet juist. De ‘gewone’ meesters hadden wel degelijk 
nog iets te zeggen over de dagelijkse gang van zaken binnen het gilde. Op het moment dat 
het Haarlemse stadsbestuur er voor koos om de twaalf Raden in te stellen, maakte zelfs 38% 
van de zilversmeden deel uit van het kernbestuur.23 Tot dit kernbestuur behoorden één deken, 
één ouddeken en één keurmeester. (Schema 2) In 1664 maakte nog steeds maar liefst 20% van 
de meesters deel uit van het bestuur.24 Door de inkrimping van het gilde aan het einde van de 
zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw zou het percentage van het aantal 
meesters dat toegelaten werd tot het kernbestuur en de Raad weer gestegen zijn.25 Ongeacht 
de daling van het aantal nieuwe namen in het kernbestuur, groeide aldus de participatiekans 
van de ‘gewone’ meester. Pas in 1748 werd het aantal Raden naar acht teruggebracht. 
Waarschijnlijk gebeurde dit vanwege een vermindering van het aantal meesters. Reeds in 
1714 werd door de overlieden geklaagd dat het gilde weinig inkomsten had, omdat er weinig 
nieuwe meesters aankwamen en er bijna geen jongens werden ingeschreven.26 (Tabel 2) 

20  Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 21. 

21  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 253, 1706.

22  Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 27.  

23  Ibidem, 18. In 1634 telde het St. Lucasgilde 42 goud- en zilversmeden. In de jaren 1629-1638 maakten 16 
personen deel uit van het gildebestuur. Dit is: 38% van het totaal aantal edelsmeden. NAH, Gildearchieven, 
Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796. 

24  In 1664 telde het gilde 60 meesters, terwijl tussen de jaren 1659 en 1668 12 bestuursleden (20%) werden verkozen: 
Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 27; NAH, Gildearchieven, Zilver- en goudsmedengilde, inv. nr. 
43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796. 

25  Uit de analyse van Oldewelt naar zilver- en goudsmeden in het Familiegeldcohier van 1715 blijkt dat er 
toen 24 goud- en zilversmeden werden aangeslagen. Er waren aldus minimaal 24 meesters in 1715, terwijl 
er tussen 1709 en 1718 11 gildebestuurders waren. De participatiekans was maximaal 46%.: W.F.H Oldewelt, 
‘De beroepsstructuur van de bevolking der Hollandse stemhebbende steden volgens de kohieren van de 
familiegelden van 1674, 1615 en 1742’, Economisch-Historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis 
van Nederland. 24 (‘s Gravenhage 1950) 81-161.

26  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 261, 1714; Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 27.  

In het Haarlemse zilversmedengilde had ruim de helft van de in totaal 126 gildebestuurders 
(67 personen) één tot drie jaar zitting in het kernbestuur in de jaren 1539-1720. In de periode 
1672-1720 werden zij vaker herkozen dan in de voorgaande jaren: ruim de helft maakte één 
tot vier jaar deel uit van het bestuur, terwijl dit in 1539-1582 nog één tot drie jaar was geweest. 
Over het geheel genomen steeg het aantal zittingsjaren in de periode 1672-1720 dus iets ten 
opzichte van de eerdere perioden.27 

tabel 2 - Participatiekans van meesters in de besturen van diverse gilden.28

gilde Jaar Percentage in bestuur Aantal meesters in gilde

Haarlemse zilversmeden 1634 38% 42 totaal meesters   

Haarlemse zilversmeden 1664 20%  60 totaal meesters

Rotterdamse zilversmeden 1667-1677 minimaal 30% 34 totaal meesters

Haarlemse kuipers 1680-1720 46% 17 nieuwe meesters

Rotterdamse kuipers/wijnverlaters 1680-1690 minder dan 7% 200 totaal meesters

Haarlemse ververs 1667 54% 35 totaal meesters

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken 
en vinders 1733-1796; Temminck, ‘Over het Haarlemse zilversmidsgilde’, 27; W.F.H Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 
81-161; GAR, OSA, inv.nr. 275, Resoluties, vergunningen en aanstellingen, genomen, verstrekt en verricht door 
burgemeesteren, 1660-1678; NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 125, Boek van de bazen, registers van vinders 
1693-1722. Lidmaten 1686-1794 en hoepgelden 1696-1722; GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde 
inv. nr. 76 en 77, Rekeningen van het gilde, 1614-1748; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335, Gildeboek. 
Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens.

Er zijn nog een tweetal ontwikkelingen aan te wijzen. Als iemand tot Raadslid werd gekozen 
in de jaren 1636-1660 dan werd hij gewoonlijk in hetzelfde jaar nog deken of keurmeester 
gemaakt, één meester uitgezonderd. Na 1660 trad hierin een verandering op. Een raadslid 
moest langer wachten om deken of keurmeester te worden. Een andere belangrijke 
ontwikkeling is dat een relatief hoog percentage van de Raadsleden na 1671 nooit deken 
of keurmeester werd, terwijl de Raadsleden van vóór 1671 allemaal deken of keurmeester 
werden. In de periode 1636-1671 werd maar liefst 58% in hetzelfde jaar tot één van deze twee 
functies benoemd, maar in de periode 1672-1720 bekleedde geen van de raadsleden in het 

27  NAH, Gildearchieven, goud- en zilversmedengilde, inv.nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en 
vinders 1733-1796. Voor deze berekening werd geteld hoeveel jaar iemand tot het kernbestuur behoorde. 
Hierbij ben ik uitgegaan van het dekenschap, het ouddekenschap en het keurmeesterschap. Het lidmaatschap 
van de Raad werd niet meegeteld. 

28  De participatie-kans is de kans dat een meester tot het bestuur werd toegelaten. Dit wordt uitgerekend door het 
totaal aantal meesters x 100 / aantal theoretische of daadwerkelijke bestuursplaatsen. Dit is niet het zelfde als de 
Participatie-index van Dambruyne, waarnaar ook Panhuysen, Deceualer en Steegen verwijzen. De Participatie-
index is namelijk: het aantal mandatarissen x 100 / aantal mandaten). Panhuysen, Maatwerk, 56. Voetnoot 119; 
Steegen, Kleinhandel, 179-185; Dambruyne, ‘Guild, social mobility and status, 56. Deceulaer, Pluriforme patronen,  
353.  
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jaar van aantreden het deken- of keurmeesterschap en 20% zou nooit zou toetreden tot het 
kernbestuur. Een directe oorzaak voor deze veranderingen is niet aan te wijzen.29  

schema 3 – Aanvullende constructie bestuur goud- en zilversmedengilde Rotterdam, ca. 1660-1720. 

Bron: GAR, Gedrukte keurenverzameling op de studiezaal, boek 101-125, akte 120: Keure en ordonnantie op t stuck 
van t gout en silversmeden gilde binnen der stadt Rotterdam, 1660

De kans dat de ‘gewone’ meesters tot een gildebestuur werden toegelaten, verschilde 
zowel tussen de steden onderling als binnen de steden zelf. Zo was in het Rotterdamse 
zilversmedengilde de participatiekans van de meesters rond de jaren 1667-1677 ten minste 
30%.30 De kans om tot het gildebestuur te worden toegelaten lijkt aan het begin van de 
achttiende eeuw iets kleiner te zijn geworden, omdat het aantal gildeleden waarschijnlijk iets 
steeg, terwijl nog steeds hetzelfde aantal bestuursleden werd verkozen.31 (Tabel 2) De algemene 
regelgeving van 1502 gold tevens voor het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde. Toch zou 
in de loop van de zeventiende eeuw ook in Rotterdam worden gekozen voor een aanvullende 
constructie. Gewone meesters hadden volgens deze regelgeving zeggenschap over wie 
tot het bestuur werden toegelaten. Net zoals in Haarlem nomineerden de gezamenlijke 

29  Ibidem.

30  In 1665 waren er 34 personen gelieerd aan het gilde. Dit weten we omdat alle personen die zich in Rotterdam 
met het goud- en zilversmeden genereerden een exemplaar ontvingen van een plakkaat van de Staten van 
Holland. GAR, OSA, inv.nr. 275, Resoluties, vergunningen en aanstellingen, genomen, verstrekt en verricht 
door burgemeesteren, 1660-1678. In de periode 1667-1677 worden er 10 verschillende personen genoemd 
als gildebestuurder, terwijl er vier jaar ontbreken. Dit zou uitkomen op ten minste 30 % van alle goud- en 
zilversmedenmeesters.

31  In 1712 maakten nog maar 27 tot maximaal 53 meesters deel uit van het goud- en zilversmedengilde. Er werd 
namelijk bepaald dat werklieden jaarlijks 15 stuivers en kashouders 30 stuivers zouden betalen aan de ijk- en 
justeermeesters, zodat het maximale bedrag op 40 guldens zou komen. GAR, OSA, Inv. nr. 279, Resolutieboek 
van de heren burgemeester en regeerders der stad Rotterdam, 1705-1713.

hoofdlieden jaarlijks drie gildebroeders, waarvan één door de burgemeesters tot deken 
werd verkozen.32 De aanvullende constructie wordt in het onderstaande schema uitgelegd. 
(Schema 3)

Het bestuur van het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde werd de zevenmannen 
genoemd, omdat dit bestond uit drie hoofdlieden (deken, ouddeken en keurmeester) met 
vier assistenten of overlieden. Tijdens een vergadering van de zevenmannen en de gemene 
gildebroeders gezamenlijk werden vier gildebroeders genomineerd. De burgemeesters 
verkozen van deze lijst twee tot overman. Voor enkele Zeeuwse gilden is er tevens op gewezen 
dat de bestuursleden soms op voordracht van de leden werden benoemd.33 Uit dit schema 
blijkt dat de ‘gemeene’ gildebroeders een beperkte zeggenschap hadden over wie tot het 
bestuur toetrad. De overlieden die zij nomineerden, hielpen het kernbestuur bij hun dagelijkse 
werkzaamheden. Hoe de verkiezing van de ´gemeene broeders´ met de ´sevenmannen´ 
plaatsvond is niet duidelijk en het is onbekend of zij ook mochten meebeslissen bij de keuze 
van de drie personen, die in aanmerking kwamen voor het dekenschap.34 Vaak werden 
degenen die voor het dekenschap waren genomineerd en niet werden verkozen na de 
daarop volgende verkiezing tot overman gemaakt.35 Hoewel de indeling van het bestuur in 
drie hoofdlieden en vier assistenten volgens de regelgeving in ieder geval vanaf 1660 tot na 
1720 werd gehandhaafd,36 volgde men wat betreft de nominatie niet altijd de regels: normaal 
gesproken werden jaarlijks één nieuwe deken en twee nieuwe overlieden gekozen, maar in 
1678 vroegen de deken en keurmeester aan de burgemeesters om nog zo’n vijf à zes jaar aan 
te mogen blijven, zoals dat in andere steden het geval was. Zij vroegen tevens of er een extra 
hoofdman aangesteld kon worden. De burgemeesters gaven hiertoe geen toestemming, 
maar de vraagstellers mochten wel een extra jaar aanblijven.37 

In het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde stonden in ieder geval vanaf 1585 
vier bestuursleden aan het roer. Jaarlijks vertrokken er twee en kwamen er twee nieuwe 
bestuursleden voor terug. In de periode 1614-1663 werden ieder jaar één of twee personen 

32  De Bree, Zeeuws zilver, bijlagen.

33  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 36 en 43. 

34  GAR, Gedrukte keurenverzameling op de studiezaal, boek 101-125, akte 120: Keure en ordonnantie op t stuck 
van t gout en silversmeden gilde binnen der stadt Rotterdam, 1660

35  GAR, OSA, inv. nr. 2041-2046, Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en 
oudere corporaties, alsmede van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748.

36  GAR, Gedrukte keurenverzameling op de studiezaal boek 101-125, akte 120, Keure en ordonnantie op t stuck 
van t gout en silversmeden gilde binnen der stadt Rotterdam, 1660 ; GAR, OSA, inv.nr. 524, Register van geldende 
keuren samengevat in één algemene keur, gedrukt ca. 1730. Extract uyt de generale keure en ordonnanntie der 
stad Rotterdam houdende ordonnantie op het zilversmitsgilde, tot Rotterdam gedrukt 1720.

37  GAR, OSA, inv.nr. 2041-2043, Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en 
oudere corporaties, alsmede van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, 
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in het bestuur opgenomen, die nog nooit zitting hadden en bestuursleden werden maximaal 
driemaal gekozen. Er bestond aldus een aanzienlijke rotatieritme. Toch was er sprake van 
een lage participatiekans, omdat het aantal meesters zeer hoog was en er niet veel meer 
mandaten te vergeven waren dan in de kleinere gilden. Tussen 1663 en 1666 veranderde 
de bestuursconstructie met de komst van een vijfde bestuurslid, maar er kwamen  jaarlijks 
nog steeds twee nieuwe leden aan, waardoor sommigen deze functie langer dan voorheen 
uitoefenden. Tevens werden de leden vaker herkozen. Gedurende de gehele zeventiende 
eeuw en de eerste decennia van de achttiende eeuw was de participatiekans van de meesters 
laag: in de jaren tachtig en negentig van de zeventiende eeuw zou zelfs minder dan zeven 
procent van de ruim 200 meesters één of meerdere termijnen dienen. In de eerste twee 
decennia van de achttiende eeuw steeg de participatiekans weer licht.38 Daarentegen was 
in het Haarlemse kuipersgilde in dezelfde periode de participatiekans wel erg hoog. Van alle 
personen die in de periode 1687-1720 als meester in het gilde werden opgenomen, werd 
ten minste 46% toegelaten tot het bestuur.39 Waarschijnlijk bestuurden in deze periode vier 
meesters het gilde. Ieder jaar nomineerden zij vier personen, waarvan het stadsbestuur er 
twee verkoos.40 

Net zoals in het onderzoek naar het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde naar 
voren komt, werd in recent onderzoek naar de verdeling van de bestuursmandaten in het 
Maastrichtse kramersgilde aangetoond, dat het bestuur ondanks een lage participatiegraad 
van de ‘gewone’ meesters niet werd gedomineerd door een select gezelschap. Tussen 1680 
en 1795 bekleedde 53% van de bestuursleden één keer een bestuurszetel, de rest slechts 
tweemaal. Niet meer dan vijf personen werden vaker herkozen. De kans dat een meester 
tot bestuurslid werd verkozen bedroeg echter slechts 1,5%, omdat het gilde over de gehele 
periode in totaal 6000 leden telde. De participatiekans was eveneens laag in kramersgilden 
van grote zuidelijke steden zoals Leuven, Turnhout en Antwerpen.41

In het Haarlemse verversgilde was de situatie weer anders. Van de 35 personen die in 1667 
in het meesterboek werden ingeschreven, werden er maar liefst 24 (54%) bestuurslid. Op 1 
januari 1714 was het aantal meesters tot 60 gegroeid, waardoor de kans dat een meester een 
bestuursmandaat mocht vervullen kleiner werd. Door de inkrimping van het aantal leden, 

38  Janneke Tump, ‘De bestuursleden van het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde, 1613-1679’, Ons 
Voorgeslacht 66 (2011) 275-279, aldaar 275-276; Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 180.

39  NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 125: Boek van de bazen, registers van vinders 1693-1722. Lidmaten 
1686-1794 en hoepgelden 1696-1722. 

40  NAH, Bibliotheekcollectie, Keuren en ordonnantien der stad Haerlem op autorisatie en met goedkeuringe van 
de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en regeerders der zelver stad byeen verzaemeld, in order 
gebragt en uytgegeeven tot het jaar MDCCLV met een lyst der stukken en register van de aanmerkelykste 
zaaken voorzien 1 (Haarlem MDCCLV) 177.

41  Steegen, Kleinhandel, 179, 184. 

terwijl het aantal bestuursleden nog steeds vijf bleef, werd de toegang tot het gildebestuur 
in de eerste decennia van de achttiende eeuw wel groter.42 (Tabel 1) Omdat het Rotterdamse 
verversgilde pas in 1715 werd opgericht en er geen lijsten zijn bewaard met namen van 
meesters, is het niet mogelijk om hun participatiekans te berekenen. 

In Haarlem en Rotterdam kon per gilde de participatiekans van de leden verschillen. De 
uiteenlopende percentages hebben te maken met het aantal meesters dat lid was van het 
gilde in kwestie en het aantal te vergeven mandaten: in de periode 1687-1720 kwamen 
er slechts zeventien nieuwe meester kuipers aan in Haarlem, terwijl in dezelfde periode in 
Rotterdam honderden proefdoeners geteld moesten worden en er in de Maasstad niet veel 
meer mandaten te vervullen waren.43 Johan Dambruyne toonde ook voor Gent aan, dat 
binnen één stad per gilde de participatie-index44 kon verschillen. Hij verklaart dit eveneens 
uit verschillen tussen het aantal te vergeven bestuursmandaten en de omvang van het 
gilde.45 Een zelfde verduidelijking is door Panhuysen gegeven om de variaties tussen de 
participatie-index van meesters in de Amsterdamse en Bossche kleermakersgilden te 
verklaren. In Amsterdam werden de bestuursleden, in tegenstelling tot in Den Bosch, uit een 
kleine kring gekozen.46 Voor het Gentse kleermakersgilde concludeerde Harald Deceulaer, dat 
oligarchische tendensen zich in de loop van de Nieuwe Tijd versterkten. In de achttiende 
eeuw zou de wachttijd voor het verkrijgen van een bestuursplaats zijn opgelopen en het 
aantal personen dat zeer lang deelnam aan het bestuur nam eveneens toe. Echter ook in 
de zeventiende of de zestiende eeuw zou het Gentse kleermakersgilde geen democratisch 
functionerend orgaan zijn geweest.47 

In de bovenstaande analyse kwam al naar voren dat deze situatie niet op de onderzochte 
Haarlemse en Rotterdamse ambachtsgilden van toepassing was. Er kan geconcludeerd 
worden dat met uitzondering van het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde de meesters 
in de meeste gilden geen formele inspraak hadden over wie het gilde zou besturen. Vanwege 
de jaarlijkse verkiezingen wisselde de samenstelling van de gildebesturen regelmatig. Vooral 
in de kleinere gilden hadden meesters echter een aanzienlijke kans om als bestuurslid invloed 
uit te oefenen op de regelgeving. In tijden dat het economisch slechter ging en minder 

42  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens; Ibidem, inv.nr. 336: Naamregister der leden 1714-1803.  Er waren minstens 31 leden in 
1715 volgens het Familiegeld van 1715. Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 81-161.

43  GAR, Gildearchieven, Kuipers- en wijnverlatersgilde, Rekeningen, inv. nr. 76 en 77, 1614-1748. 

44  De participatie-index is niet precies het zelfde als de participatiekans. De Participatie-index is namelijk: het 
aantal mandatarissen x 100 / aantal mandaten). Panhuysen, Maatwerk, 56. Voetnoot 119; Steegen, Kleinhandel, 
179-185; Dambruyne, ‘Guild, social mobility and status, 56; Deceulaer, Pluriforme patronen,  353. 

45  Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen, 276-281, 304-305. 

46  Panhuysen, Maatwerk, 57. 

47  Deceulaer, Pluriforme patronen, 352-354.



3

Hoofdstuk 3 Bestuur en medezeggenschap 6160

personen meester wilden worden was de kans dat een ‘gewone’ meester deel uitmaakte van 
het bestuur zelfs nog groter, zoals uit de voorbeelden van de Haarlemse en Rotterdamse gilden 
blijkt. De mogelijkheid dat een meester daadwerkelijk binnen een gilde kon meebeslissen, 
kon aldus in de loop van de tijd zowel toe- als afnemen. Men mag niet zomaar aannemen dat 
de participatiegraad in de loop der tijd alleen afnam.  

3.4 de BestuuRsLeden

De bovenstaande analyse toont weliswaar aan dat de meesters in een aantal gevallen een 
behoorlijke kans hadden om bestuurslid te worden, maar dit zegt op zichzelf nog niets over 
wie precies werd uitgekozen. In de navolgende analyse wordt gekeken naar het vermogen, 
de kerkelijke gezindte en de herkomst van de bestuursleden om te bestuderen of zij in 
toenemende mate uit een klein groepje bevoorrechte meesters werden geselecteerd. Als 
slechts een select gezelschap medezeggenschap kon uitoefenen, kon dit invloed hebben op 
de regelgeving over de circulatie van technische kennis op de werkvloer.  

3.4.1 vermogen

Het uitoefenen van een bestuursfunctie was een eervolle taak. De dagelijkse werkzaamheden 
in de werkplaats moesten echter ook verricht worden. Als een meester nauwelijks het hoofd 
boven water kon houden en geen knecht kon betalen om zijn werkzaamheden over te 
nemen, dan zal hij niet snel in aanmerking zijn gekomen voor een bestuursfunctie.48 Uit diverse 
studies blijkt dat het vermogen van de meester een rol speelde. In het Utrechtse smedengilde 
waren de bestuursleden in de zeventiende en achttiende eeuw de rijkste meesters en 
onderzoek naar Den Bosch wees uit, dat bestuursleden in 1552 zelfs tweemaal rijker waren 
dan de gemiddelde belastingbetaler.49 Volgens Bibi Panhuysen waren bestuursleden van 
het Amsterdamse kleermakersgilde in 1742 eveneens vermogender dan de ‘gewone’ 
kleermakers.50 In Rotterdam was de situatie niet anders. Uit het Klein Familiegeld van 1674 
komt naar voren dat de bestuursleden van het kuipers- en wijnverlatersgilde en het goud- en 
zilversmedengilde meestal tot een hogere belastingklasse gerekend werden dan de ‘gewone’ 
meesters.51 In dit belastingregister werd een heffi  ng vastgesteld op inkomsten uit arbeid. De 
kuipersmeesters hadden weliswaar gemiddeld genomen een lager jaarinkomen dan zilver- 
en goudsmeden, maar de hoofdlieden van beide gilden hadden een getaxeerd vermogen 

48   Tump, ‘De bestuursleden’, 275; Panhuysen, Maatwerk, 57. 

49   Slokker, Ruggengraat, 57.

50   Panhuysen, Maatwerk, 54. 

51   In 1674 was er in Rotterdam nog geen verversgilde opgericht.

dat niet ver uit elkaar lag. De vier bestuursleden van het kuipers- en wijnverlatersgilde met het 
hoogst gemeten jaarinkomen waren echter wijnkooplieden en geen kuipers.52

Volgens aantekeningen van de burgemeesters werd de bestuursfunctie in het Rotterdamse 
kuipers- en wijnverlatersgilde rond 1674 uitgeoefend door een kleinwerker, een grootwerker 
en een wijnkoopman. Grootwerkers maakten onder andere haring- en biervaatwerk en  
kleinwerkers vervaardigden kleinere voorwerpen zoals emmers, kaasvormen en wijnvaatjes. 
Wijnkooplieden maakten offi  cieel geen deel uit van dit gilde. Veel wijnverlaters zullen hun 
ambacht met de wijnhandel hebben gecombineerd. Zonder lidmaatschap van het kuipers- 
en wijnverlatersgilde mocht een Rotterdamse wijnhandelaar zijn eigen wijn niet bereiden en 
moest hij een meesterwijnverlater in dienst nemen, die volgens een keur uit 1695 voor het 
bereiden van een vat wijn minimaal twaalf stuivers in rekening bracht. Als de wijnhandelaar 
meester werd van het kuipers- en wijnverlatersgilde, mocht hij een goedkopere knecht 
aannemen. In de periode 1680-1720 waren van de 35 bestuursleden ca. 15 wijnkoopman of 
wijnverlater.53 In de zestiende eeuw zullen de bestuursleden wel vaker kuipers zijn geweest, 
omdat de wijnverlaters toen nog geen deel uitmaakten van het gilde.54 

De bestuursleden van het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde waren daadwerkelijk 
allemaal goud- en zilversmeden, maar ook hier was iets bijzonders aan de hand. Het 
Familiegeld van 1674 maakt een onderscheid tussen goud- en zilversmeden die een eigen 
winkel hadden en meesters die in opdracht voor anderen werkten. Met uitzondering van 
één meester behoorden de bestuursleden tot de klasse van goud- of zilversmeden met een 
winkel. Degenen die alleen in opdracht werkten, hadden gemiddeld genomen een lager 
jaarinkomen, waardoor zij minder snel in aanmerking kwamen voor een bestuursfunctie.55 
In Haarlem was de situatie niet veel anders. De bestuursleden van het verversgilde werden 

52  Voor dit onderzoek werden de namen van bestuursleden uit de rekenboeken van het kuipersgilde en de 
burgemeestersresoluties gekoppeld aan hun taxatieklasse volgens het Familiegeldkohier, zoals te vinden op de 
studiezaal van het Rotterdamse archief. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de tabellen van Oldewelt. De namen 
van de bestuursleden van het zilversmedengilde werden gevonden in de resoluties van de burgemeesters. 
Enkele namen van bestuursleden ontbreken. Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 81-161. De namen van de 
bestuursleden werden in de volgende bronnen gevonden: GAR, Gildearchieven, Rekeningen van het kuipers- 
en wijnverlatersgilde, 1614-1692 en 1694-1748, inv. nr. 76 en 77; GAR, Oud Archief van de Stad Rotterdam (OSA) 
Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, alsmede 
van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, inv. nr. 2041-2046: 1667-1748. Eerder werden de namen van 
bestuursleden van het kuipers- en wijnverlatersgilde gekoppeld aan hun werkzaamheden: Tump, ‘Wees van 
onbesproken wandel’, 182-183.

53  De belangrijkste taak van een wijnverlater was het mengen van diverse wijnen, zodat de wijn nog beter smaakte.  

54  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 182-183.

55  GAR, OSA, Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, 
alsmede van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, inv. nr. 2041-2046: 1667-1748; Oldewelt, ‘De 
beroepsstructuur’, 81-161; GAR, Kohier Klein Familiegeld. Registers op studiezaal;  
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in 1715 meestal hoger ingeschaald dan de ‘gewone’ ververs.56 Zowel in het Rotterdamse 
kuipersgilde als in het Haarlemse verversgilde werden meesters tot het bestuur toegelaten, 
die volgens de offi  ciële taakomschrijving niet tot dit gilde behoorden. Volgens de offi  ciële titel 
omvatte het gilde alleen lakenververs en de zijdeververs, maar de eerste vijf bestuursleden 
werden in 1663 uit verschillende specialisaties gekozen. Men koos voor een lakenverver, een 
blauwverver, een zijdeverver, een kousenverver en een garenverver.57 Daarnaast werden er 
zogenaamde ‘fabrikeurs’ als meester in het gilde opgenomen. Dit waren ambachtslieden 
die hun eigen geproduceerde stoff en mochten verven.58 Hun verzoek tot opname stuurden 
zij naar de burgemeesters, die meestal bepaalden dat zij tegen betaling van een bepaald 
bedrag zonder een meesterproef te doen meester mochten worden. De ‘fabrikeurs’ moesten 
de burgemeesters wel beloven alleen hun eigen goederen te verven.59 Het is onduidelijk of 
zij een formele leertijd als verver hadden doorlopen. Van de 60 meester-ververs die in 1714 
deel uitmaakten van het verversgilde, was ruim een kwart door gunst van de burgemeesters 
opgenomen. Dit waren zowel ‘fabrikeurs’ als personen die dispensatie voor het doen van 
de meesterproef hadden gevraagd vanwege andere redenen.60 Er was dus een behoorlijke 
achterdeur waardoor toegang kon worden gekregen tot dit gilde. Na verloop van tijd konden 
zij zelfs een zetel in het bestuur krijgen. Rond 1715 waren in ieder geval een zijdewerker en een 
perser in het bestuur opgenomen. De overige bestuursleden hadden meestal als specialisatie 
het verven van zijde.61 

Anders dan in het Rotterdams Klein Familiegeld van 1674 het geval was, maakt het 
Haarlemse Familiegeld van 1715 geen onderscheid tussen goud- en zilversmeden met 
of zonder winkel. Toch lijkt ook uit dit belastingkohier naar voren te komen dat de meer 
vermogenden vaker tot bestuurslid werden gekozen. Sowieso behoorden de goud- en

56  NAH, Stadsarchief, Restant Enschede, p. 214; doos 78, Kohier van het Familiegeld; NAH, Gildearchieven, Laken- of 
zijdeverversgilde, inventaris 336. Naamregister der leden 1714-1803; Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 81-161.

57  NAH, Oud Stads Archief (OSA), Burgemeesterresoluties Rood  227, 1660-1663, f. 221.

58  NAH, Gildenarchieven, Laken- en zijdeverversgilde, inv.nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-
1714 en van knechts of leerjongens. 

59  Dit soort bepalingen komen in veel burgemeestersboeken terug onder andere in: NAH, OSA, 
Burgemeesterresoluties Rood 231, 24 november 1680-1683, f.24; Item Rood 240, 18 oktober 1694-18 september 
1695, f. 134. In de inschrijfregisters werd dit soort informatie ook vaak genoteerd: ONA, Gildearchieven, Laken- 
en zijdeverversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of 
leerjongens

60  Zie ook hoofdstuk 5 voor een uitgebreide analyse.  NAH, Gildearchieven, Laken- of zijdeverversgilde, inventaris 
336, Naamregister der leden 1714-1803. 

61  Dit is niet verwonderlijk aangezien de plaatselijke wollen lakenindustrie in deze periode bijna geheel ingezakt 
was. In 1718 waren er zelfs nog maar 2 lakenbereiders in Haarlem woonachtig:  NAH, OSA, Ingekomen stukken 
bij Burgemeesters, Rood 468, 1703-1719, d.d. 11-08-1718; NAH, Stadsarchief, Restant Enschede doos 78, p. 214. 
Kohier familiegeld; NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 227-Rood 267;  NAH, Gildearchieven, Laken- of 
zijdeverversgilde, inventaris 336. Naamregister der leden 1714-1803. 

 zilversmeden in tegenstelling tot de kuipers al tot de meest bemiddelde ambachtslieden. 
Slechts zeven kuipers werden in 1715 aangeslagen, waaronder enkele bestuursleden.62 

De belastingkohieren van 1674 en 1715 bevestigen het bestaande beeld dat bestuursleden 
vaker werden verkozen uit de meer kapitaalkrachtige ververs, kuipers en goud- en 
zilversmeden.63 Dit komt overeen met de aanname dat niet iedereen voor een dergelijke 
functie in aanmerking kwam, omdat deze verricht moest worden naast de dagelijkse 
werkzaamheden in de werkplaats. 

3.4.2 kerkelijke gezindte 

De geloofsovertuiging van de meester speelde in sommige steden een rol bij de keuze 
van nieuwe bestuursleden. Volgens Bibi Panhuysen zou door de Nederlandse Opstand 
een grote verschuiving hebben plaatsgevonden in de religieuze verhoudingen binnen de 
gildegemeenschap. In Nijmegen werden katholieken uitgesloten van het burgerrecht en 
daarmee viel ook het gildelidmaatschap buiten hun bereik, omdat het poorterschap voor 
een nieuwe meester verplicht was.64 Lucassen en Lourens concludeerden eveneens dat 
katholieken soms niet als bestuurslid werden toegelaten, wat onder andere het geval was in 
Kampen, Amsterdam, Groningen en Den Bosch.65 De inname van Maastricht in 1632 waarbij 
de stad onder het Staatse bestuur kwam te vallen, had tot gevolg dat ambachtsbestuurders 
van het gereformeerde geloof moesten zijn, maar het was niet altijd even gemakkelijk om 
gereformeerde kandidaten te vinden, omdat veruit de meerderheid van de stadsbevolking  
katholiek was. Zelfs in 1728 waren de bestuursleden van diverse gilden nog katholiek.66 In 
Utrecht nam het stadsbestuur in de jaren vijftig en zestig van de zeventiende eeuw eveneens 
enige maatregelen tegen een te groot aantal katholieke ambachtsmeesters. Zo besloot de 
vroedschap in 1655 dat katholieken van buiten de stad niet meer poorter konden worden. 
Aangezien men alleen meester mocht worden na het verkrijgen van het poorterschap, werd 
het hun lastig gemaakt om een eigen werkplaats op te richten. Deze regelgeving werd echter 
niet altijd nageleefd, aangezien de kerkenraad in 1665 bij het stadsbestuur klaagde dat het 
nog steeds voorkwam dat bepaalde beroepen door veel katholieken werden uitgeoefend.67 

62  Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 81-161; NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 125, Boek van de bazen, 
registers van vinders 1693-1722. Lidmaten 1686-1794 en hoepgelden 1696-1722. NAH, Gildearchieven, Zilver- 
en goudsmedengilde, inv. nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796. 

63  Er zijn uiteraard meer belastingkohieren bewaard, maar de meest complete lijsten met bestuursleden dateren 
uit de laatste decennia van de zeventiende eeuw en eerste decennia van de achttiende eeuw.

64  Panhuysen, Maatwerk, 51.

65  Het gegeven over Den Bosch kon door Aart Vos niet worden bevestigd: Vos, Burgers, broeders en bazen, 178, 
voetnoot 233.

66  Steegen, Kleinhandel, 177.

67  Slokker, Ruggengraat, 204. 



3

Hoofdstuk 3 Bestuur en medezeggenschap 6564

Anders dan in de landprovincies van de Republiek der Verenigde Nederlanden hadden de 
bestuursleden in de Hollandse steden met uitzondering van Dordrecht nooit directe politieke 
macht verkregen en de bepaling, dat iedereen die een functie in het stadsbestuur uitoefende 
gereformeerd moest zijn, had daarom geen direct gevolg voor een eventueel aantreden als 
gildebestuurder. De grote religieuze verschuiving binnen gildebesturen waarover Panhuysen 
schrijft, zal voor de Hollandse steden minder hebben gegolden dan voor de steden waarbij 
gildebesturen wel politieke macht hadden. Een deel van de bestuursleden van het Haarlemse 
goud- en zilversmedengilde werd herkozen na de defi nitieve overgang van de stad naar 
de zijde van de prins (1577) en in het bestuur van het St. Lucasgilde werden in het begin 
van de jaren dertig van de zeventiende eeuw katholieken opgenomen.68 In de tweede helft 
van de zeventiende eeuw werden ‘anders-gelovigen’ niet routinematig uit de Rotterdamse 
en Haarlemse gildebesturen geweerd. In het midden van de achttiende eeuw werd het de 
leden van het Haarlemse kleermakersgilde wel verboden om katholieke bestuursleden aan te 
stellen.69 Dit lijkt echter eerder uitzondering dan regel te zijn geweest. 
 
tabel 3 - Haarlemse bestuursleden per kerkelijke gezindte, ca. 1650-1720. 

kerkelijke gezindte van de 
bestuursleden

nederlands-hervormd Anders onbekend totaal

Goud- en zilversmedengilde 
1650-1720

77% 17% 6% 48 = 100%

Verversgilde     
1663-1720

32% 47% 16% 38 = 100%

Kuipersgilde
1696-1723

27% 27% 46% 26 = 100%

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Goud en zilversmedengilde inv.nr. 43: Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken 
en vinders 1733-1796; Ibidem, Verversgilde, inv. nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens; inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803; Ibidem, Kuipersgilde, 125, Boek van de bazen, 
registers van vinders 1693-1722. Lidmaten 1686-1794 en hoepgelden 1696-1722. NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, 
inv. nr. 210-267, 1589-1720, NAH trouw- en doopregisters. 

In de onderstaande tabel zijn gegevens over de kerkelijke gezindte van Haarlemse 
bestuursleden op een rijtje gezet.70 Om deze gegevens te kunnen verzamelen werden 
eerst de in burgemeestersresoluties en gilderegisters gevonden namen van meesters in het 
ondertrouwregister opgezocht. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat personen 
die vanuit de kerk trouwden Nederlands-hervormd waren en personen die vanuit het 
stadhuis trouwden zich meer verbonden voelden met een andere kerkelijke stroming. Als 

68  Zie grafi ek 1 voor informatie over nieuwe bestuursleden in het goud- en zilversmedengilde; Marion Goosens, 
Schilders en de markt, 64. 

69  Panhuysen, Maatwerk, 51.  

70  Om de geloofsovertuiging van de bestuursleden te achterhalen werden de namenlijsten van bestuursleden 
gekoppeld aan informatie uit de Haarlemse trouw- en doopregisters. Anders dan die van de goud- en 
zilversmeden zijn de lijsten voor kuipers en ververs niet volledig. 

het ondertrouwregister geen uitsluitsel gaf of de ambachtsman vanuit het stadhuis trouwde, 
werd de naam in de doopregisters opgezocht. 

tabel 4 - Rotterdamse bestuursleden per kerkelijke gezindte, ca. 1650-1720. 

kerkelijke gezindte van 
bestuursleden

nederlands-Hervormd Anders onbekend totaal

Goud- en zilversmedengilde
1667-1720

51% 11% 38% 47 = 100%

Verversgilde
 1715-1720

67% 33% 0% 9 = 100%

Kuipers- en wijnverlatersgilde
1650-1720.

68% 17% 15% 65 = 100%

Bronnen: GAR, Gildearchieven, inv. nr. 76 en 77, Rekeningen van het kuipers- en wijnverlatersgilde,1614-1748; GAR, 
OSA, Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, alsmede van 
commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, inv. nr. 2041-2046, GAR, doop- en trouwregisters. 

In de tabel is uitgegaan van goud- en zilversmeden die rond 1650-1720 deel uitmaakten 
van het kernbestuur. Zowel in de periode toen de Haarlemse zilver- en goudsmeden nog 
overspoeld werden met opdrachten, als in de periode dat het economisch slechter ging en 
het ledenaantal inkromp, was een deel van de bestuursleden niet Nederlands hervormd. 
De meeste ‘anders-gelovigen’ behoorden waarschijnlijk tot de katholieke kerk. Volgens 
schattingen van Jo Spaans woonden rond 1620 8000 Nederlands-hervormden (20%), 5600 
doopsgezinden (14%) en 5000 rooms-katholieken (12,5%) in de Spaarnestad. De helft van de 
stadsbevolking behoorde niet tot een bepaalde kerkelijke gemeenschap. In de achttiende 
eeuw was een kwart van de Haarlemse bevolking katholiek en 60% gereformeerd.71 Bij de 
ververs was het percentage ‘anders-gelovigen’ zelfs nog hoger dan bij de zilversmeden. Veel 
van de personen die in de Haarlemse lakenindustrie werkten, waren doopsgezind en kwamen 
oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden.72 Bij de Haarlemse kuipers was in ieder geval 
ruim een kwart, maar waarschijnlijk nog meer, niet Nederlands-hervormd. Een belangrijk 
deel van hen was katholiek. Een zelfde diversiteit is te zien bij de Rotterdamse bestuursleden. 
De bestuursleden van de Rotterdamse goud- en zilversmeden waren zowel Nederlands 
hervormd, remonstrants als luthers en ook in het verversgilde was er sprake van een hoge 
mate van diversiteit.73 Tenminste 68% van alle bestuursleden van het Rotterdamse kuipers- en 
wijnverlatersgilde was in de periode 1650-1720 Nederlands hervormd.74 (Tabel 4) 

71  J.W. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620. Hollandse Historische Reeks 
XI (Den Haag 1989) 232;  J.W. Spaans, ‘Levensbeschouwelijke groeperingen’, in: G.F. van der Ree-Scholtens ed., 
Deugd boven geweld. De geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum 1995) 209 en 220. Rond 1620 was ook 
een klein aantal lutheranen woonachtig in Haarlem. De doopsgezinden haalden in 1707 nog ruim 10%, maar 
zagen in de loop van de eeuw hun ledental tot de helft slinken. Later heeft men er op gewezen, dat het aantal 
katholieken in de zeventiende eeuw waarschijnlijk hoger was dan Spaans suggereert: Piet Visser ed., Wezen en 
weldoen. 375 jaar doopsgezinde wezenzorg in Haarlem (Hilversum 2009) 13. 

72  Gabriëlle Dorren, Het soet vergaren. Haarlems buurtleven in de zeventiende eeuw (Haarlem 1998) 18. 

73  Een verver was waarschijnlijk remonstrants, één verver luthers en één verver was katholiek. 

74  Zie voetnoot 100. 
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Aan het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw werden 
‘anders-gelovigen’ in Haarlem en Rotterdam niet stelselmatig uitgesloten van een functie als 
bestuurslid. Ook ontbreken andere aanwijzingen waaruit zou blijken dat getracht werd de 
toegang tot het bestuur van de drie gilden te beperken tot Nederlands-hervormde meesters. 

3.4.3 Herkomst 

In de gilden van de ververs, kuipers en edelsmeden in Haarlem en Rotterdam werden 
personen die niet in de stad waren geboren niet uit het bestuur geweerd en nergens 
blijkt dat de besturen in toenemende mate alleen nog gildezonen of poorters toelieten. In 
de Haarlemse en Rotterdamse kuipers-, ververs- en goudsmedengilden bestonden geen 
verbodsbepalingen waardoor nieuwkomers of katholieken geen recht hadden op een plek in 
het gildebestuur. Alleen in een keur van het Haarlemse verversgilde uit 1750 werd gesteld, dat 
ververs afkomstig uit andere plaatsen niet zomaar dit vak mochten leren in de Spaarnestad. 
Zij moesten eerst toestemming vragen aan de burgemeesters.75 Elders werd op dit gebied 
wel regelgeving opgesteld. In Den Bosch bestond sinds 1383 de regel dat alleen geboren 
poorters dekens mochten zijn. Deze bepaling werd aangescherpt in 1408 en wederom in 
1660 in ere hersteld.76 Zoals voor de religieuze voorkeur gold, verschilde de samenstelling van 
de besturen per gilde. De Rotterdamse bestuursleden van het kuipers- en wijnverlatersgilde, 
die in de periode 1680-1720 een mandaat vervulden, waren volgens de ondertrouwregisters 
afkomstig uit Rotterdam, Saumur, Gorinchem, Dordrecht, Beusichem, Hillegersberg, Gouda 
en Flensburg. Goud- en zilversmeden kwamen volgens hun ondertrouwakten voornamelijk 
uit andere Zuid-Hollandse steden. De ververs waren bijna allemaal in Rotterdam geboren. 
De herkomst van de Haarlemse bestuursleden was weer anders. Hier gold eveneens dat de 
bestuursleden voornamelijk afkomstig waren uit steden in de Republiek.77 Bij de analyse van 
de herkomst werd uitgegaan van de door de ambachtsman opgegeven informatie op het 
moment dat hij in ondertrouw ging. (Tabel 5 en 6) 

In Haarlem en Rotterdam was een bestuursfunctie aan het einde van de zeventiende eeuw en 
begin van de achttiende eeuw niet alleen weggelegd voor de zonen van de bestuursleden. 
De functie werd soms overgedragen van vader op zoon, maar dit lijkt niet de norm te zijn 
geweest. 

75  GAR, Bibliotheekcollectie, Keuren en ordonnantien der stad Haerlem op autorisatie en met goedkeuringe van 
de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en regeerders der zelver stad byeen verzaemeld, in order 
gebragt en uytgegeeven tot het jaar MDCCLV met een lyst der stukken en register van de aanmerkelykste 
zaaken voorzien. 1 (Haarlem MDCCLV) 330-332.

76  Vos, Burgers, broeders en bazen, 56. 

77  De bovenstaande gegevens betreff ende de herkomst van de bestuursleden werden achterhaald met 
behulp van de ondertrouwregisters. In Haarlem zijn de poorterschapregisters niet bewaard. De Rotterdamse 
poorterregisters dateren vanaf 1699, GAR, OSA, Registers van personen aan wie het poorterschap verleend is, 
inv. nr. 930, 1699-1728. 

tabel 5 - Herkomst Haarlemse bestuursleden, ca. 1650-1720. 

Percentage bestuursleden 
per gilde

Haarlem elders onbekend totaal

Kuipersgilde
1697-1723

27% 23% Elburg, Steinfurt 
(DL), Baer in Keulsland, 
Lichtenvoorde

50% 26 = 100%

Goud- en zilversmedengilde
1650-1720

77% 17% Oude Wetering, 
Spaarndam, Rotterdam, 
Sneek, Loosduinen, Delft, 
Voorschoten, Antwerpen.

6% 48 =100%

Verversgilde
1663-1720

58% 16% Waardt, Glibbjek, Leiden, 
Medemblik, Belle, Utrecht

26% 38= 100%

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Goud en zilversmedengilde inv.nr. 43: Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken 
en vinders 1733-1796; Ibidem, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens; inv. nr. 336: Naamregister der leden 1714-1803; Ibidem, Kuipersgilde, 125: Boek van de bazen, 
registers van vinders 1693-1722. Lidmaten 1686-1794 en hoepgelden 1696-1722. NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, 
inv. nr. 210-267, 1589-1720, NAH trouwregisters.

tabel 6 - Herkomst Rotterdamse bestuursleden, ca. 1650-1720. 

Percentage bestuursleden 
per gilde

Rotterdammers elders onbekend totaal

Kuipers- en wijnverlatersgilde 
1650-1720

49% 20% Saumur (Fr) Gorinchem, 
Dordrecht (2), Beusichem, 
Hillegersberg, Gouda, 
Flensburg, Land van Kleef, 
Utrecht, Keulen, Bemmel, 
Rhenen

31% 65=100%

Goud- en zilversmedengilde 
1667-1720 

49% 13% Den Haag, Schoonhoven 
(2), Giessen/Utrecht, 
Amsterdam, Schiedam

38% 47=100%

Verversgilde 
1715-1720

67% 22% Retberg, Oud-Beijerland 11% 9=100%

Bronnen: GAR, Rotterdamsche gilden, inv. nr. 76 en 77, Rekeningen van het kuipers- en wijnverlatersgilde, 1614-1748; 
GAR, OSA, Registers van door burgemeesters aangestelde hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, alsmede 
van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, inv. nr. 2041-2046, GAR, trouwregisters. 

In 1614-1679 waren slechts negen van de 88 bestuursleden in het Rotterdamse kuipers- en 
wijnverlatersgilde aantoonbaar zoon of familielid van elkaar en de generatiecontinuïteit bleef 
in de jaren 1679-1720 laag.78 In het Haarlemse zilversmedengilde was in de periode 1620-1720 
de generatiecontinuïteit hoger, toch betrof het nog steeds niet meer dan de helft van het 

78  Tump, ‘De bestuursleden’, 275-279. In dit onderzoek werd gekeken naar het voorkomen van dezelfde 
achternamen. GAR, Gildearchieven, Rekeningen van het kuipers- en wijnverlatersgilde, 1614-1692 en 1694-1748, 
inv. nr. 76 en 77; GAR, Oud Archief van de Stad Rotterdam (OSA) Registers van door burgemeesters aangestelde 
hoofdlieden van de gilden en oudere corporaties, alsmede van commissarissen der gildefondsen, 1667-1748, 
inv. nr. 2041-2046: 1667-1748.



3

Hoofdstuk 3 Bestuur en medezeggenschap 6968

aantal mandaten.79 De situatie in de Zuidelijke Nederlanden was waarschijnlijk verschillend 
van die in de Hollandse steden. Dambruyne heeft namelijk in zijn studie naar diverse Gentse 
ambachtsgilden wel gewezen op een hoge mate van generatiecontinuïteit.80    

3.5 medeZeggensCHAP vAn de ‘geWone’ meesteRs BIJ Het oPsteLLen 
vAn nIeuWe RegeLgevIng

In de voorgaande paragrafen ging het om de vraag in hoeverre een plek in het gildebestuur 
bereikbaar was voor alle meesters. Er waren in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne 
Tijd echter nog andere vormen van medezeggenschap waardoor meesters formeel en 
informeel invloed konden uitoefenen wanneer nieuwe gilderegelgeving werd opgesteld. Tot 
nu toe werd in de literatuur over de gilden vooral de formele rekesten aan het stadsbestuur 
behandeld.  

Als een bestuur bepalingen in de gildekeur wilde wijzigen, moest altijd opnieuw 
toestemming aan de plaatselijke overheid worden gevraagd. In deze rekesten gaven de 
bestuursleden argumenten waarom men wilde dat de regelgeving zou worden aangepast.81 
In een conceptkeur van het Haarlemse kuipersgilde uit 1605 schreven de vinders van het 
kuipersgilde bijvoorbeeld, dat hun oude keur uit 1590 ‘door ’t daghelijckxs handelen (…) 
seer verduystert’ was. Zij wilden onder andere een artikel veranderen waarin stond hoeveel 
geld men moest afdragen wanneer een meester de begrafenis van een gildebroeder of 
gildezuster niet bijwoonde. Volgens de oude regelgeving moest men een halve stuiver 
betalen aan de gildeknecht. Zij wilden deze bepaling formeel aanpassen, omdat het al enkele 
jaren gebruikelijk was in plaats van een halve stuiver drie groten te geven.82 Dit voorbeeld 
geeft direct de beperkingen aan van historische studies waarin alleen de regelgeving van 
ambachtsgilden onderzocht wordt. De keuren en ordonnanties zullen in veel gevallen 
hebben afgeweken van de werkelijkheid en vaak werd iets pas reglementair vastgelegd als 
een probleem was ontstaan. Daarnaast bestonden er vele ongeschreven regels.83 

79  In de periode 1620-1720 waren er in totaal 70 bestuursleden, waarvan 13 namen twee- of driemaal bij 
verschillende voornamen werden gegeven. Voor eerdere jaren is het lastiger om een vergelijking te maken, 
omdat vóórr 1620 vaak een patroniem werd opgegeven, waardoor generatiecontinuïteit lastiger te controleren 
is: NAH, Gildearchieven, inv. nr. 43: Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796.

80  Dambruyne, Corporatieve middengroepen, 286-287. 

81  Maarten Prak, ‘Individu, corporatie en samenleving’, 295-297. 

82  NAH, OSA, Ingekomen stukken bij burgemeesters, rood 461, 1581-1610. 

83  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 185. 

Het initiatief om een keur aan te passen ging uit van de bestuursleden of het stadsbestuur, 
maar over het algemeen werden de keuren pas na een verzoekschrift vernieuwd.84 In 
studies naar verzoekschriften van inwoners van Alkmaar, Arnhem en enkele Zeeuwse steden 
werd aangetoond, dat stadsbesturen veel van de aangedragen suggesties overnamen. 
Als verklaring wordt gegeven, dat de schrijvers van de rekesten wisten in hoeverre zij een 
kans konden maken en welke argumenten zij moesten gebruiken. Tevens is gesteld dat de 
gildebesturen in kleinere steden informele banden hadden met de stadsbestuurders, zodat 
zij hen al eerder ‘warm’ konden maken voor wijzigingen.85 Volgens Gabriëlle Dorren konden 
Haarlemse gilden als collectief optreden en daarom een machtige pressiegroep vormen. 
Het sluiten van compromissen kwam ook voor, maar pas na uitgebreid overleg. Omdat de 
frequentie van de verzoeken van Haarlemse gildebestuursleden zo laag was, kon dit volgens 
haar er zowel op wijzen, dat men vooraf wist hoe haalbaar de verzoeken waren, maar aan de 
andere kant ook dat er in de praktijk veel van de keuren werd afgeweken.86 Zeer waarschijnlijk 
vond zowel vóór als na de indiening van een formeel verzoek overleg plaats. Soms werd zelfs 
na het indienen van het verzoek na intern beraad een oplossing gevonden.87 

Als belangrijke verklaring voor het slagen van veel verzoeken kan hebben meegespeeld, 
dat de gildebestuurders al het nodige voorwerk hadden verricht voordat zij een petitie 
indienden. Uit de rekenboeken van het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde blijkt dat 
de bestuursleden diverse malen afreisden naar andere steden, omdat er sprake is van een 
vergoeding die de bestuursleden aan reisgeld ontvingen.88 Elders werd op een zelfde wijze 
informatie ingewonnen. De bestuursleden van het Dordtse kuipersgilde reisden in 1583 naar 
Schiedam, Rotterdam en Delfshaven om te onderzoeken hoe men daar omging met een 
nieuwe keur.89 En de dekens van het Utrechtse marsliedengilde bezochten in 1685 Haarlem, 
Amsterdam en Leiden om de gilderegelgeving in te zien.90 In notariële boeken en archieven 
van gilden zijn dikwijls verklaringen te vinden van meesters of bestuursleden, die zij op 
verzoek van bestuursleden uit andere steden gaven.91 Deze verklaringen gaan meestal over 
de gilderegelgeving. 

84  Prak, ‘Individu, corporatie en samenleving’, 295; Roland de Ruiter, ‘Tot considerable schade, nadeel en genoegsame 
ruïne van het gilde’. De invloed van de gilden op achttiende eeuw burgerschap- en gildebeleid van Alkmaar en Arnhem. 
(Ongepubliceerde doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam) 27. 

85  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 70; De Ruiter, ‘Tot considerable schade’, 93. 

86  Gabrielle Dorren, ‘Burgers en hun besognes. Burgemeestersmemorialen en hun bruikbaarheid als bron voor 
zeventiende-eeuws Haarlem’, Haerlem jaarboek (Haarlem 1995) 51-68, aldaar  62. 

87  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 70. 

88  GAR, Gildearchieven, Kuipersgilde, Rekeningen van het gilde, inv. nr. 76, 1614-1692.

89  J.C. Overvoorde, Rekeningen van de gilden van Dordrecht 1438-1600. Werken uitgegeven door het historisch 
genootschap 3-6 (’s-Gravenhage 1894) 125. 

90  Slokker, Ruggengraat, 139. 

91  O.a. NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 128, Ingekomen stukken 1626-1805; NAH, ONA, Notaris Johannis 
Mes, inv. nr. 346, f. 321, d.d. 7-11-1661; GAR, ONA, Notaris Jan van Aller Az., inv. nr. 91, aktenr. 172, f. 421, d.d. 27-
10-1620 ; GAR ONA, Notaris Arnout Wagensvelt, inv. nr. 140, aktenr. 96, f. 168. d.d. 20-12-1625.  
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Een duidelijk voorbeeld van de invloed van dit soort verklaringen komt naar voren uit 
documenten over de oprichting van een zelfstandig goud- en zilversmedengilde in Haarlem. 
In eerste instantie werd aan de goud- en zilversmeden geen toestemming verleend om 
zich van het Lucasgilde los te maken. Voordat zij een tweede verzoekschrift indienden, 
schreven zij diverse gilden in Holland aan om te bewijzen dat in veel steden aparte goud- 
en zilversmedengilden waren opgericht. Aan het volgende verzoekschrift werden deze 
voorbeelden toegevoegd en nu kregen zij wel toestemming om zich los te maken van het  
Lucasgilde.92 Op tal van manieren ontstonden er in de Vroegmoderne Tijd dergelijke tijdelijke 
samenwerkingsverbanden tussen bestuursleden. Door elders informatie in te winnen gaven 
zij hun verzoek extra kracht en het gaf hun ook een voorbeeld hoe bepaalde zaken elders 
werden aangepakt. Zelfs voor het ontstaan van de gilden keken stadsbesturen ‘bij elkaar af’. 
Zo toont de oudste Haarlemse bedrijfskeur van de lakennijverheid (1390-1405) een sterke 
verwantschap met die van Amsterdam, Harderwijk en Leiden.93 

De meesters en anderen konden zich tot het plaatselijke stadsbestuur wenden met een 
verzoek tot dispensatie of wijziging van de regels. Feijte van der Heij, de weduwe van goud- en 
zilversmid Johannes Verschuer, richtte zich in 1707 tot de burgemeesters van Rotterdam met 
het verzoek de goud- en zilverwinkel van haar man te kunnen behouden. Dit werd toegestaan 
mits zij niets in haar huis zou laten maken, totdat haar minderjarige zoon of toekomende 
man een proef had afgelegd en zijn eed had gezworen. Zij moest zich daarbij ‘stiptelijk 
reguleren’ naar de ordonnantie van de goud- en zilversmeden. De burgemeesters droegen de 
bestuursleden op haar in het gilde te erkennen. Gewoonlijk zullen ambachtsmeesters eerst 
contact hebben gezocht met hun bestuursleden en als zij geen fi at kregen, zochten zij hun 
recht bij het stadsbestuur. 

Het bovenstaande voorbeeld betreft één persoon die haar eigen positie probeerde te 
verbeteren. Het kwam ook voor dat individuen zich verenigden om hun verzoek meer kracht 
bij te zetten. Zo verzochten de Rotterdamse kashouders in 1705 om twee artikelen van de 
nieuwe keur te vernietigen, omdat deze te nadelig voor hen waren.94 In het Amsterdamse 
kuipers- en wijnverlatersgilde bestond zelfs enige tijd een informele elite van meester kuipers 
die hun eigen rekesten indienden.95 Een dergelijke constructie lijkt echter niet vaak te zijn 
voorgekomen. 

Zowel vóór als na de installatie van de Republiek bestonden er vele informele en formele 

92  NAH, Gildearchieven, inv.nr. 43, Groot Memoriaalboek. Resoluties van deken en vinders 1733-1796. 

93  Huizinga, De rechtsbronnen, 99-111

94  GAR, OSA, inv.nr. 699. Resoluties van de Weth P-IJ. Kashouders bezaten winkels waarin gouden en zilveren 
sieraden en voorwerpen werden verkocht. Zij moesten formeel lid zijn van het gilde. 

95  De Waard, Kuipers en kapitalisten, 30. 

momenten waarop de meesters samenkwamen om onderling overleg te plegen. Een eerste 
mogelijkheid tot overleg vormden de morgenspraken. In veel keuren zijn voor het bestaan van 
dit soort vergaderingen aanwijzingen te vinden. Volgens de regelgeving van het Rotterdamse 
smedengilde uit 1547 moesten de meesters samenkomen als de hoofdlieden de broeders 
opriepen voor een morgenspraak. In 1582 kreeg dit gilde toestemming van de Rotterdamse 
burgemeesters om bijeen te komen. Tijdens de vergadering werd besloten om de vicarie, die 
gefundeerd was op het Sint Eligiusaltaar, samen met de bijbehorende landen en goederen 
aan het weeshuis te schenken. Het document werd door twintig personen ondertekend.96 
In een Rotterdamse keur uit het midden van de zestiende eeuw werd gesteld dat, indien 
een koopman hout of hoepen boven een bepaalde hoeveelheid wilde verkopen, eerst een 
morgenspraak moest worden gehouden waarbij gestemd werd.97 En volgens de algemene 
Haarlemse drapenierskeur uit 1497 hadden de waardijns een knecht in dienst, die bij de leden 
langsging en hen sommeerde op de vergadering te verschijnen als er gildezaken besproken 
moesten worden.98 In Rotterdamse regelgeving van het goud- en zilversmedengilde uit 1720 
werd vastgelegd dat de gildebroeders tijdens vergaderingen van de bestuursleden niemand 
mochten bespotten.99 Dit soort vergaderingen zullen op onregelmatige basis hebben 
plaatsgevonden. 

Een tweede mogelijkheid voor gezamenlijk overleg vormden de gildemaaltijden die met enige 
regelmaat werden gehouden. Volgens de algemene regelgeving voor goud- en zilversmeden 
uit 1502 moesten de dekens en de gezworenen jaarlijks op Sint Andriesdag (30 november) 
bijeenkomen om de jaarrekening van het gilde te presenteren en in de oudste regelgeving 
(1443) voor het Haarlemse kuipersgilde zijn eveneens bepalingen opgenomen, die wijzen op de 
samenkomst van de meesterkuipers. Als de altaarmeesters aan het einde van het jaar merkten 
dat de kuipers achterliepen met de kosten van het altaar, kwamen de vier altaarmeesters en 
alle meesters bijeen om iedereen die achter liep ertoe aan te zetten de verschuldigde gelden 
te betalen. Indien een gildebroeder niet kwam opdagen moest hij de helft van de onkosten 
van zijn maaltijd betalen en een pond boete.100 Na de Reformatie lijken de jaarlijkse maaltijden 
in steeds meer Hollandse gilden te zijn afgeschaft.101 Volgens Remmerswaal zouden tijdens 
de jaarlijkse gildedag waarschijnlijk geen diepgaande onderwerpen zijn besproken, omdat er 

96  GAR, Catalogus van de handschriftenverzameling, inv. nr. 2397, 86v-88. Vier personen ondertekenden met hun 
naam en 16 met een kruisje

97  GAR, OSA, inv. nr. 494, Register van stedelijke keuren, midden zestiende eeuw. Mogelijk is dit een weergave van 
de gildebrief van 1531/1532. 

98  Huizinga, De Rechtsbronnen,  184-186.  

99  GAR OSA, inv. nr. 524, Register van geldende keuren samengevat in één algemene keur. 

100  NAH, Gildearchieven, inv. nr.  41: Het keurboek vant gout en silversmits gilde binnen Haerlem anno 1635;  Huizinga, 
De rechtsbronnen, 125-130.

101  Martha Hulshof, ‘De Goudse ambachtsgilden’, in: Goudriaan e.a. De gilden in Gouda (Zwolle 1996) 65-86, aldaar 
71-72.   
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fl ink werd gegeten en gedronken en op zo’n dag vaak lang niet alle meesters aanwezig waren. 
In bronnen zouden weinig tot geen aanwijzingen te vinden zijn, dat men op andere dagen 
bijeenkwam voor overleg. Er was ‘van een structureel overleg tussen bestuur en leden geen 
sprake’ en als er al een bestuursbeleid was, dan zou dit slechts achteraf wanneer de decharge 
aan het bestuur werd verleend, worden goedgekeurd.102 

Dit lijkt voor Haarlem en Rotterdam te negatief gesteld. Volgens de keur van Haarlemse 
edelsmeden uit 1590 werd gezamenlijk gegeten, zodat de overlieden geld ontvingen van de 
gildebroeders die dit nog verschuldigd waren. En ‘dan setten ende ordineren alle haer saicken 
tot nut ende orbaer van haer ghilt zoe dat behoeren zal’. De maaltijd werd in dit gilde wel 
gebruikt om bepaalde zaken die het gilde aangingen te bespreken.103 De gildebroeders van 
het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde kwamen in ieder geval na de Reformatie nog 
jaarlijks bijeen in de doelen om samen te drinken en vanaf 1662 werd er ook samen gegeten. 
Tijdens dit festijn betaalden de meesters hun jaarlijkse contributie.104 

Er bestonden naast de gildemaaltijden en de morgenspraken echter nog tal van andere 
momenten waarbij informeel overleg mogelijk was. Zowel vóór als na de Reformatie werd in 
veel gildekeuren de verplichting vastgelegd om de begrafenis van gildebroeders (en zusters) 
bij te wonen.105 Uit boedelinventarissen van ambachtslieden blijkt dat na de uitvaartdienst het  
vaak mogelijkheid was om gezamenlijk te eten en te drinken.106 Daarnaast waren er vóór de 
Reformatie diverse dagen in het jaar waarbij de meesters samenkwamen bij het eigen altaar. 
Volgens de algemene goudsmedenkeur die de gehele periode van kracht bleef, moesten 
de bestuursleden van het zilversmedengilde maandelijks een ronde langs alle werkplaatsen 
maken en bij de keuringen van het goud- en zilverwerk kwamen meesters natuurlijk in 
contact met de bestuursleden die aangesteld waren als keurmeester. De bestuursleden 
van het Haarlemse kuipersgilde bezochten tot 1696 vier maal per jaar alle werkplaatsen 
om nieuwe knechten en leerlingen te noteren. Een zelfde soort ‘ommegang’ maakten de 

102  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 43-44. 

103  NAH, Miedema, De bescheiden, 57-61. 

104  Waarschijnlijk werden de jaarlijkse bijeenkomsten na 1665 niet meer gebruikt om de contributie op te halen Vanaf 
1665 verscheen naast het Doelegeld ineens ook het kopje maandgeld en een jaar later is daarnaast een nieuwe 
post in de rekening opgenomen, met als titel ‘van gemeene gildebroeders voor het werkhuis.’ Waarschijnlijk 
werden de festiviteiten in de Doele niet meer gebruikt om de jaarlijkse contributie op te halen. De maaltijden 
vonden niet meer elk jaar plaats. GAR, Gildearchieven, Rekeningen van het kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 
76 en 77, 1614-1748. 

105  GAR, Catalogus van de handschriftenverzameling, inv. nr. 2397. 86v-87v. Reglement van het St. Eloysgild, 1547; 
Miedema, De bescheiden, 57-61.

106  O.a GAR, Weeskamer, Boedelinventaris van Katherina van Willige met blauwverver Philips de Graeff , 445, folio 
450. D.d. 25 maart 1660. Lasten voor leverantie van wijn op de begrafenis en koop van een half vat bier. NAH, 
Oud Notarieel Archief, NAH, Notaris Cornelis Baart, inv. nr. 614, d.d. 19 juli 1714. Boedelinventaris van Hendrik van 
der Schalke en Geetruijd Fortuijn. Onder andere kosten voor de tapper van de wijn, geleverde wijnen en vlees 
bij de vinders op de maaltijd op de dag van de begrafenis. 

Rotterdamse hoofdlieden.107 In wijken of straten waren bepaalde beroepen geconcentreerd, 
wat natuurlijk onderling overleg of een snelle inventarisatie van de bestaande meningen 
aanzienlijk gemakkelijker maakte.108 Dit blijkt ook uit het feit dat Haarlemse meesters meerdere 
malen op de hoogte waren van een toekomstige tariefswijziging: de bestuursleden van het 
Haarlemse zilversmedengilde klaagden in 1706 dat een concept van een nieuw plakkaat 
zoveel opschudding had gegeven, dat veel jongens het meesterschap hadden gekocht terwijl 
zij als knecht bleven werken. Dit was nadelig voor de nering en een slecht voorbeeld voor 
anderen.109 En vlak voor een verhoging van de inschrijfgelden van nieuwe kuipersleerlingen 
en knechten in de jaren negentig van de zeventiende eeuw werden duidelijk meer jongens 
ingeschreven dan in de voorafgaande jaren.110 

Samenspraak en samenwerking met de ‘gemeene’ meesters zal waarschijnlijk niet wekelijks 
hebben plaatsgevonden. Als een belangrijke kwestie geregeld moest worden, zal in ieder 
geval informeel overleg gemakkelijk kunnen hebben plaatsgevonden. Als men het niet eens 
was met de nieuwe regelgeving of de beoogde veranderingen, kon men nog altijd door 
middel van een formeel verzoek om dispensatie vragen of de regels niet gehoorzamen en een 
boete riskeren. Anders dan in Haarlem en Rotterdam het geval was, probeerden de Utrechtse 
gilden de politiek te gebruiken om hun doelen te realiseren. Zij schreven na 1528 niet alleen 
rekesten en overlegden met gecommitteerden van het stadsbestuur, maar ‘ontplooiden 
periodiek ook zuiver politieke activiteiten’. Slokker heeft het hoofdstuk van zijn proefschrift 
waarin hij de politieke rol van de ambachtsgilden bespreekt, zelfs ‘Horzel in de pels van de 
politiek’ genoemd.111

In sommige gilden konden ook knechten een behoorlijke pressiegroep vormen. Lis en Soly 
concludeerden bijvoorbeeld dat Brabantse en Vlaamse hoedenmakersgezellen gedurende 
lange tijd door middel van collectieve acties hun materiële belangen succesvol behartigden.112 
Harald Deceulaer stelde dat knechten in West-Europa er in slaagden om in een aantal sectoren 
hogere lonen af te dwingen, de werkdag in te korten en de arbeidsmarkt te controleren. 
In de Nederlanden vonden opstanden vooral plaats in sectoren waarin de producten 
relatief gestandaardiseerd waren, maar een zekere mate van scholing wel vereist was. In 
de Noordelijke Nederlanden kwamen stakingen onder andere voor bij de hoedenmakers, 

107  GAR, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 76. Rekeningen van het gilde 1614-1692.

108  O.a. Dorren, Het soet vergaren, 18;  Van Manen en Ben Speet, Haarlem 1543, 84.; Bonke, De kleyne mast, 18, 137, 
144.

109  GAR, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 253, 1706, f. 146.

110  Zie de grafi ek m.b.t. het aantal inschrijvende knechten en leerjongens in 4: De circulatie van technische kennis 
op de werkvloer.  

111  Slokker, Ruggengraat, 151-152, 168-169.

112  C. Lis en H. Soly, ‘De macht van ‘vrije arbeiders’: collectieve acties van hoedenmakersgezellen in de Zuidelijke 
Nederlanden (zestiende-negentiende eeuw), in: C. Lis en H. Soly eds., Werken volgens de regels. Ambachten in 
Brabant en Vlaanderen, 1500-1800 (Brussel 1994) 15-50, aldaar 39-45. 



3

Hoofdstuk 3 Bestuur en medezeggenschap 7574

katoendrukkers, scheepstimmerlieden en droogscheerders. Dit waren niet allemaal beroepen 
die in gildeverband georganiseerd waren. In alle gevallen betrof dit sectoren waarin veel 
knechten onder één meester werkten.113 

In de steden Haarlem en Rotterdam lijken weinig algemene ruzies te hebben plaatsgevonden 
tussen meesters en knechten in de goudsmeden-, ververs- en kuipersgilden. Het lijkt er niet 
op dat de knechten van ververs in Haarlem of Rotterdam vaak in actie kwamen, hetgeen wel 
in de zuidelijke Nederlanden het geval was, of zoals in Utrecht zuiver politieke activiteiten 
ontplooiden.114 De enige keer waarop verversknechten duidelijk van zich lieten horen was 
in 1606. Zij richtten zich toen gezamenlijk tot de Haarlemse burgemeesters in een verzoek 
om een ordonnantie te hebben waarin het hun gegund werd om op zondag te rusten. De 
burgemeesters wonnen eerst advies in bij drie ververs die allen positief reageerden. Na een 
aanvullend advies te hebben ingewonnen bij de functionarissen die verantwoordelijk waren 
voor de controle op de kwaliteit van de lakens, mochten de ververs de zondag heiligen. 
Ververs werd gelast om bij het zetten van hun kuipen er op te letten dat er niet op zondag 
gewerkt zou worden. Alleen als het echt anders niet kon en de verver anders grote schade zou 
ondervinden, moest een knecht op zondag werken.115 

3.6 BesLuIt 

De bestuursleden van de ambachtsgilden is vaak een belangrijke rol toebedeeld wat betreft 
hun vermeende invloed op de overdracht van ambachtelijke kennis op de werkvloer, omdat 
zij de toelatingseisen in de keuren formuleerden en toezicht hielden op de naleving. Over de 
participatiekans van de ‘gewone’ meesters en hun medezeggenschap bij het opstellen van 
regelgeving was tot nu toe niet veel bekend. Net zoals in bijna alle Hollandse steden het geval 
was, was deze functie in Haarlem en Rotterdam niet gekoppeld aan directe politieke macht. 
De Reformatie leidde ertoe dat de religieuze taak van de bestuursleden verdween, maar er 
vond geen verandering plaats in de wijze waarop de gildebesturen waren georganiseerd of 
de verkiezingen plaatsvonden. Door de jaarlijks terugkerende verkiezingen moesten er wel 
regelmatig nieuwe meesters worden aangesteld. De overgang van Haarlem naar de zijde van 
de prins in 1577 veroorzaakte daarom wat het Haarlemse goud- en zilversmedengilde betreft 
geen grote verschuiving in de religieuze verhoudingen binnen het bestuur en in de andere 
onderzochte gilden bestonden de besturen in de zeventiende eeuw en het begin van de 
achttiende eeuw uit meesters met een Nederlands hervormd, katholiek of andere kerkelijke 
gezindte. 

113  Deze beroepsgroepen behoorden niet allemaal tot ambachtsgilden: Deceulaer, Pluriforme patronen, 311-312.  
114  Deceulaer, Pluriforme patronen, 312; Slokker, Ruggengraat, 151-152, 168-169.

115  GAR, OSA, Burgemeestersresoluties, Rood 211, januari 1604-december 1613, d.d. oktober en september 1606. 
Het zetten van hun kuipen betekent het klaarmaken van de verf in hun kuipen. 

Dit was niet overal even vanzelfsprekend. In met name de oostelijke steden van de Republiek 
stelden stadsbesturen regelgeving op om katholieken uit de gildebesturen te weren of er 
werden andere maatregelen genomen om het aantal katholieke meesters te beperken. Omdat 
deze functie in Haarlem en Rotterdam niet gekoppeld was aan directe politieke macht, zullen 
afkomst en religieuze geloofsovertuiging een minder grote rol hebben gespeeld tijdens de 
verkiezingen van het gildebestuur dan in steden waar de bestuursleden wel politieke macht 
hadden. Een belangrijkere rol dan de kerkelijke gezindte of herkomst bij de keuze van een 
nieuw bestuurslid, speelde het vermogen van de meester in kwestie. Weinig vermogende 
meesters werden in Hollandse en Vlaamse steden niet uitgesloten van een plek in het bestuur. 
Zij zullen minder vaak hebben aangegeven genomineerd te willen worden als zij dachten dat 
hun inkomsten in gevaar zouden komen. 

Hoewel in de gildeliteratuur is geschreven over de medezeggenschap van de meesters, werd 
hierbij vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheid tot het indienen van rekesten bij het 
stadsbestuur indien zij een verandering wilden van de bestaande regelgeving. Er waren nog 
tal van andere formele en informele momenten waarop zij invloed konden uitoefenen bij 
het tot stand komen van nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld tijdens de keuringsrondes en de 
‘ommegangen’ van de bestuursleden. Men mag stellen dat de meesters in de gehele periode 
een behoorlijke mate van informeel en formeel medezeggenschap hadden waardoor de 
gildebesturen eerder een democratisch dan een oligarchisch karakter bezaten. Hoeveel 
meesters daadwerkelijk de kans kregen om carrière te maken als bestuurslid verschilde per 
gilde en kon in de loop van de jaren zowel toe- als afnemen. De kans dat een meester deel 
uitmaakte van het gildebestuur hing samen met het aantal meesters dat in het gilde was 
opgenomen en het aantal te vergeven mandaten. In gilden met minder dan vijftig meesters 
was de kans dat een meester deel mocht uitmaken van het gildebestuur groot. Omdat 
per gilde het aantal meesters verschilde, was ook per gilde het percentage meesters dat 
daadwerkelijk carrière kon maken als bestuurslid anders. 

Het was het niet vanzelfsprekend dat de toegang tot het gildebestuur in een verslechterende 
economische conjunctuur steeds meer werd beperkt, het participatieniveau daalde, het 
aantal keer dat iemand werd herkozen toenam en de bestuursleden in toenemende mate 
uit een kleine ‘vriendenkring’ werden verkozen. We zien juist dat wanneer het gilde inkromp 
de kans dat een meester deel mocht uitmaken van het bestuur groeide. Deze verschillende 
ontwikkelingen hadden mogelijk gevolgen voor de formele toegangsdrempels tot de gilden. 
In het volgende hoofdstuk zal daarom aandacht worden besteed aan de regelgeving over 
het leerwezen, waarbij duidelijk zal worden gemaakt of de beschreven kenmerken van de 
gildebesturen gevolgen hadden voor de hoogte van de toegangseisen.  



4. de circulatie van technische kennis op de werkvloer

4.1 IntRoduCtIe 

Voor de regulerende rol van de ambachtsgilden hebben historici altijd veel belangstelling 
gehad. Volgens de klassieke visie zouden de bestuursleden van de gilden hebben geprobeerd 
de toegang tot de arbeidsmarkt te beperken door bepalingen over het leerwezen op te nemen 
in hun regelgeving. Hierdoor zou de toegang tot de gilden in de loop van de Vroegmoderne Tijd 
exclusiever zijn geworden. Vooral de verschillende gehanteerde tarieven voor vreemdelingen, 
poorters en zonen van gildebroeders werden regelmatig geïnterpreteerd als bewijs voor de 
exclusiviteit van het meesterschap. Concurrentie van vreemdelingen en de verspreiding van 
ambachtsgeheimen werden zoveel mogelijk tegengegaan ten gunste van de gildemeesters.1 

Sinds de jaren tachtig is het beeld dat historici van de ambachtsgilden schetsen echter veel 
positiever geworden en er is meer aandacht gekomen voor het leerstelsel.2 Belangrijk voor 
de veranderende kijk op de rol van de gilden was de tendens om de regelgeving als een 
geïdealiseerde voorstelling van de praktijk te zien. In de laatste drie decennia is regelmatig 
gewezen op hun flexibiliteit.3 Volgens Van Zanden zouden de gilden de toegang tot het 
ambacht niet kunstmatig hebben beperkt en was hun opleidingssysteem relatief efficiënt. 
Hierdoor nam de kwaliteit en de beschikbaarheid van human capital toe.4 S.R. Epstein 
concludeerde dat de gilden vanwege het ontbreken van verplichte scholing en een efficiënte 
bureaucratie zelfs de beste oplossing waren voor kennisoverdracht in de Vroegmoderne Tijd.5 
Hoewel sommige auteurs nog steeds het exclusieve karakter van de gilden benadrukken, heeft 
recent onderzoek aangetoond dat dit vaak niet het geval kan zijn geweest.6 Tegenwoordig 
wordt de nadruk gelegd op het inclusieve karakter van de ambachtsgilden in de Lage Landen 
en worden zij niet langer gezien als obstakels voor de economische groei.7 

1  De klassieke visie en de veranderende inzichten in de historiografie van de gilden van de laatste jaren worden 
onder andere samengevat in: Slokker, Ruggengraat, 11-27; Panhuysen, Maatwerk, 14-17; Bos, ‘Uyt liefde’, 25-28.     

2  Slokker, Ruggengraat, 25.

3  Een aantal Nederlandse voorbeelden zijn: Vos, Burgers, boeren en bazen, 144-145; Remmerswaal, Een duurzame 
alliantie, 40; Sandra Bos, ‘Uyt liefde’, 27.

4  Van Zanden, ‘De timmerman’, 105-120.

5  Epstein, ‘Craft guilds, apprenticeship’, 688-692.  

6  Eén van de meest naar de voorgrond tredende kritische onderzoekers is Sheilagh Ogilvie. Een minder positieve 
interpretatie van de Europese gilden geeft zij onder andere in: Ogilvie, ‘Guilds, efficiency and social capital’, 286-
333; Ogilvie, ‘Institutions and economic development’, 221-250; Recent onderzoek waarin het inclusieve karakter 
wordt benadrukt is: Epstein en Prak eds., Guilds, innovation. Zie de verschillende bijdragen in deze bundel. 

7  O.a.: Vos, Burgers, broeders en bazen, 23.; Slokker, Ruggengraat, 236-238;  Lourens en Lucassen, ‘Ambachtsgilden 
in Nederland’, 15; De Munck, Technologies of learning, 37-40; Epstein en Prak eds., Guilds, innovation, Zie de 
diverse bijdragen in deze bundel. In het bijzonder: Epstein en Prak, ‘Introduction’, 1-24;  Epstein, ‘Craft guilds, 
apprenticeship and technological change in pre-Industrial Europe’, 52-80; 
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In het vorige hoofdstuk was het centrale thema de rol van de bestuursleden en de 
medezeggenschap van de ‘gewone’ meesters bij het opstellen van nieuwe regelgeving. 
We zagen dat de meesters een behoorlijk grote invloed konden uitoefenen als er nieuwe 
regelgeving moest worden opgesteld en dat de bestuursleden qua afkomst en kerkelijke 
gezindte divers waren. Dit doet vermoeden dat er van uitsluitingsmechanismen niet of 
nauwelijks sprake kan zijn geweest. Daarnaast bezaten de ambachtsgilden in de Noordelijke 
Nederlanden anders dan in de Zuidelijke Nederlanden geen formele politieke macht en 
hoefden zij daarom hun corporatieve identiteit niet uit te dragen door hun sociale prestige 
te tonen aan de burgers van hun stad. Tevens zorgde het eerder beschreven wegvallen van 
de religieuze rol van de bestuursleden in de Noordelijke Nederlanden ervoor dat er geen 
geld meer aan altaren, processies, kapellen en dergelijke besteed hoefde te worden.8 Het 
lidmaatschap van de gilden in de Zuidelijke Nederlanden zou veel duurder zijn geweest 
dan in de Noordelijke Nederlanden, omdat de gilden minder hoefden te investeren in deze 
zaken en er sprake was van een meer ‘democratisch’ bestuur, waardoor de opgelegde leges 
laag konden blijven.9 In dit hoofdstuk zullen de diverse bepalingen over het leerwezen 
worden geanalyseerd om te controleren of deze veronderstelling klopt met de in Haarlem en 
Rotterdam gevoerde praktijk. 

Er is echter een ‘probleem’ dat samenhangt met de formele regelgeving. Indien alleen wordt 
uitgegaan van de formele gildebepalingen en de navolgende praktijk, blijft een belangrijk 
deel van de circulatie van technische kennis op de werkvloer onzichtbaar, omdat in de keuren 
alleen regelgeving is opgenomen over de zogenaamde ‘top-down’ overdracht van meester op 
leerling. De werkelijkheid was gecompliceerder: de verspreiding van kennis door middel van 
mondelinge overdracht of imitatie van de leermeester is slechts één van de manieren waarop 
technische informatie kon circuleren. Als de producten van een meester werden opgekocht 
door een meester uit een andere stad, kon de technische kennis die hierin was ingebed op 
hem overgegaan. Dit gold zowel voor zijn eindproducten als voor de gereedschappen die hij 
gebruikte om deze te maken. Een ambachtsman kon bijvoorbeeld met behulp van nieuwe 
gereedschappen een techniek uitoefenen, die hij zonder deze gereedschappen niet goed 
kon uitvoeren. Of hij kon een nieuwe techniek aanleren door de eindproducten van een 
andere meester na te maken.10 Ook de mondelinge circulatie van kennis op de werkvloer was 

8  Dambruyne, Corporatieve middengroepen, 167-173; Johan Dambruyne, ‘Corporative capital and social 
representation in the Southern and Northern Netherlands’, 1500-1800, in: Prak e.a. eds., Craft guilds,194-223. 
In diverse Zeeuwse gilden investeerden de bestuursleden inderdaad slechts beperkt in sociaal kapitaal: 
Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 130

9  Ellen Burm, Bert De Munck en Karel Davids, Regulating entrance in guilds in the early modern Low Countries 
(Ongepubliceerde workingpaper workshop Academia Belgica Rome 2011)   

10  Hilaire-Pérez en Verna, ‘Dissemination of technical knowledge’, 541; Pamela H. Smith, ‘In a sixteenth-century 
goldsmith’s workshop’, in: Lissa Roberts, S. Schaff er en P. Dear, eds., The mindful hand. inquiry and invention from 
the late Renaissance to early industrialisation. History of science and scholarship in the Netherlands 9 (Amsterdam 
2007) 33-57, aldaar 44.

gecompliceerder dan alleen de ‘top-down’ overdracht van meester op leerling. Een meester 
kon de technieken van zijn knecht overnemen en het kwam voor dat een meester een deel 
van de werkzaamheden uitbesteedde aan een andere werkplaats. Deze onderaannemings-
constructie kon twee tegenstrijdige gevolgen hebben voor de circulatie van technische 
kennis, namelijk dat de circulatie werd beperkt, omdat meesters zich nog slechts in één 
bepaalde handeling specialiseerden of dat de circulatie van technische kennis juist werd 
bevorderd, aangezien er meer overleg nodig was om tot een goed eindproduct te komen.11 

De laatste jaren hebben historici meer oog voor verschillende ondernemingsvormen, zoals 
onderaanneming. Voor de theorievorming rond dit onderwerp zijn met name de studies 
van Lis en Soly belangrijk. Deze auteurs hebben betoogd dat onderaanneming niet speciaal 
voorkwam in zogenaamde ‘zwakke’ gilden die er niet in slaagden om hun regelgeving 
daadwerkelijk op te leggen, maar een integraal onderdeel van het gildewezen vormde. De 
formele regelgeving lijkt de meesters weinig in de weg te hebben gelegd. Hierdoor konden 
ambachtsondernemers hun productie vergroten zonder al te veel risico te lopen. Een aantal 
factoren vergrootte volgens Lis en Soly de kans op onderaanneming. In de eerste plaats kwam 
deze praktijk vaker voor in exportgeoriënteerde nijverheden zoals de draperie. Ook in het 
geval van een kapitaal- of arbeidsintensieve productie en in steden waar de gilden politiek 
invloedrijk waren, was de kans op onderaanneming groter. Vooral in de op exporthandel 
gebaseerde gildeproductie in de Zuidelijke Nederlanden zou het wijdverspreid zijn geweest.12 
In andere studies is eveneens aandacht besteed aan het voorkomen van dergelijke netwerken 
bij gildemeesters. Sonenscher heeft voor Franse ambachtslieden in de achttiende eeuw 
aangetoond dat er onderaannemingsnetwerken bestonden en Harald Deceulaer constateerde 
dat al vóór de achttiende eeuw bij Zuid-Nederlandse kleermakersmeesters hier sprake van 
was.13 Amsterdamse boksenmakers besteedden tevens werk uit bij gildebroeders. In 1651 
werd zelfs bepaald dat zij dit alleen bij andere meesters mochten doen.14 Eveneens in Leiden 
werkten in de draperienering veel van de kleine ambachtsmeesters voor kapitaalkrachtigere 
collegae.15 

Toch is er voor wat de Noordelijke Nederlanden betreft nog niet veel aandacht geschonken aan 
het voorkomen van verschillende ondernemingsvormen en de rol die zij mogelijk speelden bij 

11  Hilaire-Pérez en Verna, ‘Dissemination of technical knowledge’, 557-558. 

12  Catharina Lis en Hugo Soly, ‘Subcontracting in guild-based export trades, thirteenth-eighteenth centuries’, in: 
Epstein en Prak, Guilds, innovation, 81-113, aldaar 83, 85, 108.  

13  Michael Sonenscher, Work and wages. Natural Law, Politics and the Eighteenth-Century French Trades (Cambridge 
1989); Deceulaer, Pluriforme patronen, 200.

14  Panhuysen, Maatwerk, 115, 117. Panhuysen noemt ook een voorbeeld van onderaanneming in de Engelse 
kledingnijverheid. Boksenmakers maakten waarschijnlijk goedkope zeemanskleding.

15  Robert S. DuPlessis en Martha Howell, ‘Reconsidering the early modern urban economy. The cases of Leiden and 
Lille’, Past and present 94-1 (1982) 49-84.
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de circulatie van technische kennis.16 Het is bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre dergelijke 
netwerken bij Hollandse ververs, kuipers en goud- en zilversmeden voorkwamen, terwijl dit 
wel het beeld van de fl exibiliteit en openheid van de ambachtsgilden zou bevestigen. Voor 
Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden is het mogelijk om te onderzoeken in hoeverre 
zij schulden hadden bij collegae op het moment dat een inventaris van hun bezittingen 
werd opgetekend. Dit laatste kan erop wijzen dat een deel van hun werkzaamheden werden 
uitbesteed. 

Sommige andere zaken die invloed konden hebben op de circulatie van informatie blijven 
in dit hoofdstuk noodgedwongen buiten beeld. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te 
achterhalen of een meester, als hij langs een werkplaats van een collega liep en de uitgestalde 
sieraden bekeek, deze later probeerde na te maken of dat hij een collega om advies vroeg 
bij een lastige taak. Hiervoor ontbreken gewoonweg de bronnen. Ook de eindproducten 
van kuipers, ververs en goud- en zilversmeden met de technische kennis die hierin was 
ingebed, zullen in dit proefschrift niet behandeld worden, omdat dit een archeologische of 
kunsthistorische expertise vraagt. Het is wel mogelijk om te onderzoeken of gereedschappen 
onder ambachtslieden circuleerden.17 

In dit hoofdstuk staat centraal in hoeverre de ambachtsgilden met hun regelgeving invloed 
uitoefenden op de circulatie van informatie op de werkvloer. Er wordt aandacht besteed 
aan zowel de formele regelgeving en de navolgende praktijk als aan de zaken waarover 
geen bepalingen waren opgesteld zoals het verkopen van gereedschap en het bestaan van 
onderaannemingsnetwerken. Hiertoe wordt een onderscheid gemaakt tussen de regelgeving 
en de praktijk van de leerlingen, knechten en meesters. Een zelfde hiërarchische indeling is in 
gildekeuren te vinden. 

4.2 LeeRLIngen

4.2.1 formele eisen 

Op het gebied van het leerwezen zijn in gildekeuren gewoonlijk bepalingen opgenomen over 
het inschrijfgeld, het aantal leerjongens dat een meester gelijktijdig mocht opleiden en de 
minimale leertijd. Meestal mocht de meester zijn leerling een aantal weken ‘testen’ voordat hij 

16  Belangrijke uitzonderingen vormen: K. Davids, ‘Neringen, hallen en gilden. Kapitalisten, kleine ondernemers en 
de stedelijke overheid in de tijd van de Republiek’, in: K. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk eds., Kapitaal, 
ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden 
(Amsterdam 1996) 95-120;  Panhuysen, Maatwerk, 115 en 117.

17  Er is in dit proefschrift een apart hoofdstuk gewijd aan de circulatie van technische kennis door middel van 
traktaten, drukken en tekeningen. 

hem bij het gildebestuur moest melden.18 In het Haarlemse kuipersgilde en in het Rotterdamse 
kuipers- en wijnverlatersgilde vonden lange tijd ‘ommegangen’ plaats, waarbij bestuursleden 
de werkplaatsen van de meesters bezochten en de nieuwe leerjongens in het jongensboek 
inschreven. Dit was waarschijnlijk een vrolijke gebeurtenis waarbij men het nodige dronk. 
Gelijktijdig werd het de meesters moeilijker gemaakt om te frauderen. Nederlandse historici 
hebben dit soort ‘ommegangen’ ook voor andere steden beschreven.19

Het inschrijfgeld voor jongens van buiten de stad was in veel ambachtsgilden vaak iets hoger 
dan voor poorters en zonen van meesters, maar de gevraagde bedragen waren over het 
algemeen niet hoog.20 In ieder gilde waren de tarieven anders, zoals geïllustreerd kan worden 
aan de hand van de bedragen die rond 1720 werden gevraagd aan nieuwe Rotterdamse 
leerlingen. Leerling-zilversmeden betaalden rond 1720 zes guldens als zij poorter of 
‘vreemdeling’ waren, terwijl de oudste zoon van een meester twee guldens minder hoefde 
af te dragen.21 Volgens de formele eisen van het verversgilde betaalde de leermeester drie 
guldens aan het gildebestuur voor elk van zijn leerlingen.22 Alle leerling-kuipers betaalden 
rond 1720 18 stuivers en hun meesters zes stuivers.23 Een leerling was aldus niet altijd zelf 
verantwoordelijk voor het betalen van het gehele bedrag aan inschrijfgeld. Kinderen die in 
weeshuizen woonden of onder armenzorginstellingen vielen, waren gewoonlijk vrijgesteld 
van betaling wanneer zij een leertijd aangingen. Daarentegen hadden meisjes geen toegang 
tot het formele leerlingschap in de meeste Vroegmoderne gilden.24 De gilden van de kuipers, 
ververs en goudsmeden in Rotterdam en Haarlem vormden hierop geen uitzondering. 

In veel gildekeuren zijn bepalingen opgenomen over de leertijd die minimaal doorlopen 
moest worden voordat de meesterproef kon worden afgelegd. In Engeland was lange tijd voor 

18  Van Balkom geeft hiervan veel Haarlemse voorbeelden: A.J. Van Balkom, Het leerlingwezen bij de Haarlemsche 
gilden van 1570 tot 1700 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Haarlem 1937) . Collectie NAH.

19  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 76 en 77, Rekenboeken, 1616-1748;  NAH, 
Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798; Overvoorde, Rekeningen van de 
gilden; Slokker, Ruggengraat, 141. 

20  Uit een vergelijkend onderzoek van Van Balkom naar Haarlemse gildekeuren uit de periode 1544 tot 1700 
bleek dat het inschrijfgeld enkele stuivers tot vier guldens was. De auteur bekeek zowel de keuren van de meer 
prestigieuze beroepen, zoals chirurgijns en boekdrukkers, als minder prestigieuze beroepen. Van Balkom, Het 
leerlingwezen; In studies naar andere Hollandse en Zeeuwse steden wordt hetzelfde geconstateerd o.a.: Slokker, 
Ruggengraat, 76; Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 97. 

21  GAR, OSA, inv. nr. 524, Extract uyt de generale keure en ordonnanntie der stad Rotterdam houdende ordonnantie 
op het zilversmitsgilde, tot Roterdam, 1720.

22  GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 401-450, akte 425, Extract uyt de generale keure en 
ordonnantie der stad Rotterdam. Houdende ordonnantie op het verwen van wolle manufacturen, 1715. 

23  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 58: Extract uyt de keure ende ordonnantie der stad 
Rotterdam houdende ordonnantie op het kuypers gilde, 1720.

24  Panhuysen, Maatwerk, 137; Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, 261
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alle leerjongens een periode van minstens zeven jaar voorgeschreven,25 maar in de Republiek 
en elders in Europa was per gilde het aantal verplichte leerjaren verschillend. Nederlandse 
leerjongens hoefden in tegenstelling tot hun Duitse collegae niet een aantal jaren in een 
andere stad te werken. In sommige gildekeuren zijn wel bepalingen opgenomen over een 
verplichte periode waarbij men na de leerjaren nog bij een meester in de stad moest werken 
voordat de meesterproef afgelegd kon worden.26 (Tabel 8) 

Daarnaast komen in sommige gildekeuren bepalingen voor over het aantal leerlingen dat 
een zelfstandig meester gelijktijdig mocht opleiden. In een recente studie naar Zeeuwse 
ambachtsgilden wordt gesteld, dat het door dit soort bepalingen lijkt alsof de gilden een 
bewust beleid voerden om de toestroom van het ambacht te reguleren. In het zelfde 
onderzoek werd tevens geconcludeerd dat dergelijke bepalingen vastgesteld konden zijn om 
de kwaliteit van de opleiding hoog te houden, ongewenste concurrentie tussen knechten 
en leerlingen tegen te gaan of te voorkomen dat er te grote verschillen zouden ontstaan 
wat betreft de grootte van bedrijven.27 Dit laatste argument ligt niet voor de hand, aangezien 
er voor wat betreft het aantal knechten dat een meester in dienst mocht nemen normaal 
gesproken geen bepalingen in gildekeuren waren opgenomen.28 Het voeren van een bewust 
beleid om de toestroom van het ambacht te reguleren door middel van het sterk beperken 
van het aantal leerlingen per meester lijkt in de Hollandse gilden geen norm te zijn geweest, 
aangezien in lang niet alle keuren van ambachtsgilden regelgeving over dit onderwerp was 
vastgesteld. 

Wat de Haarlemse en Rotterdamse kuipers, ververs en edelsmeden betreft, lijkt de maximering 
van het aantal jongens per meester niet ingezet te zijn als strategie om de toestroom naar 
het ambacht te reguleren. Als dit het geval was geweest dan had de regelgeving hierover 
namelijk al naar gelang de economische conjunctuur veel meer moeten hebben gefl uctueerd, 
terwijl deze bepaling in het Rotterdamse en Amsterdamse kuipersgilde in de loop van de 
zeventiende eeuw zelfs werd versoepeld en in veel andere gilden een dergelijke formele eis 
niet bestond.29 Zo werd noch in regelgeving van de Rotterdamse ververs- en zilversmeden 
noch in die van de Haarlemse ververs een maximering van het aantal leerlingen vastgesteld. 

25  Patrick Wallis, ‘Apprenticeship and training in premodern England’, The journal of economic history 48-3 (2008) 
832-861, aldaar 834.   

26  O.a. Vos, Burgers, broeders en bazen, 151; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 334, Keuren en ontwerpkeuren.

27  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 97.  

28  Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel te vinden: zie de paragraaf over knechten in dit hoofdstuk.

29  GAR, Gildearchieven, Kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 57, Authentieke kopie van de ordonnantie van het 
kuipersgilde 1614.; GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, inv. nr. 389. Ampliatie op de ordonnantie 
van het kuipersgilde, 1662; J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van 
Amsterdam, 1510-1612, deel 1, Rijks Geschiedkundige publicatiën Grote serie 69 (’s-Gravenhage 1929) 152; De 
Waard, Kuipers en kapitalisten, 14.

Bij de Haarlemse zilversmeden bestond wel een dergelijke bepaling. Volgens een keur uit 
1590 mocht een zilversmid maar twee jongens tegelijk het vak leren onder voorbehoud dat 
één jongen al een jaar in dienst was. Er bleef echter een achterdeur bestaan: als de meester 
meerdere jongens tegelijkertijd wilde onderwijzen, moest hij toestemming vragen bij de 
vinders van het gilde en de burgemeesters.30 De bedoeling van de maximering van het aantal 
leerlingen per meester zal daarom eerder een poging zijn geweest om de kwaliteit van de 
opleiding hoog te houden en ongewenste concurrentie tussen knechten en leerlingen tegen 
te gaan. 

4.2.2 de praktijk 

Door een inschrijving in het gilderegister werd een eerste, symbolische stap gezet tot het 
meesterschap. De leertijd was niet alleen een periode waarin de technische aspecten werden 
bijgebracht, maar ook een tijd van socialisatie.31 Door leerlingen in te schrijven kregen de 
bestuursleden een overzicht van het aantal leerlingen dat een meester tegelijkertijd opleidde. 
Dit was noodzakelijk, zodat ‘alle voorvallen tot ongemak strekkende geweerd mochten 
werden’.32 De lage inschrijftarieven zullen niet of nauwelijks een drempel voor de nieuwe 
leerjongens zijn geweest. Het lijkt daarom niet voor de hand te liggen, dat veel jongens de 
regels van het gilde negeerden vanwege de bijkomende kosten. 

Hoewel het gildebestuur van het Haarlemse verversgilde duidelijk had gesteld dat alle 
knechten en leerlingen in hun register ingetekend moesten worden, gaven de meesters 
vaak pas na enkele maanden de namen van hun jongens door. Zijdeverver Cornelis 
Jonckhart vertelde bij het intekenen van zijn leerling, dat deze al acht maanden bij hem het 
vak leerde en het contract van Ferdinand Bonte met Arij Wouters was al elf maanden vóór 
de inschrijfdag ingegaan. Het is niet duidelijk of deze praktijk werd bestraft.33 Elders werd 
eveneens de hand gelicht met deze bepaling. Het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde 
hield inschrijfregisters bij, maar een behoorlijk aantal nieuwe meesters was nooit als leerling 
of knecht formeel bij het gilde ingeschreven, terwijl zij wel in de stad waren geboren.34 In 
onderzoek naar het Amsterdamse kuipersgilde kwam tevens naar voren dat er ondanks de 
lage inschrijfgelden in de achttiende eeuw sprake was van onderregistratie.35 

30  Miedema, De archiefbescheiden, 57-61

31  Bert De Munck, ‘Construction and reconstruction. The training and skills of Antwerp cabinetmakers in the 
sixteenth and seventeenth centuries’, in: De Munck, Kaplan en Soly eds., Learning on the shop Floor, 85-110, aldaar 
102. 

32  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens. 

33  Ibidem. 

34  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 188. 

35  De Waard, Kuipers en kapitalisten, 46-48. 
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Niet alleen voor het gildebestuur kon het nuttig zijn om een overzicht te hebben van de 
leerjongens die onder de hoede waren van de leermeesters. Met name voor degenen die later 
een meesterproef wilden afl eggen kon het van belang zijn om toch de formele regelgeving 
na te leven, zodat zij later in staat waren om aan te tonen dat de voorschreven leerjaren waren 
afgelegd. Daarnaast kon een inschrijving in de gilderegisters een nieuwe leerling mogelijk 
extra zekerheid bieden als hij van buiten de stad afkomstig was en de reputatie van zijn 
nieuwe leermeester niet kende. In de periode 1694-1720 was maar liefst 43% van het totaal 
aantal inschrijvingen in het register van het Haarlemse kuipersgilde afkomstig van jongens die 
buiten de stedelijke jurisdictie waren geboren, ofschoon lang niet iedereen de intentie had 
om later de meesterproef te verrichten.36 Wellicht waren de bestuursleden zelfs strenger voor 
de vreemde jongens. Een dergelijke controle was minder van belang bij de meester-zonen: 
in de periode 1649-1669 werden in totaal 428 leerlingen en knechten in de registers van het 
Haarlemse kuipersgilde opgetekend, waarvan er slechts zes zonen van gildebroeders waren.37

tabel 7 - Inschrijfgelden Haarlemse kuipersleerlingen 1607-1750 

Periode vreemdelingen Poorters zonen 

1607 Fl. 0,60 Fl. 0,30 Gratis

1649-1692: Fl. 0,30 of meer Fl. 0,30 Gratis

1693- >1720 Fl. 2,00 Fl. 1,50 Gratis of Fl. 1,00

1750 Fl. 2,00 Fl. 1,50 Fl. 1,00

Bronnen: NAH, OSA, Rood g, Afschriften van keuren; NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 125, Boek van de bazen, 
registers van vinders 1693-1722. Lidmaten 1686-1794 en hoepgelden 1696-1722; NAH, Collectie van Stadspublicaties 
van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv. nr. 352X, Ordonnantie op het toetreden tot het kuipersgilde en op 
de verkoop van hoepen, 1693; NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 124, Keuren 1443-1750. 

Het aantal inschrijvingen hing niet alleen af van de hoogte van de in de keuren gestelde 
bedragen of de bereidheid tot inschrijving, maar ook van de conjunctuur en de wijze waarop 
de inschrijfgelden werden opgehaald. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van het 
leerling- en knechtsregister van het Haarlemse kuipersgilde. Dit register is één van de weinige 
bronnen waarin over een langere periode knechten en jongens werden genoteerd. Formeel 
was het verschil tussen beide groepen dat de knechten hun leertijd hadden doorlopen. Het 
register loopt vanaf 1649 tot na 1720 en achter de namen van de leerlingen en knechten 
werd vaak het door hen betaalde bedrag genoteerd. Poorters betaalden in ieder geval 
vanaf 1649 dertig cent als zij zich wilden inschrijven. Zonen van gildebroeders betaalden 

36  In de periode 1687-1720 werden slechts 17 nieuwe meesters in dit kuipersgilde opgenomen, tegen meer dan 
200 nieuwe inschrijvingen in het knechts- en jongensboek. NAH, Gildenarchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: 
Knechts en jongensboek 1649-1798.

37  Ibidem. 

niets en vreemdelingen betaalden afhankelijk van hun herkomst dertig cent of meer. Als 
een leerling uit Haarlem bijvoorbeeld veertig cent moest betalen om bij het kuipersgilde in 
Edam ingeschreven te worden, moest een leerling uit deze stad veertig cent betalen voor 
zijn inschrijving in Haarlem. Pas in 1693 veranderden de tarieven. Vanaf dat jaar betaalden 
alle vreemdelingen twee guldens, poorters betaalden anderhalve gulden en zonen van 
gildebroeders hoefden niets te betalen als zij het vak van hun vader leerden. Als zij bij een 
andere meester in de leer gingen, moest wel één gulden afgedragen worden.38

Vooral vóór de jaren tachtig van de twintigste eeuw zou de tariefswijziging van 1693 zijn 
opgevat als een teken dat het gildebestuur de toegang tot het leerlingschap probeerde te 
beperken. Deze aanname is echter onjuist. Niet alleen vreemdelingen moesten meer betalen, 
want poorters en zonen van meesters hadden tevens te maken met een tariefstijging. In 
perioden waarin het eveneens minder goed ging met de lokale economie werd het tarief 
niet gewijzigd, zoals tijdens en vlak na het Rampjaar (1672). Poorters moesten volgens een 
kuiperskeur uit 1607 dertig cent betalen voor hun inschrijvingen en tussen 1607 en 1649 
werden de tarieven voor ‘vreemdelingen’ zelfs naar beneden aangepast. Normaal gesproken 
hoefden de bestuurslieden de tarieven bij een veranderende conjunctuur niet aan te passen, 
omdat het aantal inschrijvingen zichzelf reguleerde. Als het economisch slechter ging, was er 
minder werk te doen voor de meesters en zullen zij er minder snel voor hebben gekozen om 
een nieuwe leerling op te leiden of een nieuwe knecht in dienst te nemen. Een toekomstige 
leerling of knecht zal op zijn beurt minder vaak hebben gekozen voor een vak met weinig 
toekomstperspectief en elders zijn heil hebben gezocht. In de onderstaande grafi ek is te 
zien dat de diverse oorlogen van de Republiek duidelijk gevolgen hadden voor het aantal 
inschrijvingen.39 

38  NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798.

39  Van 1649 tot 1695 kende het gilde vier ommegangen per jaar waarin nieuwe leerlingen en knechten werden 
ingeschreven, maar deze werden niet altijd in dezelfde maanden gehouden. In sommige jaren waren er geen 
vier ommegangen nodig, zoals in het Rampjaar 1672. Dit maakt de analyse moeilijker, omdat de bestuursleden 
niet in ‘normale’ jaren, maar in gildejaren telden, die begonnen en eindigden met de installatie van nieuwe 
bestuursleden. Dit had consequenties voor het aantal inschrijvingen per jaar. Daarom heb ik er voor gekozen 
om de gildejaren naar normale jaren te berekenen in de periode 1668-1720. Dit was niet mogelijk met de jaren 
1649-1667.  
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grafi ek 2 – Aantal inschrijvingen van knechten en leerlingen bij het kuipersgilde te Haarlem 1649-1720
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Bron: NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798.

De grafi ek vertoont een grote fl uctuatie van het aantal inschrijvingen. De Eerste Engelse 
Oorlog (1652-1654), de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667), de oorlog met Engeland en 
Frankrijk (1672-1678)40 en de Negenjarige oorlog met Frankrijk (1688-1697), resulteerden 
vrijwel meteen in minder registraties. Maar nadat de vrede weer was hersteld, kan een opleving 
in het aantal inschrijvingen worden geconstateerd. In de oorlogsperioden was minder werk 
voor kuipers wat invloed zal hebben gehad op het aantal inschrijvingen.  In de jaren 1661-
1664 en 1685-1687 vond ook een duidelijke daling plaats, hoewel de Republiek niet in oorlog 
was. In deze jaren had Haarlem te maken met een vermindering van de vraag naar haar bier.41 
Omdat de brouwers de belangrijkste opdrachtgevers van de kuipers waren, had dit een direct 
gevolg voor de vraag naar nieuwe vaten. De groei van het aantal leerlingen en knechten rond 
1685 komt overeen met de economische opleving van Holland gedurende deze jaren.42

De inschrijfregisters tonen niet aan dat veel Hugenoten in de tweede helft van de jaren 
tachtig als leerling of knecht werden ingeschreven, hoewel niet overal de geboorteplaats 
van de nieuwe knechten en leerjongens werd genoteerd.43 In de laatste decennia van de 

40  De Derde Engelse Oorlog (1672-1674) maakte hiervan deel uit. De oorlog tussen de Republiek en Frankrijk staat 
in Frankrijk bekend als de ‘Guerre d’Hollande’. In 1678 ondertekenden de Republiek en Frankrijk de vrede van 
Nijmegen. 

41  Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 25. 

42  Israel, The Dutch Republic, 843-844.  

43  NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798.

zeventiende en de eerste twee decennia van de achttiende eeuw was het aantal inschrijvingen 
laag.44 Waarschijnlijk kan een verandering in het ophalen van de inschrijfgelden hierin een rol 
hebben gespeeld. Vóór 1696 werden deze vier maal per jaar in een ‘omloop’ opgehaald door 
de bestuursleden of de gildeknecht, maar na 1696 konden leerlingen en knechten zich iedere 
dag inschrijven. Gelijktijdig werd het gemakkelijker om de regels van het gilde te overtreden. 
De wijziging van de tarieven in 1693 was niet bedoeld om een drempel voor vreemdelingen 
op te werpen. De gildebestuurders zelf verklaarden dat de tariefwijziging mede nodig was 
om meer inkomsten te genereren vanwege de bouw van een nieuw gildehuis en omdat het 
gilde ‘merckelijk belast bleef’ door de komst van nieuwe leden.45 Zij bedoelden dat het gilde 
kosten maakte, omdat zij veel meesters fi nancieel moesten ondersteunen. Tussen 1686 en 
1693 deden slechts twee personen hun meesterproef. De situatie dat de gildebestuurders de 
tarieven verhoogden vanwege een investering in het gildehuis is voor de Noord-Nederlandse 
gilden geen gangbare handelswijze. In de Zuidelijke Nederlanden was dit wel gebruikelijker.46 

Niet alleen op het gebied van de inschrijfgelden verschilde de praktijk soms van de formele 
regelgeving. In de gildekeuren werd gewoonlijk een minimaal aantal leerjaren voorschreven die 
iemand die zijn meesterproef wilde verrichten moest hebben afgerond voordat hij tot de proef 
werd toegelaten. Hoewel het aantal leerjaren vaak gekoppeld was aan de moeilijkheidsgraad 
van het beroep, was het niet altijd een volledige afspiegeling van de werkelijkheid.47 
‘Vreemdelingen’ moesten bijvoorbeeld in veel gevallen langer leren dan poorters, terwijl 
poorters in werkelijkheid niet sneller een vak leerden. Soms zijn er zelfs verschillen te zien 
tussen gilden waarin dezelfde beroepen waren verzameld. In de onderstaande tabel zijn het 
minimale aantal leerjaren volgens bewaard gebleven Haarlemse en Rotterdamse gildekeuren 
weergegeven. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen ‘leerjaren’ en ‘werkjaren’. Deze laatste 
categorie heeft betrekking op het aantal jaar dat een ambachtsjongen moest werken voordat 
hij zijn proef mocht verrichten. Daarnaast is een verdeling gemaakt tussen poorters (P) en 
jongens van buiten de stad (V). Net zoals elders het geval was, werd soms voor beide groepen 
een andere leertijd voorgeschreven.48 (Tabel 8) 

44  NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798.  

45  NAH, Collectie van Stadspublicaties van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv.nr. 352X, Ordonnantie op 
het toetreden tot het kuipersgilde en op de verkoop van hoepen, 1693. 

46  Burm, De Munck en Davids, Regulating entrance.  

47  Aart Vos, Burgers, broeders en bazen, 151. De bakkers en barbiers leerden hier twee jaar, goud- en zilversmeden 
vier jaar. Terwijl in Engeland de leertijd voor alle ambachten zeven jaar bedroeg.  

48  In een aantal gevallen ontbreken keuren. Uit een brief van de vinders van het Haarlemse kuipersgilde aan de 
burgemeesters blijkt bijvoorbeeld dat er in 1590 een kuiperskeur was gepubliceerd, maar de bepalingen uit 
de keur zelf zijn niet bewaard. Deze keur zou door dagelijks handelen zeer verduisterd zijn en men wilde hem 
vernieuwen. NAH, OSA, Ingekomen stukken aan de burgemeesteren, Rood 461, d.d. 1581-1610.
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tabel 8 – Formele leertijd kuipers, ververs en zilversmeden in Rotterdam en Haarlem

P = poorters; v = vreemdeling of niet-poorter

  
  
 

Leren 

P/v

Werken 

P/v

totaal 

P/v

Rotterdam

Kuipers 1662 2/4 0 2/4

Kuipers 1720 2/4 0 2/4

Ververs 1715 2/449 0 2/4

Zilversmeden 1502 4 0/2 4/6

Zilversmeden 1660 - 2 -

Zilversmeden 1720 4 2 6

Haarlem

Kuipers 1443 - 0,5 -

Kuipers 155750 - 0,5 -

Kuipers 1607 - - -

Kuipers 1693 4/6 3/4 7/10

Kuipers 1750 4/6 3/4 7/10

Ververs 1663 4/5 - 4/5

Ververs 1677 4/5 - 4/5

Ververs 1751 4/5 - 4/5

Zilversmeden 1502 4 0/2 4/6

Zilversmeden 1514 - 1/1 -

Zilversmeden 1590 - 1 -

Zilversmeden 1751 4 0 4

Bronnen: GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 64: Ingekomen stukken, minuten en afschriften 
van uitgegane stukken (1569-1814); GAR, OSA, inv. nr. 524, Register van geldende keuren samengevat in één 
algemene keur; GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 401-450, nr. 425, Extract uyt de generale keure 
en ordonnantie der stad Rotterdam. Houdende ordonnantie op het verwen van wolle manufacturen; GAR, Collectie 
gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 101-125, nr. 120, Keure en ordonnantie op t stuck van t gout en silversmeden 
gilde binnen der stadt Rotterdam, 1660; GAR, OSA, inv. nr. 513, Register van geldende keuren samengevat in één 
algemene keur, gedrukt ca. 1730. Huizinga, De rechtsbronnen, 125-130 en 394-305; NAH, OSA, Rood G, Afschriften van 
keuren; NAH, Collectie van Stadspublicaties van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv. nr. 352X, Ordonnantie 
op het toetreden tot het kuipersgilde en op de verkoop van hoepen, 1693; NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. 
nr. 124, Keuren 1443-1750; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 334: Keuren en ontwerpkeuren en inv. nr. 335, 
Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens; NAH, Gildearchieven, goud- en 
zilversmedengilde, inv.nr. 41, Het keurboek vant gout en silver smits gilde binnen Haerlem anno 1635; Huizinga, De 
rechtsbronnen, 218-222; Miedema, De archiefbescheiden, 57-61; NAH, Gildearchieven, inv. nr. 40: Ordonnantie van het 
goud en zilversmidsgilde binnen de stad Haerlem, 175

 4950

49  

50  

49 Het betreft in deze keur niet het verschil tussen poorters en vreemdelingen, maar gildezonen en overige 
leerlingen.

50 Huizinga kan de exacte datum van deze keur niet geven. Huizinga, De rechtsbronnen, 394-305.   

Ongeacht de vastgelegde bepalingen over de minimale leertijd blijkt ook hier dat de praktijk 
van de formele eisen kon afwijken. Zo werd in leercontracten vaak een kortere of langere 
leertijd genoteerd en onderzoek naar het leerwezen van het Rotterdamse kuipers- en 
wijnverlatersgilde heeft aangetoond, dat vreemdelingen in sommige gevallen wel binnen 
vier jaar hun meesterproef afl egden in plaats van de formeel opgelegde zes jaar. Uit een 
inschrijfregister van Haarlemse verversleerlingen en -knechten komt naar voren, dat leerlingen 
nooit voor vier of vijf jaar bij één meester werden ingeschreven en men soms in ruil voor een 
verkorte leertijd een compensatie betaalde.51 Dit was ook elders het geval.52 

Recent onderzoek naar Engelse leerlingen heeft uitgewezen dat veel jongens zich niet aan 
de vastgestelde eisen hielden. Veel verlieten vroegtijdig hun meester.53 De verschillen tussen 
de daadwerkelijke leertijd en de regelgeving konden mede ontstaan doordat de leertijd niet 
alleen een periode was waarin de technische vaardigheden van de meester op leerling werden 
overgedragen. De leerling moest ook een zekere socialisering en disciplinering doorlopen 
en de gedragscodes van het gilde leren kennen. De meester ontleende zijn identiteit aan 
zijn beroep. Volgens James Farr was de leertijd ook een periode van morele en politieke 
socialisatie.54 In dit licht gezien is het niet verwonderlijk dat vreemdelingen in veel gevallen 
te maken hadden met een iets langere leer- en werktijd dan poorters of zonen van meesters. 

Daarnaast had de lengte van de leertijd soms te maken met de moeilijkheidsgraad van het 
beroep. Onderzoek naar Antwerpse gilden heeft uitgewezen dat de leertijd van een aantal 
beroepen in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw steeg, in overeenstemming met 
de toenemende moeilijkheid van het beroep. Zo werd in 1454 het aantal verplichte leerjaren 
voor goud- en zilversmeden op vier jaar gesteld, terwijl volgens de regelgeving van 1524 
na de leertijd nog twee jaar extra bij een meester moest worden gewerkt voordat een 
meesterproef afgelegd mocht worden. In de loop van de zeventiende en in de achttiende 
eeuw veranderden de Antwerpse leertijden, afgezien van enkele uitzonderingen, alleen 
als het ambacht bij een ander gilde werd ingedeeld of gilden fuseerden.55 Bij de Haarlemse 
zilversmeden was de leer- en werktijd voor buitenpoorters in 1751 zelfs korter dan in de 
algemene keur van 1502 werd gesteld. Waarschijnlijk zorgde de toenemende specialisatie in 
dit ambacht ervoor dat er minder tijd nodig was om het vak onder de knie te krijgen. 

51  Zie 6: Afspraken over de circulatie van informatie; Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 188; NAH, 
Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of 
leerjongens. 

52  Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 98-99.

53  Wallis en Minns, ‘Rules and reality’, 1 en 19. 

54  O.a. J.R. Farr, Artisans in Europe, 1300-1914 (Cambridge 2000) 33-34; Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 
65; Bert de Munck en Dominiek Dendooven, Al doende leert men. Leertijd en ambacht in het Ancien Régime (1500-
1800) (Brugge 2003) 52; Vos, Burgers, broeders en bazen, 150-151. 

55  De Munck, Technologies of learning, 62, 64. 
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Nico Slokker probeerde de werkelijke opleidingsduur voor leerlingen in Utrechtse gilden 
uit te rekenen door de tijd te meten die verstreek tussen de inschrijving als leerling en het 
afl eggen van de meesterproef. Aan de hand van deze methode concludeerde hij, dat de 
opleidingsduur van grofsmeden in de periode 1785-1789 ten opzichte van de jaren 1650-
1654 korter was geworden door de algehele niveaudaling in dit vakgebied.56 Deze methode 
heeft echter als nadeel, dat er geen rekening wordt gehouden met een verlate inschrijving in 
de registers van het gilde en de fi nanciële achtergrond van de proefdoener in kwestie. Soms 
zullen leerlingen uit minder kapitaalkrachtige families enige jaren hebben gewerkt om de 
proef- en  entreegelden te kunnen bekostigen. Het verrichten van een meesterproef hield in 
dat de gezel vrijmeester werd en een eigen werkplaats mocht oprichten met de nodige extra 
kosten tot gevolg. Niet iedereen wilde of kon deze kosten dragen. In de volgende paragraaf 
zal blijken dat jongens in tijden van oorlog hun meesterproef tijdelijk uitstelden. 

In het voorafgaande keken we naar de zaken waarover de gildebesturen regelgeving hadden 
opgesteld. Nog belangrijker dan de bepalingen die in de gildekeuren werden vastgelegd, 
zijn de bepalingen die er niet in voorkwamen. In de keuren werd niet vastgesteld hoe het 
ambacht moest worden overgedragen, wat op de werkvloer werd geleerd, of een jongen 
iets zou verdienen tijdens zijn leertijd en wat hij aan zijn meester zou moeten afdragen in de 
vorm van leergeld. De meester en de leerlingen werden door de gilden en het stadsbestuur 
vrijgelaten om eigen onderhandelingen te voeren en onderling afspraken te maken. Dit was 
voor Hollandse ambachtsgilden een gebruikelijke situatie.57 In de regelgeving waren geen 
bepalingen opgenomen over de herkomst of de geloofsovertuiging van de leerling. Er zijn dan 
ook diverse aanwijzingen dat meesters soms leerlingen van een andere kerkelijke gezindte 
in dienst namen. Dit was in ieder geval bij Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersmeesters, 
Haarlemse kuipers en Haarlemse ververs aan de orde.58 

In onderzoek naar het leerwezen van het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde werd 
aangetoond dat de leermeesters en de gildebestuurders naar eigen inzicht soepel met de 
regels omgingen. Er waren in ieder geval aan het einde van de zeventiende eeuw volop 

56  Slokker, Ruggengraat, 115. 

57  Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 67-68.

58  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 190-191; NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en 
jongensboek 1649-1798; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der 
leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens. In de registers van het verversgilde werden zowel de namen 
van de meesters als de namen van hun knechten en leerlingen opgetekend. Van de knechten en leerlingen die 
in de periode 1676-1694 in het inschrijfregister werden opgenomen, deden uiteindelijk 18 hun meesterproef. 
In ieder geval vier van hen hadden een andere geloofsovertuiging dan hun meester. Uit onderzoek naar de 
eerste vijf leerlingen of knechten die bij nieuwe meesters van het Haarlemse kuipersgilde aan het einde van de 
zeventiende eeuw en begin van de achttiende eeuw in dienst traden, bleek dat men diverse malen er voor koos 
om iemand in dienst te nemen met een andere geloofsovertuiging. 

mogelijkheden voor meesters en hun leerlingen om onder de regelgeving uit te komen. 
De manier waarop dit gebeurde lijkt willekeurig.59 Vaak waren de boetes enkele stuivers of 
guldens, waardoor een meer vermogende meester niet bang zal zijn geweest om de regels te 
overtreden. In een deel van de gevallen gebeurde het overtreden van de regels stiekem, maar 
men kon tevens legaal de regelgeving van het gilde ontwijken. Een groot aantal ververs werd 
sneller tot het Haarlemse verversgilde toegelaten als zij een extra bedrag op tafel legden. Dit 
was bijvoorbeeld het geval als zij de meesterproef eerder wilden doen dan de jaren die er 
formeel voor stonden.60 Veel werd door de gildebesturen toegestaan en alleen vastgelegd in 
een bepaling wanneer het een probleem opleverde. In een conceptkeur stelde het bestuur 
van het Haarlemse kuipersgilde bijvoorbeeld dat zij een bepaling over de meesterproef 
wilden veranderen. In de formele regelgeving was namelijk opgenomen dat knechten een 
meesterproef moesten afl eggen, maar niet dat zij deze goed moesten afl eggen, waardoor de 
bestuursleden aankomende meesters met een slechte proef wel moesten accepteren. Het is 
niet bekend of het stadsbestuur deze nieuwe wijzigingen goedkeurden.61 

4.3 kneCHten

4.3.1 formele eisen

Leerlingen konden na afl oop van hun leertijd een meesterproef verrichten, zich bekwamen 
in een ander vak of nog enige tijd als knecht werken. Als zij knecht wilden worden, moesten 
zij zich weer bij het gilde inschrijven en inschrijfgeld betalen. De gevraagde bedragen zullen 
niet hebben gefungeerd als een drempel tegen de komst van ‘vreemde’ knechten: als er in de 
stad minder werk voorhanden was, dan nam de meester gewoonweg geen nieuwe knecht 
aan of hij verlengde het werkcontract niet. Er werd soms wel opgetreden tegen vreemde 
ambachtslieden die als beunhazen voor zichzelf in de stad aan de slag gingen en ongewenste 
concurrentie voor de gevestigde meesters vormden.62 Door een inschrijving in de gilderegisters 
konden de hoofdlieden bijhouden hoe lang iemand al werkzaam was, wanneer hij formeel 
gezien zijn meesterproef mocht afl eggen en bij wie hij werkzaam was. In veel keuren waren 
namelijk bepalingen tegen onderhuur opgenomen. Dit betekent dat een knecht niet bij 
meerdere meesters gelijktijdig mocht werken. Het betalen van de inschrijfgelden lijkt in 
bepaalde gilden een soort van toetredingsrite te zijn geweest. Knechten van buiten de stad 
betaalden net zoals ‘vreemde’ leerjongens vaak een iets hoger bedrag en in ieder geval in de 
kuipersgilden van Haarlem en Rotterdam was het lange tijd gebruikelijk om vier maal per 
jaar alle werkplaatsen te bezoeken om de bijdragen van de nieuwe knechten op te halen. 

59  Tump, ‘Wees van onbesproken wandel’, 176-197. 

60   Zie 5: Stadsbesturen en migranten. 

61   NAH, OSA, ingekomen stukken bij de burgemeesteren, Rood 461, 1581-1610.

62   NAH, OSA, Ingekomen stukken bij de burgemeesteren, Rood 464: 1650-1662
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Bij deze feestelijke gebeurtenis reserveerden de Rotterdamse hoofdlieden een bepaald 
bedrag voor het drinken van bier.63 De knechten van de Rotterdamse en Haarlemse zilver- en 
goudsmedengilden betaalden naast het inschrijfgeld een kleine, jaarlijkse contributie. In de 
onderstaande tabel zijn de inschrijfgelden voor de ‘vreemde’ knechten weergegeven. 

tabel 9  – Inschrijfgelden voor ‘vreemde’ knechten in Rotterdam en Haarlem 

gilden Rotterdam Haarlem

Ververs - 3 guldens (1715) - 6 stuivers per jaar **** (1668)

Kuipers - 6 stuivers* (1614) 
- 18 stuivers
(1662)
- 18 stuivers*
(1720) 

- 6 stuivers (1607) 
- 6 stuivers* (1649-1692)
- 2 guldens (1693)

Edelsmeden - 4 groten voor een jaar werken (1502)
- 4 stuivers bij aanvang dienst en 4 stuivers jaarlijks** 
(1660)
- 4 stuivers bij aanvang dienst en 4 stuivers jaarlijks** 
(1720)

- 4 groten voor een jaar werken (1502) 
- 2 stuivers per jaar. ***(1514) 
- 2 stuivers per jaar.*** (1590)
- 4 stuivers per jaar (1604) 

* Dit bedrag is hoger indien poorters van Haarlem of Rotterdam ook een hoger bedrag moeten betalen                   
in een andere stad als inschrijfgeld om als knecht te werken.  

**  De stuivers zijn ten behoeve van reispenningen voor arme, passerende knechten. 
***  Alleen als de knecht langer dan 14 dagen in de stad wil werken.
**** De knecht betaalde 6 stuivers en zijn meester betaalde 12 stuivers

Bronnen: GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 401-450, nr. 425, Extract uyt de generale keure 
en ordonnantie der stad Rotterdam. Houdende ordonnantie op het verwen van wolle manufacturen; GAR,  
Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 57: Authentieke kopie van de ordonnantie voor het kuipersgilde 
en inv. nr. 64: Ingekomen stukken, minuten en afschriften van uitgegane stukken (1569-1814); GAR, OSA, inv. nr. 524, 
Register van geldende keuren samengevat in één algemene keur; GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, 
Boek 101-125, nr. 120, Keure en ordonnantie op t stuck van t gout en silversmeden gilde binnen der stadt Rotterdam, 
1660; GAR, OSA, inv. nr. 513, Register van geldende keuren samengevat in één algemene keur, gedrukt ca. 1730. 
NAH, Gildearchieven, verversgilde, inv. nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts 
of leerjongens, NAH, OSA, Rood g, Afschriften van keuren; NAH, gildearchieven, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 
1649-1798 NAH, Collectie van Stadspublicaties van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv. nr. 352X, 
Ordonnantie op het toetreden tot het kuipersgilde en op de verkoop van hoepen, 1693; NAH, Gildearchieven, goud- 
en zilversmedengilde, inv.nr. 41, Het keurboek vant gout en silver smits gilde binnen Haerlem anno 1635; Huizinga, 
De rechtsbronnen, 218-222; Miedema, De archiefbescheiden, 57-61; NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, 
inv. nr. 42: Aktens van haar edele groot agtbare de heeren burgemeesteren

Er werd in gildekeuren niet vaak een maximum gesteld aan het aantal knechten dat een 
meester mocht inhuren. Dit was in ieder geval de praktijk bij de gilden van de kuipers, 
edelsmeden en ververs in Haarlem en Rotterdam. Gabrielle Dorren heeft er op gewezen, 
dat het met name voor kleine ambachtsmeesters gunstig was om een beperking van het 
aantal knechten en leerjongens in de gildekeur op te nemen. Haarlemse smeden zouden 

63  GAR, Gildearchieven, Kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 76 en 77 Rekenboeken 1614-1748; NAH, 
Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798. 

bijvoorbeeld in 1606 hebben verzocht om een maximum te stellen van twee knechten per 
meester.64 De bestuursleden van het Haarlemse verversgilde gaven in 1731 de voorkeur aan 
een andere oplossing. Naast een jaarlijkse contributie van 24 stuivers per meester werd een 
extra bijdrage gevraagd waarvan de hoogte afhing van de grootte van het bedrijf. Per leerling 
of knecht betaalde de meester 12 stuivers, zodat de meesters met kleinere werkplaatsen niet 
verdrukt zouden worden.65 

Een bijzondere categorie knechten vormden de ‘meesterknechten’. Een meesterknecht had 
de leiding op de werkvloer, maar was niet de eigenaar van de werkplaats. Vaak stond hij in 
dienst van een weduwe, die alleen door een meesterknecht aan te nemen het vak van haar 
overleden man mocht blijven uitoefenen. Per gilde waren de bepalingen voor het aanstellen 
van meesterknechten verschillend. Anders dan in veel gilden het geval was, mochten 
de weduwen van Haarlemse en Rotterdamse meester-ververs na het overlijden van hun 
echtgenoot zijn vak blijven uitoefenen zonder dat zij een meesterknecht in dienst hoefden te 
nemen. Wel moesten zij de nering verlaten als zij hertrouwden, tenzij de nieuwe echtgenoot 
een gildebroeder was of het gilde zou voldoen.66 Dit betekende dat hij alsnog meester 
zou worden van het gilde en alle bijbehorende kosten moest betalen. Voor Haarlemse en 
Rotterdamse goud- en zilversmeden gold lange tijd het zelfde.67 

In de meeste gildekeuren zijn knechtsbepalingen opgenomen met betrekking tot onderhuur 
en contractbreuk.68 Als basisbepaling gold dat beide partijen hun afspraken moesten nakomen 
en pas nadat aan deze afspraken was voldaan, mocht de knecht bij een nieuwe meester in 
dienst treden. Hierdoor werden de meesters beschermd tegen het voortijdig vertrek van hun 
knechten en de knechten werden op hun beurt beschermd tegen contractbreuk van de zijde 
van de werkgevers. Over de technische vaardigheden die knechten moesten bezitten om 

64  Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 115. 

65  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, 338: Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken 1601-1803 en 
inv. nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens. 

66  GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 401-450, nr. 425, Extract uyt de generale keure en 
ordonnantie der stad Rotterdam. Houdende ordonnantie op het verwen van wolle manufacturen, 1715; NAH, 
Gildearchieven, Verversgilde, 334: Keuren en ontwerpkeuren. Keur en ordonnantie op de verweryn, 13 mei 1677. 

67  GAR, OSA, inv., nr. 699, Resoluties van de Weth p-ij, d.d. 28 oktober 1673; Miedema, De archiefbescheiden, 57-61; 
NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 40: Ordonnantie van het goud en zilversmidsgilde 
binnen de stad Haerlem, 1751. Dit veranderde voor de Rotterdamse goud- en zilversmedenweduwen in 1673.

68  Met uitzondering van een weinig gedetailleerde Rotterdamse kuiperskeur uit het midden van de zestiende 
eeuw en twee kleine smedenkeuren uit de vijftiende eeuw zijn in alle bewaard gebleven gildebrieven uit de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw van de drie onderzochte ambachten bepalingen opgenomen over 
de contracten tussen meester en knecht. 
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in dienst genomen te worden, is bijna nooit informatie in gildekeuren opgenomen.69 Gilden 
zouden soms een onderscheid hebben gemaakt tussen ‘vrije’ en ‘onvrije’ knechten, waarbij het 
verschil tussen beide groepen het wel of niet voltooien van de leertijd was. Harald Deceulaer 
heeft er op gewezen, dat in de transport-, bouw- en textielsector beide categorieën knechten 
naast elkaar bestonden en dat dit fenomeen vooral voorkwam in sectoren die te maken 
hadden met hevige conjunctuur- en seizoensschommelingen.70 Dit was bij de drie hier 
onderzochte beroepen in mindere mate het geval. Een dergelijk onderscheid werd bij de 
Haarlemse en Rotterdamse kuipers, zilversmeden en ververs dan ook niet gemaakt. Knechten 
en meesters moesten elkaar gewoonlijk ‘over en weer voldoen’. Impliciet werd dus wel gesteld 
dat de knecht goed werk moest afl everen.

4.3.2 Praktijk

In studies over ambachtsgilden is tot dusverre de rol die knechten bij de circulatie van 
technische kennis speelden onderbelicht gebleven. In onderzoek naar leren op de 
werkvloer gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar meesters en leerlingen, omdat bij 
de overdracht van vaardigheden in eerste instantie wordt gedacht aan personen die het 
gehele vak nog onder de knie moesten krijgen. Dit heeft mede te maken met de weinige 
sporen die knechten in archiefbronnen hebben achtergelaten. Omdat zij niet gebonden 
waren aan een eigen werkplaats, geen poorterschap hoefden te kopen of een meesterproef 
moesten afl eggen, vormden zij een fl exibelere groep dan de ambachtsmeesters, maar zijn 
zij gelijktijdig een minder ‘tastbaar’ object in historische bronnen. Toch hoefde een knecht, 
wat zijn technische vaardigheden betreft, niet voor zijn meester onder te doen, zoals blijkt 
uit het volgende voorbeeld. In 1710 vroeg Willem van der Voren aan de burgemeesters van 
Haarlem toestemming om samen met een zijdeverver een bedrijf op te zetten. Hij wilde 
mooie, bijzondere kuipkleuren verven en had met behulp van enkele Amsterdamse knechten 
deze kleuren leren maken.71

Er waren natuurlijk wel verschillen tussen knechten en meesters. Een belangrijk onderscheid  
was dat alleen meesters formeel deel uitmaakten van de gilden en knechten zodoende 
uitgesloten werden van aan het gilde gerelateerde activiteiten zoals de jaarlijkse maaltijd en 
de morgenspraken. In gilden waar de meesters formele politieke macht bezaten, hadden 

69  In de oudste Rotterdamse kuiperskeur uit het midden van de zestiende eeuw werd weliswaar gesteld, dat 
knechten die haring kuipten allen ‘kloeke gezellen’ moesten zijn, die op zijn minst een jaar naar haring hadden 
gevaren en een gehele ton nieuw konden opmaken, maar dit was een uitzondering. GAR, OSA, inv. nr. 494, 
Register van stedelijke keuren, midden zestiende eeuw. 

70  Deceulaer, Pluriforme patronen, 292.

71  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties Rood 257, f. 23. 

knechten enige uitzonderingen nagelaten geen directe politieke invloed.72 In de Republiek 
organiseerden knechten zich zelden in eigen gilden.73 Het was knechten meestal verboden 
om voor zichzelf te werken, een eigen werkplaats op te zetten en leerlingen aan te nemen. 
Meesters werkten weliswaar soms voor andere meesters, maar verloren daardoor hun status 
als gildelid niet. Tot slot hoefden knechten geen proeve van bekwaamheid af te leggen om 
bij een meester werkzaam te zijn.74 

Een knecht werd pas door een meester aangenomen, nadat tussen beide partijen afspraken 
waren gemaakt over het loon en de duur van het arbeidsverband. Soms werden deze 
afspraken contractueel vastgelegd. De Rotterdamse verver Philips de Graeff  sprak bijvoorbeeld 
in 1641 af om Jan Claeszoon in dienst te nemen. Jan zou drie jaar bij hem de lakens op de kuip 
verven, lakens aanleveren, bewerken en overige werkzaamheden verrichten. In ruil hiervoor 
verdiende hij maar liefst 7 gulden per week en zijn huur zou worden betaald. Volgens het 
contract moest hij zijn meester op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen wat het 
verven betrof.75 Bijna een jaar later werd het contract voor de notaris verbroken, omdat Jan 
een voordeliger aanbod van een ververij te Delft had gekregen. Jan zou aan het einde van 
de maand mogen vertrekken indien Philips een nieuwe meesterknecht had gevonden. 
Eveneens werd vastgelegd dat Jan gedurende de volgende twee jaren niet als knecht, 
meester of zelfstandig verver in de jurisdictie van Rotterdam mocht werken.76 Joris Willemsz 
Engelsman tekende op zijn beurt in 1646 een contract met zijdeverver Jan Gale om als 
knecht en waarnemer in zijn ververij gedurende een jaar aan de slag te gaan. Joris ontving 
daarvoor één gulden per werkdag.77 En Jan Baptist liet vastleggen dat hij zich voor een jaar 
had verhuurd aan de Roermondse meesterverver Stoff el Hendrickszoon van Haeren.78 In deze 
periode behoorden de Rotterdamse ververs niet tot een gilde, waardoor er misschien een 
grotere noodzaak bestond om een knechtscontract voor de notaris vast te leggen. 

De bovenstaande gevallen betroff en allemaal kortlopende contracten. In het register met 
Haarlemse verversknechten en leerlingen hadden de contracten bijna altijd een looptijd van 

72  Een belangrijke uitzondering vormen hoedemakersknechten in de Zuidelijke Nederlanden. Het lukte hen om 
gedurende een lange periode hun materiële belangen te behartigen, zij zetten off ensieve acties op touw en 
hadden in veel gevallen succes: Lis en Soly, ‘De macht van ‘vrije arbeiders’ ’, 40, 45. 

73  Natasja Peeters en Johan Dambruyne, ‘Artists of the twilight zone. Some introductory remarks on journeymen 
in painters’ workshops in the southern Netherlands c. 1450-1650’, in: Natasja Peeters ed., Invisible hands? The role 
and status of the painter’s journeyman in the Low Countries c. 1450-1650. Groningen studies in cultural change, 23. 
(Leuven/Paris/Dudley 2007) XV-XVI. 

74  Soms werd dit wel verplicht gesteld bij meesterknechten van weduwen.

75  GAR, ONA, inv. nr. 271; aktenr. 147, f. 221.

76  GAR, ONA, inv. nr. 263; aktenr. 89, f. 157, d.d.14-05-1641.

77  GAR, ONA, inv. nr. 334; aktenr. 151, f. 379, d.d. 16-05-1646.

78  GAR, ONA, inv. nr. 233; aktenr. 31, f. 60, d.d. 22-04-1659. 
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één tot drie jaar. In veel seizoensgebonden beroepen zal natuurlijk gewerkt zijn met nog kortere 
contracten.79 Dergelijke kortlopende contracten waren voor ambachtsmeesters voordelig, 
aangezien zij op deze manier gemakkelijk konden inspelen op de groei en inkrimping van de 
economie en het seizoensgebonden karakter van de werkzaamheden. Bovendien had het 
tot gevolg dat de knecht na een paar jaar of maanden werken weer op straat stond als zijn 
meester geen werk meer voor hem had. Als hij geen werk vond, trok hij weer verder. Op deze 
manier kon een knecht de kennis die hij had opgedaan verder verspreiden en aanvullen. Een 
duidelijk voorbeeld van de fl exibiliteit van knechten is te vinden in de verzoekschriften van 
de verversknechten Hendrik Verdoes en Jan Theunisse. Hendrik beschreef dat hij eerst drie 
jaar in Haarlem als verversknecht had gewerkt, daarna 12 jaar in Leiden en vervolgens weer 
5 jaar in Haarlem als meesterknecht.80 Jan Theunisse schreef in 1662 aan het Leidse gerecht 
om toestemming voor het verven van lakens in een mooie zwarte kleur volgens een nieuwe 
werkwijze. Hij schreef deze kennis verkregen te hebben door bij een verfbaas in Amsterdam 
te werken.81 Het feit dat in de Noordelijke Nederlanden geen ‘Wander’- dwang bestond, 
betekende aldus niet, dat knechten niet van stad tot stad trokken op zoek naar werk. Er zijn 
juist veel aanwijzingen te vinden, dat knechten een fl exibele groep vormden.82 

Gildebepalingen met betrekking tot knechten hoefden natuurlijk niet automatisch alleen 
gunstig te zijn voor meesters. Knechten die een vak uitoefenden in gildeverband hadden als 
belangrijk voordeel boven niet-gildegebonden knechten, dat hun status beter was beschermd. 
In gilderegelgeving waren gewoonlijk bepalingen opgenomen over contractbreuk tussen 
knechten en meesters waardoor er minder noodzaak was om de veiligheid van het notariële 
contract op te zoeken. Zo was in de oudste Rotterdamse ververskeur uit 1715 gespecifi ceerd 
dat de hoofdlieden geautoriseerd waren om uitspraken te doen in geschillen tussen meesters 
en knechten.83 

Het gilde kon de knecht verscheidene voordelen bieden. Naast een bescherming tegen 
contractbreuk was één van de belangrijkste voordelen ondersteuning in hun zoektocht 
naar werk. In een Goudse keur uit 1684 werd bepaald, dat een pottenbakkersgezel een 
ommegangbeurt langs verschillende meesters mocht maken als hij geen werk vond en 
bij iedereen een dag mocht werken, totdat hij een meester had gevonden die voldoende 

79  Diverse voorbeelden zijn te vinden in de Haarlemse register van het verversgilde. NAH, Gildearchieven, 
Verversgilde, inv.nr. 335: Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens. 

80  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties inv.nr. 231, 24 november 1680-1683, f. 83. 

81  N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, 1651-1702.Deel 5, RGP deel  39 (’s 
Gravenhage) 560. 

82  Karel Davids, Guilds, guildsmen and technological innovation in early modern Europe: the case of the Dutch 
Republic. Economy and Society of the Low Countries working papers 2003-2. www.lowcountries.nl

83  GAR, Collectie gedrukte keuren op de studiezaal, Boek 401-450, nr. 425, Extract uyt de generale keure en 
ordonnantie der stad Rotterdam. Houdende ordonnantie op het verwen van wolle manufacturen, 1715.

werk voor hem had. En de gildeknecht van het Amsterdamse Sint Lucasgilde ging samen 
met een werkzoekende knecht bij de bazen langs. Het vleeshouwergilde in het Zeeuwse 
Reimerswaal koos voor een andere oplossing. Als een knecht geen werk kon vinden, kon 
het bestuur ervoor zorgen dat de bestuursleden met de meesters overleg zouden plegen.84 
Andere ambachtsgilden deelden penningen uit aan arme rondreizende knechten, wat zij 
niet altijd vastlegden in hun gildekeuren. De inschrijfgelden voor knechten van het goud- 
en zilversmidsgilde in Rotterdam kwamen vanaf 1660 zelfs geheel ten goede van arme, 
reizende gezellen.85 Sandra Bos heeft beschreven dat knechten die tijdelijk in Utrecht wilden 
werken soms onderstand uit de knechtsbussen ontvingen.86 Een dergelijke constructie is 
eveneens voor de Zuidelijke Nederlanden bekend. In Gent, Antwerpen en Brussel moest een 
hoedemakersknecht zich bij aankomst in één van deze steden bij de plaatselijke busmeester 
aanmelden. Deze verstrekte informatie over waar nog een knecht werd gezocht of gaf geld 
zodat hij verder kon reizen. Een hoedemakersknecht kon alleen werk vinden als hij bij een 
bus was aangesloten.87 In buitenlandse studies is onderzoek verricht naar knechtsorganisaties, 
maar deze kwamen in de Lage Landen nauwelijks zijn voor.88 De gilderegelgeving wierp bijna 
geen drempel op tegen werkzoekende vreemdelingen. Het was dan ook niet in het belang 
van de meesters om het de werkzoekende vreemdelingen moeilijker te maken. Er werd soms 
wel opgetreden tegen beunhazen die voor zichzelf in de stad aan het werk gingen.89

4.4 meesteRs 

4.4.1 formele eisen                                                                                                                      

Een knecht of leerling kon meester worden door de voorgeschreven leer- en werktijd af te 
ronden, entreegeld te betalen en succesvol een meesterproef te verrichten. In tegenstelling 
tot de meesterproef was het poorterschap altijd een vereiste voor het meesterschap.90 
Uiteraard verschilden de formele eisen per gilde. Illustrerend voor de diversiteit binnen de 
ambachtsgilden zijn de vereisten voor de meesterproeven in diverse Hollandse kuipersgilden. 

84  E.M.A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidsverzekering in vroeger tijden (Haarlem 1913) 3, 
5. 

85  O.a. Bos, Uyt liefde, 175, voetnoot 183; De Waard, Kuipers en kapitalisten, 63; GAR, Gedrukte keurenverzameling 
op studiezaal, Boek 101-125, nr. 115. Keure en ordonnantie op t stuck van t gout en silversmeden gilde binnen 
der stadt Rotterdam, 1660. 

86  Bos, Uyt liefde, 174-175. Informatie over de stelling van Reith is voetnoot 183, pagina 175. 

87  Lis en Soly, ‘De macht van ‘vrije arbeiders’’, 24-25. 

88  Harald Deceulaer en Ann Diels, ‘Artist, artisans, workshop practices and assistants in the Low Countries (fi fteenth 
to seventeenth centuries), in: Peeters ed., Invisible hands?, 1-32, aldaar 18; Zie de diverse bijdragen in: Lis en Soly 
eds., Werken volgens de regels. 

89  NAH, OSA, Ingekomen stukken bij de burgemeesters, inv. nr. Rood 464, 1650-1662. 

90  De poorterschapsleges van diverse Hollandse steden worden in 5: Stadsbesturen en migranten behandeld. Het 
afl eggen van een meesterproef was niet in alle ambachtsgilden een verplichting.
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In Rotterdam en Haarlem moest een proefdoener ‘een grof ton’ en een ‘fi jn ton’ maken en 
een aantal duigen aan een oude ton toevoegen, terwijl in Amsterdam de proefdoener 
moest kiezen uit een grootwerkersproef en een kleinwerkersproef. Beide meesterproeven 
bestonden uit het vervaardigen van drie soorten vaten. 91 In Gouda maakte  men van oudsher 
vier haringtonnen en vier biertonnen en vanaf het jaar 1682 bestond de proef alleen uit 
twee biertonnen.92 Na het succesvol afl eggen van de meesterproef en het betalen van het 
proefgeld en overige onkosten moest de aankomende meester entreegeld betalen en een 
eed afl eggen, waarna het meesterschap soms werd gevierd met een maaltijd of drinkgelag. 

De meesters betaalden ieder jaar contributie om lid te blijven van hun gilde. De jaarlijkse 
lasten waren altijd enkele stuivers en lijken daarom geen belemmering te hebben gevormd 
voor het meesterschap. De hoogte ervan hing deels samen met het prestige van het ambacht. 
Kuipers betaalden volgens de formele regelgeving in Rotterdam en Haarlem altijd minder dan 
goud- en zilversmeden of ververs. 

In het verleden heeft men er wel eens de nadruk op gelegd, dat de kosten om een meester 
te worden mogelijk de toegang tot het meesterschap hebben bemoeilijkt.93 De belangrijkste 
barrière of toegangsdrempel was volgens historici het entreegeld.94 In gildekeuren kon de 
samenstelling hiervan verschillen. Soms was het entreegeld inclusief het proefgeld, terwijl 
in andere keuren de bedragen apart van elkaar genoemd worden of geen bepaling was 
opgenomen over de hoogte van het proefgeld. Zowel in nationale als in internationale studies 
zijn lokale verschillen geconstateerd.95 Deze diversiteit is duidelijk terug te zien in Rotterdamse 
en Haarlemse goud- en zilversmedenkeuren. De verschillen zijn te groot om geheel toe te 
schrijven aan infl atie: 

91  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 64: Ingekomen stukken, minuten en afschriften van 
uitgegane stukken (1569-1814) en inv. nr. 57, Authentieke kopie van de ordonnantie voor het kuipersgilde; 
Huizinga, Rechtsbronnen, 125-130; NAH, Bibliotheekcollectie, Keuren en ordonnantien der stad Haerlem op 
autorisatie en met goedkeuringe van de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en regeerders der zelver 
stad byeen verzaemeld, in order gebragt en uytgegeeven tot het jaar MDCCLV met een lyst der stukken en 
register van de aanmerkelykste zaaken voorzien. 1 (Haarlem 1755) 170; De Waard, Kuipers en kapitalisten, 18.

92  Hulshof, ‘De gilden’, in: Goudriaan e.a.: De gilden in Gouda, 113-114.  

93  O.a. Ronald Rommes, Oost, west, Utrecht best? Driehonderd jaar migratie en migranten in de stad Utrecht (begin 
16e-begin 19e eeuw). Amsterdamse Historische Reeks, kleine serie deel 38 (z.p. 1998) 142; Dorren, Eenheid en 
verscheidenheid, 128. Bos, ‘Uyt liefde’, 39-40.  

94  Prak, ‘Een verzekerd bestaan’, 64; Rommes, Oost, west, 142; Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 129. 

95  O.a. Panhuysen, Maatwerk, 160; De Munck, Technologies of learning, 85-88. Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 
213-215, Lourens en Lucassen, ‘ “Zunftlandschaften” , 11-43.  

 

tabel 10 - Entreegelden Haarlemse en Rotterdamse zilversmeden

Rotterdam 1476 Vreemdeling: 60 schellingen Hollands: poorter of oud-poorter geeft 2 
ponden was voor de altaardienst; geen meesterproef omschreven.

Algemene keur 1502 Buiten Holland, Zeeland of Friesland het vak geleerd is 1 mark zilver 
en de deken ontvangt zes schellingen Vlaams. Binnen Holland Zeeland 
of Friesland het vak geleerd is 6 oncen fi jn zilver en zes schellingen 
grooten vlaams voor deken en gezworenen. Lagere bedragen voor 
wetachtige en natuurlijke zonen. Meesterproef verplicht

Haarlem 1514 Poorter geeft 3 gouden Rijnlandse guldens, poorterskind geeft 1,4 
gouden Rijnlandse guldens, oudste zoon van broeder is 1 pont was, 
overige kinderen 2 ponden was. Als dochter met een poorter of 
poorterskind trouwt 2 ponden was.

Rotterdam 1547 Vreemdeling betaalt 4 guldens. Ingeboren poorter is 2 guldens. 
Gildezoon is gratis. Geen meesterproef omschreven

Haarlem 1590 Vreemdelingen betalen 3 gouden rijnlandse guldens bestaande uit 
elk 28 Brabantse stuivers. Poorterskind geeft anderhalve gouden 
rijnsguldens, de oudste zoon geeft zes stuivers. De andere kinderen 
geven 12 stuivers. Als iemand met een poortersdochter trouwt mag hij 
voor 12 stuivers in het ambacht komen.

Haarlem 1604 Vreemdeling betaalt 18 carolus guldens van veertig groten vlaams per 
stuk.

Haarlem 1636 Meesterzonen moeten zich houden aan de algemene keur van 1502: 
zij betalen 2 oncen fi jn zilver. Burger betaalt 6 oncen fi jn zilver. Een 
vreemdeling betaalt 9 oncen fi jn zilver.

Rotterdam 1660 Vreemdelingen buiten Republiek geboren 70 guldens; binnen 
Republiek m.u.v. Holland 50 guldens; binnen Holland m.u.v. Rotterdam 
40 guldens; binnen Rotterdam 9 oncen fi jn zilver; zoon van broeder 
3 oncen. Meesterproef verplicht. Iedere twee jaar een nieuwe proef 
bepaald door het kernbestuur.  En allen betalen 9 guldens aan de 
gezamelijke dekens en keurmeester voor onkosten en 2 guldens aan 
het kinderhuis.

Rotterdam 1720: Vreemdelingen buiten de Republiek geboren 80 guldens; binnen 
Republiek m.u.v. Holland 60, binnen Holland m.u.v. Rotterdam 50 
guldens, poorterszonen 37, eerste zonen van gildebroeders is 15 
guldens. Meesterproef verplicht. Iedere twee jaar een nieuwe proef 
bepaald door het kernbestuur. 9 guldens aan de hoofdlieden en 2 
guldens aan het weeshuis. O.a. goudslagers, gouddrijvers, diamantairs, 
draadtrekkers betalen de helft van het entreegeld.

Haarlem 1751 Vreemdeling is 54 guldens, poorterzoon is 36 guldens, oudste zoon 
12 guldens. Iedereen geeft gildeknecht 3 guldens en 3 stuivers. Per 
dag aan proefstuk gewerkt is 30 stuivers; iedere overman en de laatst 
vertrokken overlieden krijgen uiteindelijk 30 stuivers elk en voor het 
aftekenen van het staal wordt 1 gulden en 10 stuivers betaald

Bronnen: GAR, OSA, inv. nr. 492, Index op het oude keurboek der stad Rotterdam en het supplement, ca 1410-1490; 
NAH, Gildearchieven, goud- en zilversmedengilde, inv.nr. 41, Het keurboek vant gout en silver smits gilde binnen 
Haerlem anno 1635;  Huizinga, De rechtsbronnen, 218-222; GAR, Handschriftenverzameling, inv. nr. 2397, f. 86v-87v; 
Miedema, De archiefbescheiden, 57-61; NAH, Gildearchieven, goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 42, Aktens van 
haar edele groot agtbare de heeren burgemeesteren; Miedema, De archiefbescheiden, 193; GAR, Collectie gedrukte 
keuren op de studiezaal, Boek 101-125, nr. 120, Keure en ordonnantie op t stuck van t gout en silversmeden gilde 
binnen der stadt Rotterdam, 1660; GAR, OSA, inv. nr. 513, Register van geldende keuren samengevat in één algemene 
keur, gedrukt ca. 1730; NAH, Gildearchieven, Goud- en zilversmedengilde, inv. nr. 40: Ordonnantie van het goud en 
zilversmidsgilde binnen de stad Haerlem, 1751.
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Vanwege de diverse muntsoorten, de mogelijkheid om in fi jn zilver of bijenwas te betalen, 
infl atie en het mogelijk ontbreken van diverse keuren en verschillen in de samenstelling van 
de entreegelden, is het lastig om een vergelijking tussen de oudste Rotterdamse en Haarlemse 
keuren te maken. Wel tonen de in de formele eisen genoemde bedragen, dat Rotterdamse 
proefdoeners tussen 1547 en 1660 met één of meerdere forse verhogingen te maken 
kregen, terwijl in ieder geval de jaren 1600 tot 1660 een periode was met een groeiende 
vraag naar zilverwerk en sieraden. Hierdoor was voor een toenemend aantal meesters werk.96 
Ondanks de hogere Rotterdamse tarieven in vergelijking met Haarlem, had een behoorlijk 
grote groep zilversmeden de kans om zich voor de helft van het entreegeld te vestigen. Voor 
gespecialiseerde ambachtslieden binnen het edelsmeedvak zoals diamantairs, goudslagers 
en draadtrekkers, gold dat men slechts de helft van het entreegeld hoefde te betalen.97 

In Haarlem werden de entreegelden tussen 1636 en 1750 weliswaar fors verhoogd, maar zelfs 
in 1750 waren deze met name voor vreemdelingen die buiten de Republiek waren geboren 
nog steeds lager dan volgens de Rotterdamse keur van 1720 het geval was. Het is dus niet 
juist, dat in steden waarin minder werkgelegenheid was, de entree-eisen voor bepaalde 
beroepsgroepen altijd automatisch zwaarder waren dan in steden met meer werkgelegenheid 
of een gunstige conjunctuur. Een verklaring voor de hogere Rotterdamse drempel kan 
zijn, dat Haarlem te maken had met de concurrentie van het nabijgelegen Amsterdam. 
Amsterdam gold destijds als hét centrum voor goud- en zilverwerk in de Republiek en telde 
per inwoner gemiddeld meer zilversmeden dan in andere Hollandse steden het geval was. 
In Amsterdam waren de gevraagde entreegelden lager dan in Haarlem en Rotterdam. In de 
achttiende eeuw betaalden meester-zonen acht guldens, geboren Amsterdammers twintig 
guldens en vreemdelingen zesentwintig guldens. Volgens Hesselink hoefde het Amsterdamse 
zilversmedengilde vanwege de hoge kosten voor de aankoop van een werkplaats en alle 
gereedschappen geen hoge entreegelden te vragen om het aantal meesters te beperken, 
maar dat ging dus niet overal op.98 Haarlem moest als buurstad kunnen concurreren met de in 
Amsterdam gevraagde bedragen, aangezien Amsterdam als hoofdstad van de luxenijverheid 
en de goudsmederij een behoorlijke aantrekkingskracht kon vormen op Haarlemse knechten, 
die erover nadachten om een eigen werkplaats op te richten. Rotterdam lag weliswaar in de 
nabijheid van de tweede belangrijkste Hollandse zilversmedenstad, de hofstad Den Haag, 
maar vanwege de hoge entreegelden van dit gilde hoefde het Rotterdamse gilde niet de 

96   Alting Mees, ‘Oud-Rotterdamsche goud- en zilversmeden’, 202, 205-206. 

97   GAR, OSA, inv. nr. 513, Register van geldende keuren samengevat in één algemene keur, gedrukt ca. 1730.

98   Hesselink, ‘Goud en zilversmeden’, 132-133.

tarieven laag te houden.99 En daarnaast verkeerde het Rotterdamse zilversmedengilde aan het 
einde van de zeventiende eeuw in de fi nanciële problemen, waardoor het deze inkomsten niet 
kon missen. In 1698 ontvingen zij van de burgemeesters zelfs een lening van 400 guldens.100 

4.4.2 de praktijk: entreegeld en proefgeld 

De hoogte van het entreegeld werd naast de conjunctuur en de werkgelegenheid mede  
beïnvloed door de sociale status en de welstand die het ambacht de meester bracht.101 
Haarlemse goud- en zilversmeden konden volgens het Kohier van de tiende penning uit 1543 
al gerekend worden tot de meest vermogende ambachtslieden.102 En in het zeventiende-
eeuwse Gouda kwamen de edelsmeden vaak uit gegoede families.103 De Amsterdamse 
goud- en zilversmeden konden in 1674 en 1742 tevens veel andere ambachtslieden achter 
zich laten.104 In Rotterdam en Haarlem was de situatie niet anders. Zilver- en goudsmeden 
behoorden de gehele periode tot de meest vermogende ambachtslieden. De goud- en 
zilversmeden werden in 1706 in een Statenvergadering tot de eerste ‘classis’ van neringdoende 
lieden gerekend samen met onder andere de blekers, houtkopers en wijnkopers.105 

Ververs behoorden volgens het Haarlemse belastingkohier van 1543 weliswaar tot de 
meest verdienende beroepen in de textielindustrie, maar op dat moment werden zij lager 
aangeslagen dan de goud- en zilversmeden.106 Dit was in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw anders. In de familiegeldkohieren van beide steden werden de ververs toen hoger 
ingeschaald dan de goud- en zilversmeden. Dit is terug te zien in de entreegelden. In 
Rotterdam betaalden de ververs volgens de keur van 1715 75 guldens inkomstgeld aan 
het gilde en 5 gulden aan iedere hoofdman en de gildeknecht. In dit bedrag was zowel het 
entreegeld als het proefgeld opgenomen. Deze bedragen waren fors hoger dan poorters die 
in het Rotterdamse zilver- en goudsmedengilde wilde komen moesten betalen. (Tabel 10) Op 
dat moment was de verwachting waarschijnlijk dat nieuwe ververs door hun meesterschap 
een behoorlijke broodwinning zouden hebben en de in vergelijking met andere gilden 
hogere entreegelden al snel terugverdiend zouden worden. 

99  Panhuysen, Maatwerk, 160. Volgens een keur van 1749 betaalden buitenlanders om in Den Haag in het gilde 
opgenomen te worden 200 guldens. Personen afkomstig uit de Republiek maar buiten de provincie Holland 
betaalden 120 guldens, Hollanders 100, burgers 72 en de eerste zoon van een meester 32 guldens. In de 
Hofstad waren de tarieven voor wat betreft de andere ambachtsgilden over het algemeen hoger dan in andere 
Hollandse steden. Ook in andere Haagse gilden waren de inkomstgelden relatief hoog. 

100     GAR, OSA, Resoluties van de Weth P-IJ, inv. nr. 699. 

101      De Munck, Technologies of learning, 87. 

102     Van Manen en Speet, Haarlem 1543 , 84, 95-97. 

103     Martha Hulshof, ‘De gilden in Gouda, 127.  

104      Hesselink, ‘Goud- en zilversmeden’, 133-135. 

105      Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’, 82. 

106     Van Manen en Speet, Haarlem 1543, 78, 95-97.
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Er waren nog meer factoren die een rol speelden bij het opzetten van een eigen werkplaats. 
Johan Dambruyne heeft er voor wat betreft Gent, Brugge en Antwerpen op gewezen dat 
zolang de vooruitzichten gunstig waren, de hogere entreegelden niet automatisch ervoor 
zorgden dat minder knechten meester werden. Tevens toonde hij aan dat een verlaging van 
de entreegelden niet altijd resulteerde in een toename van het aantal nieuwe registraties. 
Dit was bijvoorbeeld het geval toen het Antwerpse kuipersgilde in 1580 de entreegelden 
verlaagde.107 Een knecht zou een hoog entreegeld natuurlijk alleen afdragen als hij dacht dat 
dit een goede investering was. In onderzoek naar het Maastrichtse kramersgilde kwam naar 
voren dat oorlogsomstandigheden invloed hadden op het aantal nieuwe meesters en een 
andere belangrijke factor was de ontwikkeling van de stedelijke bevolking, alleen al omdat 
deze een directe invloed had op de afzetmarkt van de kleinhandelaars.108 Bij de Rotterdamse 
en Haarlemse ververs- en zilversmedengilden ontbreken de bronnen om deze bewering 
te toetsen, maar dit is wel mogelijk aan de hand van de rekenboeken van het Rotterdamse 
kuipers- en wijnverlatersgilde. De bestuurders hielden in hun rekenboeken bij hoeveel nieuwe 
proefdoeners jaarlijks werden ingeschreven na betaling van hun entreegeld. De proef om 
meester te worden vond plaats in één van de huizen van de gildebestuurders. 

De bestuursleden verlaagden de tarieven voor de meesterproef in 1665 tijdens de tweede 
Engels-Nederlandse oorlog (1665-1667). Tot ca. 1694 betaalden nieuwe meesters twaalf 
guldens als proefkosten, terwijl dit in de periode 1641-1649 18 gulden was geweest. Na 1695 
bleven de proefkosten laag. Naast de twaalf gulden betaalde de proefdoener een compensatie 
voor het aantal dagen dat hij aan zijn meesterproef had gewerkt. In de periode 1695-1725 had 
een proefnemer gemiddeld drie à vier dagen nodig voor het doen van zijn meesterproef, 
waardoor het totale formele compensatiebedrag dat rechtstreeks naar het gilde ging tussen 
de 13,57 en de 14,00 gulden lag.109 De proefkosten waren als ‘inkomstdrempel’ niet echt hoog. 
Met 13,75 gulden kon iemand een gemiddeld Hollands gezin van vijf personen slechts 26 
dagen voeden in de jaren 1690-1699.110 In de periode 1695-1720 had iemand in Rotterdam in 
ieder geval niet méér dagen nodig om zijn meesterproef te maken, wat een indicatie is dat 
de proef niet ingewikkelder werd.111 Er waren natuurlijk nog bijkomende kosten die niet in de 
rekenboeken werden genoteerd. In een rekening uit 1728 werden diverse bijkomende kosten 
genoemd zoals het hout dat nodig was om de proef te doen, bier, vlees en een geschenk voor 
de echtgenote van het bestuurslid waar de meesterproef werd verricht. Deze kosten waren in 
totaal zelfs hoger dan het proefgeld.112  

107      Dambruyne, ‘Journeymen, social rise’, 130-131. 

108      Steegen, Kleinhandel, 130, 132.

109      GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde inv. nr. 77, Rekenboeken 1694-1748.

110      De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 715.   

111      GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 76 en 77, Rekenboeken 1613-1748.

112      GAR, Weeskamer, Boedelrekeningen, nr. 2234, f. 128, d.d. 1726. 

tabel 11 – Proefgelden in het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde 1641-1720

Periode Proefgeld

1641-1648 18,00

1649-1664 15,00

1665 12,50

1666 X

1667-ca. 1691 12,00

1692-1694 X

1695-1720 13,75-14,00

Bron: GAR, Gildearchieven, Kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 76 en 77, Rekenboeken 1613-1748

Naast de onkosten voor de proef moest een nieuwe meester tevens entreegeld betalen om 
zich in het gildeboek als meester in te laten schrijven. Hij betaalde hiervoor vier Carolus guldens, 
terwijl geboren Rotterdammers twee Carolus guldens betaalden.113 De toegangseisen werden 
aan het einde van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw niet verder 
aangescherpt of teruggedraaid. In de Zuidelijke Nederlanden was dit bedrag vele malen 
hoger. In Antwerpen betaalden meesterzonen in de periode 1670-1818 maar liefst 72 guldens 
en niet-meesterzonen 104 guldens als entreegeld.114 Ook in Haarlem waren de entreegelden 
aan het einde van de zeventiende eeuw fors hoger dan in Rotterdam. Volgens een keur uit 
1693 moesten zonen van meesters 12 guldens betalen en een zelfde bedrag aan het Arme 
kinderhuis. Dit laatste was opgelegd door het stadsbestuur. Poorters betaalden twee maal 18 
guldens en vreemdelingen twee maal 32 guldens. Volgens de keur was een hoger entreegeld 
noodzakelijk mede vanwege de kosten voor de bouw van een nieuw gildehuis. Het is niet 
bekend of dit bedrag inclusief de proefkosten was en of het daadwerkelijk werd afgedragen.115 
Vooral de extra betaling voor het kinderhuis werd nogal eens ‘vergeten’.116 

113    GAR, Gildearchief, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 58, Extract uyt de keure ende ordonnantie der stad 
Rotterdam houdende ordonnantie op het kuypers gilde, 1720 en inv. nr. 57, Authentieke kopie van de 
ordonnantie voor het kuipersgilde

114  R. De Kerf en J. Tump: ‘The circulation of technological knowledge among the coopers in the early modern 
Low Countries: a comparison between Antwerp, Ghent, Haarlem and Rotterdam’ (Unpublished working paper. 
Urban history conference Ghent 2010) 

115  NAH, OSA, Collectie van stadspublicaties van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv. nr. 352X, 1693.

116  NAH, bibliotheekcollectie. Keuren en ordonnantiën der stad Haerlem. Op autrorisatie en met goedkeuringe van 
de edele groot achtbaar heeren burgemeesteren en regeerders van dezelver stad tot het jaar 1755 (Haarlem 
1755) 89.
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grafi ek 3 - Aantal nieuwe proefdoeners in het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde 1615-1720.Aantal meesterproeven 1615-1725
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Bron: GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, Rekenboeken, inv. nr. 76 en 77, 1613-1748. 

Uit de bovenstaande grafi ek blijkt dat een Rotterdamse bepaling uit 1678, waardoor een 
meester in plaats van iedere twee jaar ieder jaar een leerling mocht aannemen, vlak na 
1678 leidde tot een stijging van het aantal meesterproeven.117 De goede economische 
omstandigheden in Rotterdam zullen tevens geleid hebben tot een grotere vraag naar 
kuipers. Daarentegen lijkt het er niet op dat de verscherping van de toegangseisen in 1662 
direct resultaat had.118 De dalingen van 1665 en 1667 vielen samen met de Tweede Engelse 
Oorlog (1665-1667), die net zoals de Derde Engelse Oorlog (1672-1674) invloed had op het 
aantal personen dat een meesterproef afl egde.119 

Net zoals bij de Maastrichtse kleinhandelaren en de Haarlemse kuipersleerlingen en      
knechten het geval was, werd de praktijk bij de Rotterdamse inschrijvingen niet alleen door 
regelgeving maar eveneens door andere, externe zaken beïnvloed.120 Dit is duidelijk terug te 
zien in het aantal meesters dat hun proef afl egde in de periode 1650-1720. In de grafi ek zijn 
niet alleen de negatieve consequenties voor het aantal nieuwe meesters te zien tijdens de 

117  GAR, Gedrukte keuren en ordonnantiën, inv. nr. 467, Extract uyt den Resolutien van de heeren van de Weth der 
stadt Rotterdam, genomen in haar ed. vergaderinge, 2 april 1678.

118  GAR, Studiezaal, Extract uyt het register van de wille en keure der stadt Rotterdam, keuren en ordonnanties, 389, 
Ampliatie van de ordonnantie van het kuipersgilde 1662. 

119  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 58, Extract uyt de keure ende ordonnantie der stad 
Rotterdam houdende ordonnantie op het kuypers gilde, 1720 en inv. nr. 76, Rekenboeken 1613-1693.  

120  Slokker wees eerder als mogelijkheid voor een daling van het aantal nieuwe leden van het linnenweversgilde 
te Utrecht na 1610 door de vrijere handel met de Zuidelijke Nederlanden gedurende het twaalfj arige bestand. 
Slokker, Ruggengraat, 95-96. 

Tweede en Derde Engelse Oorlogen, maar ook de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654)  en de 
Negenjarige Oorlog met Frankrijk (1688-1697). Gedurende deze oorlogen werden import- en 
exportrestricties doorgevoerd, waardoor er minder vraag was naar vaatjes.121 De komst van 
de Hugenoten na de afschaffi  ng van het edict van Nantes in 1685 lijkt geen groot gevolg te 
hebben gehad voor het aantal meesterproeven. Het kuipersvak staat niet bekend als een vak 
dat populair was bij de religieuze vluchtelingen en in de meesterslijsten zijn niet veel Franse 
namen genoteerd, hoewel dit natuurlijk niet alles zegt.122 De Hugenoten waren waarschijnlijk 
niet verplicht om een meesterproef te doen, omdat voor hen de entree tot de gilden gratis 
was.123 

De stijging van het aantal proeven kan ook het gevolg zijn geweest van een verbetering in de 
economische conjunctuur. De vroege jaren tachtig van de zeventiende eeuw was een periode 
van groeiende werkgelegenheid. De neergang in de late jaren tachtig correspondeert met 
een zekere verslechtering in de economie.124 In tijden van oorlog was er vanuit de Admiraliteit 
van de Maze veel vraag naar personeel en was het fi nancieel gezien daarom wellicht minder 
verstandig om een start te maken als zelfstandig meester kuiper.125 Daarnaast kon in tijden 
van minder werkgelegenheid een betrekking aan boord van een V.O.C - schip de nodige 
aantrekkingskracht vormen.126 Een besluit van de Franse koning in 1688 om de invoer van 
haring uit Holland te verbieden en het daarop genomen besluit van de Staten van Holland om 
de invoer van Franse wijnen te beperken, lijkt wederom het aantal afgelegde meesterproeven 
(Grafi ek 3) negatief te hebben beïnvloed.127

Uit de Rotterdamse gegevens over de proefdoeners komt naar voren, dat in de eerste jaren 
van de achttiende eeuw nog steeds veel jongens bereid waren om hun meesterproef te 
doen. Natuurlijk was het aantal inschrijvingen niet alleen afhankelijk van de kans op werk 
en veranderingen in de inschrijfgelden. Een gildebestuur kon in slechtere economische 
tijden er voor kiezen om de regels strikter aan de leden op te leggen, maar in ieder geval de 
Rotterdamse jaarrekeningen laten geen positieve correlatie zien tussen het aantal opgelegde 
boetes en slechtere economische tijden. Gedurende de Derde Engelse Oorlog (1672-1674) 

121  O.a. GAR, OSA, inv. nr. 28, Vroedschapsresoluties 1671-1675 en inv. nr. 32, Vroedschapsresoluties 8 maart 1688-26 
november 1691.

122  Israel, The Dutch Republic, 843-844; GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 67,  Namenlijst 
van gildebroeders die hun proeve afgelegd hebben, 1642-1692.

123     Zijlmans, Vriendenkringen,136. 

124      Israel, The Dutch Republic, 843-844.  

125      Jaap R. de Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw (Meppel 
1998) 163-164.

126       Zie 4: Stadsbesturen en migranten

127     NAH, inv. nr. 288, Index op de resoluties van de Staten van Holland. Boeken 1687-1700. 
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werden zelfs minder boetes dan gebruikelijk opgelegd.128 Net zoals eerder voor de Haarlemse 
kuipersleerlingen werd aangetoond, reageerden de Rotterdamse bestuursleden niet altijd 
meteen op een veranderende economie, omdat het aantal nieuwe meesters, knechten en 
leerlingen zichzelf reguleerde. In de praktijk kozen zij er vaak voor om gewoon af te wachten. 
In tijden waarin de steden het economisch zwaarder te verduren hadden, lijken niet veel 
veranderingen te zijn doorgevoerd. Een veranderende economische en demografi sche 
context kon invloed uitoefenen op het beleid inzake de entreegelden, maar dit was lang niet 
altijd het geval. 

Wij mogen uit de bovenstaande gegevens concluderen dat de bestuursleden zelden  
probeerden om het aantal nieuwe leerlingen, knechten of meesters te beïnvloeden. De 
bestuursleden van Haarlem verhoogden de registratiegelden voor leerlingen, knechten en 
de entreegelden voor nieuwe meesters slechts één keer, in 1693. Het was niet hun bedoeling 
om vreemdelingen uit te sluiten, maar om hun eigen leden te kunnen blijven ondersteunen 
en een antwoord bieden aan de fi nanciële problemen van het gilde. De bestuursleden van 
Rotterdam kozen soms voor een andere strategie. Door de proefgelden te verlagen lijken zij 
de bedoeling te hebben gehad om meer nieuwe meesters aan te trekken. In welke mate de 
bestuursleden van beide steden de toegangsdrempels probeerden te verhogen of te verlagen 
was het gevolg van verschillende marktmechanismes in de onderzochte periode. Anders 
dan in Haarlem kozen relatief veel Rotterdamse kuipers er voor om hun vak enige tijd aan 
boord van een V.O.C.-schip uit te oefenen. Ook de Admiraliteit en de W.I.C. zouden mogelijk 
ambachtslieden hebben aangetrokken.129 Gelijktijdig was er nog steeds een hoge vraag naar 
nieuwe tonnetjes in Rotterdam, terwijl Haarlem werd geconfronteerd met een afnemende 
vraag door een krimpende bierindustrie en vermindering van het aantal inwoners. 

Tevens mogen wij concluderen dat het bestaan van regelgeving voor nieuwe meesters niet 
allesbepalend was. Het entreegeld kon weliswaar een extra belemmering vormen voor het 
verkrijgen van het meesterschap, maar andere factoren mogen niet uitgesloten worden. Eén 
van deze factoren was de verwachting dat het opzetten van een eigen werkplaats in de nabije 
toekomst een goed inkomen zou opleveren. 

4.4.3 de praktijk: opstartkosten en gereedschappen

Een belangrijke kostenpost waarmee nieuwe meesters te maken hadden waren de uitgaven 
die gedaan moesten worden om een eigen bedrijfj e op te zetten. De hogere entreegelden 
voor Amsterdamse zilvermeesters waren aan het einde van de zeventiende eeuw nog relatief 

128      Ibidem en GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 77, Rekenboeken 1694-1748.

129      Zie hoofdstuk 5: Stadsbesturen en migranten

laag. Toch was een gezel in deze stad gemiddeld 27 jaar als hij zijn proef als vrijmeester deed.130 
Kuipers waren relatief goedkoper uit dan ververs en zilversmeden. De opstartkosten waren 
natuurlijk wel afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Ververs hadden hoge kosten voor het 
aanschaff en van verfstoff en, verfketels en het inrichten van een goede werkplaats. Veel van 
de ruwe materialen, zoals verfstoff en, hout en zilver lijken door ambachtslieden op de pof te 
zijn gekocht. In boedelinventarissen zijn vaak lange lijsten met in- en uitschulden te vinden, 
waarin dergelijke zaken worden genoemd. Om hoge opstartkosten te vermijden kon soms 
een werkplaats worden gehuurd, waardoor de aanschafkosten voor bijvoorbeeld verfketels 
niet gedragen hoefden te worden.131  

Volgens Liliane Hilaire-Pérez en Catherina Verna konden ook gereedschappen, patronen 
en modellen als kennisdragers fungeren.132 Als een zilversmid de gereedschappen kocht 
van een collega kon hij bijvoorbeeld een decoratie op zijn voorwerpen aanbrengen, die 
hij voorheen niet kon maken. Nieuwe meesters hadden geluk als zij de werkplaats en de 
gereedschappen van hun vader konden overnemen, maar als dat niet het geval was, 
moesten zij hun gereedschap van een andere meester kopen of laten maken. De Leidenaar 
Joost Wiering kocht in Amsterdam gereedschap, waaronder een blaasbalg, aambeeld, 
scharen, tangen, hamers en trekijzers. Daarna schafte hij bij een Leidse zilversmid een 
aantal patronen en modellen aan.133 Een Rotterdamse meester liet na het verrichten van zijn 
meesterproef enig gereedschap maken en een Rotterdammer verver liet zijn neef, een smid, 
een verfkuip ontwerpen.134 Gereedschap werd vaak in samenspraak met de ambachtsman 
ontwikkeld, hoewel lokaal een zekere mate van standaardisatie kon optreden. In 1696 bezat 
een Rotterdamse detailhandelaar bijvoorbeeld een goed gevulde winkel met daarin een 
voorraad timmer- en kuipersgereedschappen.135 En een Rotterdammer klokgieter verkocht in 
1669 tinnen verfketels. Zijn ketels zouden ‘heel curieus en dienstigh voor alle verwers’ zijn.136 
Een andere optie was om gereedschappen te lenen. In een notariële akte uit 1597 werd 
verklaard, dat een zilversmid een tandenstoker had uitgeleend aan een collega zodat hij deze 
als gietvorm kon gebruiken.137 Hoe vaak ambachtslieden gereedschappen uitleenden is niet 

130  Hesselink, ‘Goud en zilversmeden’, 132-133. 

131  GAR, ONA, inv. nr. 1061, akte.nr. 106, f. 354. d.d. 1-3-1685; NAH, ONA, inv.nr.278, akte 165, dd.11-4-1656.

132  Hilaire-Pérez en Verna, ‘Dissemination of technical knowledge’, aldaar 541 en 543.  
133  Pia Verhoeven, ‘Bij ‘Op en afslagh’. Veilingen binnen het Bossche goud- en zilversmedengilde’, in:  Louise van den 

Bergh-Hoogterp ed., De Stavelij. Jaarboek (Bilthoven 2005) 47-56, aldaar 47.    
134  GAR, Weeskamer, Rekeningen van de weeskamer, nr. 645, f. 14v, d.d. 1673-1674; GAR,  Handschriftenverzameling, 

inv. nr. 3199, Register met tekeningen en beschrijvingen van ijzeren voorwerpen, smeedwerk, ovens, etc., 
vervaardigd door een bloedverwant van de verwer Daniel Lagendaal, 1736-1737.

135  GAR, Weeskamer, Boedelinventarissen, aktenr. 481, folio 383.

136  http://www.apud.net/ohc/ Advertenties uit de Oprechte Haerlemse courant. De advertentie waarnaar verwezen 
wordt, dateert uit 1669. 

137  GAR, ONA, inv. nr. 5, aktenr. 129, f. 299. d.d. 17-06-1597. 
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meer te achterhalen. Verbodsbepalingen over de uitvoer van gereedschappen komen bij 
sommige beroepen voor, maar deze waren een uitzondering.138 

Of een ambachtsman zijn gereedschappen uitleende of doorverkocht was zijn eigen keuze, 
omdat de gereedschappen waarmee hij werkte zijn eigendom waren. Desondanks konden 
ambachtsgilden de circulatie van gereedschappen bevorderen. In Den Bosch was het de 
gewoonte, dat het goud- en zilversmedengilde veilingen organiseerde waarop zowel nieuwe 
meesters als gevestigde zilversmeden gereedschappen, zilver en goud opkochten uit de 
boedels van overleden gildebroeders. De weduwe was niet verplicht om de nalatenschap 
van haar echtgenoot op deze wijze te verkopen. Het gilde bood dit als extra dienstverlening 
aan. In ruil daarvoor kreeg het een klein deel van de totale opbrengst. Het is niet bekend 
of dit veilingen waren waarbij alleen de lokale bevolking gereedschappen kon kopen.139 Het 
kwam vaker voor dat een gilde hielp met de verkoop van de nalatenschap van een broeder. 
Op de gildekamer van het Sint Lucasgilde te Delft werden in mei 1674 veel schilderijen, kunst, 
tekeningen en boeken vol kunstwerk van de schilder en tekenaar Leendert Bramer verkocht. 
Een advertentie voor de verkoop werd in de ‘Oprechte Haerlemse Courant’ gezet.140 

Voor zowel Amsterdam als Haarlem en Rotterdam zijn er voorbeelden bekend van het in 
het openbaar verkopen van gereedschappen. De boedels van de Haarlemse ververs Isaac 
en Johannes Nicasius werden bijvoorbeeld bij openbare veiling op 10 januari 1674 in een 
lokale herberg verkocht. Tot de boedel behoorden onder andere een lakenververij, een huis 
en de gereedschappen.141 En in 1701 bood een Amsterdamse zilversmid zijn volledige winkel 
inclusief gereedschappen en patronen aan.142 In de loop van de zeventiende eeuw ontstond 
een nieuwe marketingtactiek waardoor een bredere klantenkring aangesproken kon worden. 
Om een openbare verkoop aan te kondigen werd soms een advertentie in de krant geplaatst. 
In de in 1656 opgerichte ‘Oprechte Haerlemse Courant’ zijn veel advertenties te vinden van 
winkelinventarissen van ambachtslieden die onder gilderegelgeving vielen. Zo werd in 1666 
een ‘wel voorsiene’ apothekerswinkel in Breda aangeboden en in 1675 werd een advertentie 
geplaatst voor de verkoop van een complete Middelburgse drukkerij met alle drukkers- en 
boekbindersgereedschappen.143 

138  Een bekend Haarlems voorbeeld was het algemeen verbod in 1671 tegen de uitvoer van garen-, sayet-, en 
zijdelintmolens uit de stad en vrijdom. Hierop plaatsten de burgemeesters een boete van 2500 guldens. Er werd 
zelfs een commissie opgericht om alle werkende molens te noteren. Niet lang daarna werd in Leiden een zelfde 
verbod tegen de uitvoer van molens ingesteld: Vogel, Een ondernemend echtpaar, 32-33.

139  Verhoeven, ‘Bij ‘Op en afslagh’’, 47-49, 51. 

140  Advertentie in de Oprechte Haerlemse courant 1674. via: http://www.apud.net/ohc 

141  Advertentie te vinden via: http://www.apud.net/ohc d.d. 1674

142  Er werd een advertentie in de Amsterdamsche courant gezet. Verhoeven, ‘Bij ‘Op en afslagh’’, 52.

143  Advertenties van de ‘Oprechte Haerlemse courant’ zijn te vinden via: http://www.apud.net/ohc d.d. 1675

4.4.4 de praktijk: onderaanneming

In de gildekeuren werd normaal gesproken geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 
ondernemingsvormen. Hierdoor wordt het romantische beeld van de ambachtsmeester 
extra gevoed. Deze meester zou aan het hoofd staan van een eigen werkplaats waar enkele 
knechten en leerlingen werkten met als doel producten van een hoge kwaliteit af te leveren. 
Deze werden geheel in de eigen werkplaats geproduceerd. Uiteraard was dit beeld op een 
deel van de Vroegmoderne ambachtslieden wel degelijk van toepassing, maar er bestonden 
ook diverse andere ondernemingsvormen. Er kon zich bijvoorbeeld een netwerk ontwikkelen 
van ambachtslieden die in opdracht van een ondernemer goederen produceerden of 
gespecialiseerde werkzaamheden in hun eigen werkplaatsen uitvoerden. Hilaire-Pérez en 
Verna hebben aandacht besteed aan de rol van dit soort onderaannemingsnetwerken bij 
de circulatie van technische kennis. Deze konden de verspreiding van technische kennis 
bevorderen, mede omdat er contact moest zijn tussen de gespecialiseerde ambachtslieden 
om het productieproces goed te laten verlopen.144 Op welke wijze de instructies voor het 
maken van voorwerpen precies werden doorgegeven is niet bekend. David Mitchell wijst 
wat betreft de zilversmeden op diverse mogelijkheden: geschreven en mondelinge uitleg, 
tekeningen en het gebruik van mallen of patronen.145 

Historici maken een onderscheid tussen diverse onderaannnemingsvormen. Het zogenaamde 
‘Putting out’ of ‘Verlag’ is vooral bekend uit de textielnijverheid, waarbij een drapenier of 
koopmanondernemer ruwe materialen leverde aan kleine, gespecialiseerde ambachtslieden 
die werkzaamheden voor hem verrichtten.146 De drapenier behield het overzicht over de 
gehele keten vanaf de aankoop van de grondstoff en tot de verkoop van de eindproducten 
op de markt.147 Onderaanneming kon ook plaatsvinden bij ambachtslieden die lid waren 
van een gilde. Er kon een netwerk ontstaan waarin werkplaatsen van ambachtsmeesters 
onder centrale leiding werden geplaatst. Volgens Lis en Soly konden in de Zuidelijke 
Nederlanden het corporatisme en het kapitalisme samengaan, omdat er in de keuren van de 
Vlaamse en Brabantse gilden geen bepalingen tegen onderaanneming waren opgenomen. 
Hierdoor konden ambachtsmeesters beter inspelen op fl uctuaties in de vraag. Omdat het 
onderaannemingssysteem zo fl exibel was, was het zeer belangrijk voor veel Zuid-Nederlandse 
exportindustrieën in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.148  

144   Hilaire Pérez en Véra, ‘Dissemination of technical knowledge’, 557-558.  

145   Mitchell, ‘Innovation and the transfer of skill’, 17. 

146   Dambruyne, Corporatieve middengroepen, 61. 

147   Kaptein, De Hollandse textielnijverheid, 43. 

148   Lis en Soly, ‘Subcontracting in guild-based export trades’, 83, 85, 108. 



4

Hoofdstuk 4 De circulatie van technische kennis op de werkvloer 111110

Zoals eerder werd beschreven aan de hand van diverse gildestudies, bestonden er niet 
alleen in de Zuidelijke Nederlanden onderaannemingsnetwerken. In Leiden bezaten 
ambachtsmeesters in de textielnijverheid in de vijftiende en zestiende eeuw hun eigen atelier 
en gereedschap, maar waren zij niet zelfstandig omdat zij voor collegae werkten. Deze vorm 
wordt ook wel ‘de kleine warenproductie of ‘small commodity production’ genoemd.149 Het 
is een misvatting dat onderaanneming alleen plaatsvond in exportindustrieën.150 Onderzoek 
naar Antwerpse boedelinventarissen heeft uitgewezen dat zilversmeden werkzaamheden 
aan andere meesters uitbesteedden. Een klein, gespecialiseerd atelier kon deze taken vaak 
voordeliger verrichten.151 Ook voor het zeventiende-eeuwse Londen is gewezen op een 
dergelijk systeem. Er waren netwerken georganiseerd rond ‘goldsmith-bankers’, waartoe 
onderaannemers en specialisten behoorden. Deze netwerken konden bij een verandering van 
de vraag snel nieuwe producten laten produceren en lijken verantwoordelijk te zijn geweest 
voor een belangrijk deel van de Londense productie. De klantenkring van deze ‘goldsmith-
bankers’ kon groot zijn. Zo verkocht Edward Backwell in 1663 aan meer dan 200 klanten 
goud- en zilverwerk.152 In de achttiende eeuw waren in Londen drie ondernemingsvormen 
binnen de goud- en zilvernijverheid te vinden. In de eerste plaats waren er handelaren die 
gouden en zilveren voorwerpen verkochten die anderen hadden gemaakt. Zij maakten geen 
eigen producten. Daarnaast waren er zilversmeden die zelf voorwerpen maakten en tevens 
detailhandelaar waren. Een laatste groep werkte alleen in opdracht van een detailhandelaar.153 
Vanaf ongeveer het midden van de achttiende eeuw begonnen deze onderaannemings-
netwerken zich zelfs uit te strekken tot Birmingham en Sheffi  eld.154 

(Kunst)historici hebben tot nu toe weinig aandacht besteed aan het voorkomen van 
onderaanneming in Hollandse zilversmedenateliers. Het onderzoek naar zilversmeden is in 
de Nederlandse historiografi e meestal opgezet vanuit een objectgecentreerde beschrijving, 
waarbij aan de hand van het merkteken van de meester op zilveren en gouden voorwerpen 
wordt geprobeerd om de levensloop van de maker te achterhalen. Hierdoor wordt vaak 
voorbijgegaan aan het feit dat degene die een meesterteken plaatste misschien niet zelf de 
maker van het voorwerp was. Volgens Citroen was de Amsterdamse meester tot ongeveer 
1670 ‘betrokken bij alle stadia van ontwerp en uitvoering van zijn productie’. Op dat 

149  Davids, ‘Neringen, hallen en gilden’, 97 en 107.

150  Deceulaer, Pluriforme patronen, 200, 376-377. 

151  Van Hemeldonck, ‘Het Antwerpse zilversmidsatelier’, 29. De auteur beschrijft niet wanneer deze specialisatie 
ontstond. 

152  David Mitchell, ‘Innovation’, 13-14.

153  Helen Cliff ord, ‘The king’s arms and feathers’. A case study exploring the networks of manufacture operating in 
the London goldsmith’s trade in the eighteenth century’, in: Mitchell ed., Goldsmiths, silversmiths and bankers, 
84-95, aldaar 95. 

154  John Styles, ‘The goldsmith and the London luxury trades, 1550 to 1750’, in: Mitchell ed., Goldsmiths, silversmiths 
and bankers, 112-120, aldaar 114. 

moment was van massafabricage nog geen sprake, hoewel er toen al werkplaatsen waren 
met meerdere gezellen en leerlingen.155 Hesselink concludeerde eveneens over Amsterdam 
dat er vanaf ongeveer 1700 de mogelijkheid bestond om bij professionele kashouders of 
winkeliers goud- en zilverwerk te kopen. Deze kashouders waren in de meeste gevallen als 
zilversmid lid van het gilde.156 Toch bestonden er vóór 1700 onderaannemingsnetwerken van 
zilversmeden in Rotterdam en Haarlem en gezien de productiestrategieën in Antwerpse en 
Londense ateliers lijkt het voor de hand liggend, dat in ieder geval in Amsterdam al vóór 
1670 een dergelijke ontwikkeling had plaatsgevonden. In 1674 werd in een Rotterdamse 
belastingkohier al een onderscheid gemaakt tussen zilversmeden met winkel en zonder 
winkel.157 Waarschijnlijk werkten de zilversmeden zonder winkel in opdracht voor een collega 
met winkel. Uit een analyse van diverse boedelinventarissen uit de periode 1590-1720 blijkt 
dat diverse Rotterdamse goud- en zilversmeden met een werkwinkel schulden hadden bij 
andere edelsmeden, zowel binnen als buiten de stad. Herman van Berckholt had bijvoorbeeld 
in 1641 zowel gemaakt als half gemaakt werk in zijn huis. Daarnaast had hij schulden uitstaan 
bij zilversmeden in Delft, Gouda en Enkhuizen.158 

In Haarlemse boedelinventarissen komt tevens een dergelijke constructie voor. Goudsmid 
Karel Pieters Emmegeer bezat in 1708 gereedschap en liet eveneens andere Haarlemse 
meesters voor zich werken.159 Toch lijkt op dat moment van een ver doorgevoerde specialisatie 
in Rotterdam en Haarlem geen sprake te zijn geweest, zoals dat wel voor Antwerpen werd 
beschreven. In vrijwel alle Antwerpse boedelbeschrijvingen zouden in de schuldregisters 
aankopen staan bij collega-zilversmeden, terwijl dit bij enkele Rotterdamse en Haarlemse 
goud- en zilversmeden het geval was.160 Meesters die alleen detailhandelaar waren, geen 
eigen gereedschappen in huis hadden en de werkzaamheden aan andere zilversmeden 
uitbesteedden, lijken in de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw in 
Haarlem en Rotterdam nog niet te zijn voorgekomen. Er was weliswaar sprake van het 
uitbesteden van werkzaamheden, maar de uitbesteder zelf bezat nog altijd een werkplaats 
met gereedschappen. Als de boedelhouder wel alleen een winkel bezat, was deze altijd van 
een weduwe.161

155  K.A. Citroen, ‘Amsterdamse goud- en zilversmeden, 1600-1800’, Ons Amsterdam 35-8 (1983) 212-218, aldaar 213. 

156  Hesselink, ‘Goud- en zilversmeden’, 139. 

157  GAR, Register op studiezaal, Klein Familiegeld 1674. 

158  GAR, Weeskamer, inv. nr. 424, akte nr. 282, d.d. 1641. 

159  NAH, ONA, Notaris Jan van Dijk, inv. nr. 712, f. 35, d.d. 1708.

160  Van Hemeldonck, ‘Het Antwerpse zilversmidsatelier’, 29. Het betreft hier de Haarlemse en Rotterdamse 
boedelinventarissen die in Hoofdstuk 7 behandeld worden. 

161  Er is onderzoek verricht naar de in- en uitschulden van 40 zilversmedenboedels van Rotterdam en Haarlem uit 
de periode 1590-1720 werden bekeken. Zie bijlage 2.
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In het zeventiende-eeuwse Haarlem en Rotterdam bestonden ook in andere beroepsgroepen 
diverse ondernemingsvormen naast elkaar. Ververs konden op hun beurt deel uitmaken van 
een netwerk waar een koopmanondernemer de dienst uitmaakte. Echter niet alle ververs 
betrokken in de zeventiende en achttiende eeuw hun werk alleen van kooplieden. In de 
eerste plaats waren er ververs die in opdracht van meerdere personen verfden. Tot hun 
opdrachtgevers behoorden zowel lakenhandelaren als privépersonen die voor slechts enkele 
guldens een klein aantal lakens of kledingstukken lieten verven. Hun klanten kwamen zowel 
van binnen als buiten de stad.162 Een tweede groep ververs kocht ongeverfde lakens, zijde 
of kousen van handelaars of winkeliers en gaf deze een mooie kleur. Daarna werden deze in 
hun eigen winkel verkocht. De laatste groep ververs had een groter deel van de productie 
in eigen handen. Deze zogenaamde ‘fabrikeurs’ maakten zelf garen, tijk of andere zaken 
en verkocht deze in de eigen winkel. De bovenstaande categorieën konden elkaar ook 
overlappen: de Rotterdammer Jan Jacobs van Brakel verfde rond 1650 in opdracht, kocht 
zelf kousen en garen om te verven en bezat een twijnmolen.163 Andere meesters richtten 
gezamenlijk een compagnie op en deelden de inkomsten en uitgaven.164 Deze verschillende 
ondernemingsvormen komen zowel vóór als na de oprichting van de verversgilden voor, 
omdat over onderaanneming geen regelgeving was opgesteld. 

Uit Haarlemse en Rotterdamse boedelinventarissen blijkt, dat bij kuipermeesters in beide 
steden een dergelijke diversiteit bestond. Net zoals bij ververs het geval was, werkten kuipers 
soms in opdracht van privépersonen, die bijvoorbeeld een emmer, een tobbe of enkele kleine 
vaatjes nodig hadden voor persoonlijk gebruik. Sommige kuipers bezaten een winkel waar zij 
klein vaatwerk verkochten en daarnaast werkten zij voor ondernemers die een grote voorraad 
vaatwerk nodig hadden om producten in op te slaan. Vaak leverden kuipers voor beide soorten 
klanten kuipwerk. Tot de belangrijkste afnemers moesten zowel in Haarlem als in Rotterdam 
in de zeventiende eeuw de plaatselijke bierbrouwerijen gerekend worden.165 In Rotterdam 
werkten haringkuipers al in de zestiende eeuw in loondienst voor haringkooplieden. Volgens 
de formele regelgeving kreeg men hiervoor een dagloon uitbetaald. In 1675 werd deze 
op 34 stuivers per dag vastgesteld. Een koopman mocht alleen een meester-kuiper in zijn 
haringplaats te werk stellen. De kuiper lijkt tevens het toezicht te hebben gehad over de 
haringplaats, omdat hij er voor moest zorgen dat er goede pekel was.166 

162  NAH, OSA, Ingekomen stukken bij burgemeesters, Rood 464, 1650-1662.

163  Dit is een machine waarmee garen gemaakt konden worden. 

164  O.a. NAH, ONA, inv.nr.278, akte 165, dd.11-4-1656; GAR, ONA, inv.nr. 143, akte 302, f. 560 d.d. 02-09-1628; Van 
Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 2, 461. 

165  Onderzoek naar 54 boedelinventarissen van kuipers: Zie bijlage 2. 

166  GAR, Gildearchieven, kuipers- en wijnverlatersgilde, inv. nr. 64: Ingekomen stukken, minuten en afschriften van 
uitgegane stukken (1569-1814);  GAR, Verzameling gedrukte keuren op de studiezaal, aktenr. 224, Keure en 
ordonnantie daer na de keurmeester, packers kooplieders ofte plaetsers ende kuipers mitsgaders de springers 
van haring ghehouden zijn te reguleren, 1675.

Haarlemse en Rotterdamse kuipers lijken zich in de zeventiende eeuw en eerste decennia 
van de achttiende eeuw niet vaak gespecialiseerd te hebben in één bepaald type vat. In veel 
gevallen maakte men meerdere soorten vaten en combineerden zij klein vaatwerk met groot 
vaatwerk.167 Er is voor wat betreft Amsterdam op gewezen, dat het kuipersbedrijf in het midden 
van de achttiende eeuw eerder een laatste stap was in een assemblagelijn, dan een bedrijf 
waarin een vat vanaf het begin tot het einde in elkaar werd gezet.168 Dit was in de periode 
1600-1720 niet het geval in Rotterdam en Haarlem. Ambachtslieden kochten ‘ruw’ hout bij 
houthandelaren en bewerkte de planken in hun eigen werkplaats tot duigen.169 Het kwam 
wel regelmatig voor dat men hoepen inkocht bij houthandelaren of hoepmakers. Het kopen 
van hoepen was al langer een gebruikelijke praktijk, aangezien in een Rotterdamse keur uit 
het midden van de zestiende eeuw werd gesteld, dat een gildebroeder niet meer dan 1000 
hoepen gelijkertijd mocht inkopen. In hoeverre het hier ging om op maat gemaakte hoepen 
of hoepen waaraan nog enige bewerkingen moesten worden uitgevoerd, is niet duidelijk.170  

4.5 BesLuIt 

In dit hoofdstuk is een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van drie deelvragen van dit 
boek: Welke instrumenten werden gebruikt om de circulatie van technische kennis aan te 
moedigen of te ontmoedigen? Wat was het eff ect hiervan? Hoe circuleerde ambachtelijke 
kennis? Hier gold als rode draad de rol van de ambachtsgilden. Eerder zagen wij dat in de 
loop van de Vroegmoderne Tijd het gildebestuur niet in toenemende mate werd beperkt tot 
een klein aantal meesters. Zowel de herkomst als de kerkelijke gezindte van de bestuursleden 
was divers. Eveneens kwam naar voren dat de meesters op verschillende momenten invloed 
konden uitoefenen bij het opstellen van nieuwe regelgeving en in sommige gevallen 
aantoonbaar op de hoogte waren van veranderende regelgeving. Er was weinig noodzaak 
om veel van de gilde-inkomsten te investeren in bijvoorbeeld altaarversiering en het 
gildehuis vanwege het wegvallen van de religieuze functie van de gilden en het afwezig zijn 
van directe politieke macht. Men kan aan de hand van deze gegevens aldus verwachten dat 
van uitsluitingmechanismen niet of nauwelijks sprake kan zijn geweest. 

De vergelijking tussen de formele regelgeving en de praktijk van de gilden van Haarlemse en 
Rotterdamse kuipers, goud- en zilversmeden en textielververs versterkt deze veronderstelling. 
Het gegeven dat er in de onderzochte gilden niet of nauwelijks sprake was van 
uitsluitingmechanismen komt overeen met de huidige tendens om de ambachtsgilden in 

167  Onderzoek naar 54 boedelinventarissen van Haarlemse en Rotterdamse kuipers. Zie bijlage 2. 

168  De Waard, Kuipers en kapitalisten, 55. 

169  In slechts twee Rotterdamse boedelinventarissen uit 1674 en 1712 is sprake van een leverantie van duigen. GAR, 
Weeskamer 463, folio 428, d.d. 1674; inv. nr. 495, folio 567, d.d. 1712.  

170  GAR, OSA, inv. nr. 494, Register van stedelijke keuren. Midden zestiende eeuw.  
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het leerwezen minder macht toe te dichten dan voorheen. Alleen één keur van het Haarlemse 
kuipersgilde neemt een bijzondere plaats in. In 1693 werden de entreegelden van dit gilde 
fors verhoogd, mede omdat het gilde geld nodig had vanwege de bouw van een nieuw 
gildehuis. Het is echter niet zeker of de hogere kosten daadwerkelijk door de nieuwe meesters 
werden afgedragen en of dit een negatieve invloed had op het aantal personen dat lid werd 
van dit gilde.171 

De circulatie van kennis werd niet alleen door de regelgeving van de ambachtsgilden bepaald. 
Veel andere factoren speelden ook een rol, zoals de verwachting dat het meesterschap in de 
toekomst meer inkomen zou opleveren dan het knechtschap en de hoop dat de leerling 
na het volbrengen van zijn leertijd genoeg werk zou krijgen om zichzelf te onderhouden. 
Een verhoging van de entreegelden voor meesters hoefde niet automatisch een vergaande 
afsluiting van het meesterschap te betekenen als men dacht dat het meesterschap een goede 
investering zou opleveren in de toekomst. Natuurlijk kon niet iedereen uiteindelijk meester 
worden en zijn eigen leerlingen opleiden vanwege de kosten voor het opzetten van een 
eigen werkplaats, maar ook hier gold dat de regelgeving van de gilden niet allesbepalend 
was. In ieder geval werd het aantal nieuwe kuipermeesters in Rotterdam duidelijk meer 
beïnvloed door de conjunctuur dan door de veranderende regelgeving.  

Voor nieuwe leerlingen of knechten leken de gilden geen hoge drempels te hebben 
opgeworpen. Er kan niet gesteld worden dat knechten en leerlingen werden geweerd als 
er minder werkgelegenheid was. Uit de analyse van nieuw aangekomen kuipersleerlingen 
en meesters bleek dat de bestuursleden juist een afwachtende houding konden aannemen, 
omdat het aantal inschrijvingen zichzelf reguleerde en waar wel regelgeving werd opgesteld 
verschilde de praktijk vaak op vele manieren van de formele eisen. Dit staat haaks op de 
traditionele historiografi e die de nadruk legt op het exclusieve karakter van de gilden.  

We zagen dat in tijden van veel werkgelegenheid de formele toegangseisen niet werden 
versoepeld en dat in de gehele onderzochte periode geen regelgeving werd opgesteld over 
veel zaken die van belang waren voor de kennisoverdracht, zoals de wijze waarop een vak 
moest worden overgebracht, welke kennis moest circuleren en de hoogte van het leergeld. 
Knechten konden vrijelijk naar een andere stad trekken en daardoor hun kennis verspreiden 
en de meesters bepaalden zelf aan wie zij hun kennis overdroegen en wat zij in ruil daarvoor 
wilden ontvangen. Dit betekent niet dat een gilde nooit pogingen ondernam om de 
kenniscirculatie positief te beïnvloeden. De bestuursleden van het Rotterdamse kuipersgilde 
verlaagden bijvoorbeeld de tarieven voor de meesterproef wel tijdens de Tweede Engelse 

171   NAH, OSA, Collectie van stadspublicaties van het stadsbestuur van Haarlem, 1605-1813, inv. nr. 352X, 1693

Oorlog (1665-1667). Over het algemeen mag echter gesteld worden dat de gilden een 
instrument in handen hadden waarmee zij de omstandigheden waarbinnen kennis circuleerde 
zowel positief als negatief kon beïnvloeden, maar deze als zodanig nauwelijks gebruikten. 
In overeenstemming met de werkwijze van Hilaire Pérez en Verna om de circulatie van 
informatie niet te beschrijven als slechts de persoonlijke overdracht op de werkvloer van 
meester op leerling, werd er in dit hoofdstuk aannemelijk gemaakt dat er gedurende de Late 
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd diverse mogelijkheden bleven bestaan waarop iemand 
technische kennis kon vergaren, buiten de traditionele overdracht om. Men kon bijvoorbeeld 
de gereedschappen van een andere ambachtsman opkopen of bepaalde werkzaamheden 
aan een andere meester uitbesteden. Opvallend is dat de ambachtsgilden ook over dit soort 
zaken geen regelgeving opstelden. De gereedschappen van kuipers, ververs en edelsmeden 
konden vrijelijk worden verkocht en de verkoop werd niet beperkt tot kopers van binnen 
de stad. De opname van beroepen binnen een gildestructuur vormde aldus geen totale 
breuk met de voorgaande periode. Daarnaast bestonden er in de zeventiende en achttiende 
eeuw binnen de onderzochte ambachten verschillende vormen van onderaanneming 
waardoor kennis zich mogelijk onder meesters kon verspreiden. Onderaanneming kwam 
waarschijnlijk in de Noordelijke Nederlanden veel vaker voor dan tot op heden wordt 
aangenomen. De gesignaleerde variaties in ondernemingsvormen bij de kuipers, ververs en 
goud- en zilverwerkers ondersteunen het beeld van een grote openheid en fl exibiliteit van 
de ambachtsgilden. 

Eerder is er op gewezen dat één van de meest beschreven manieren waarop kennis zich 
kon verspreiden een vestiging in een andere stad was. De lokale overheid was in de Late 
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd verantwoordelijk voor het migratiebeleid. Nieuwe 
meesters moesten naast de inkomstleges en proefgelden die zij aan het gildebestuur 
betaalden, tevens poorter zijn voordat zij een eigen werkplaats mochten oprichten. 
Het volgende hoofdstuk zal zich daarom concentreren op de circulatie door interlokale 
migratiebewegingen en de rol van de instrumenten die de Hollandse stadsbesturen konden 
inzetten om de vestiging van ambachtslieden te beïnvloeden. 



5.  stadsbesturen en migranten

5.1 IntRoduCtIe

In dit proefschrift ligt de nadruk op de context waarbinnen de circulatie van kennis zich 
kon ontwikkelen. In het vorige hoofdstuk werd de regelgeving van de gilden onderzocht 
als één van de elementen van deze context. Daarbij kwam naar voren dat in veel gilden 
een aanzienlijke kans bestond om tot bestuurslid te worden verkozen en dat de ‘gewone’ 
ambachtslieden een behoorlijke (informele) medezeggenschap over de nieuwe regelgeving 
genoten. Ook bleek dat veel zaken nooit werden gereguleerd en dat, waar wel regelgeving 
bestond, de praktijk vaak van de formele eisen verschilde.1 

Ambachtsgilden waren echter niet de enige instanties waarvan historici hebben aangegeven 
dat zij mogelijk invloed konden uitoefenen op de kenniscirculatie. Gildekeuren konden in 
de loop der jaren worden aangepast, vernieuwd of uitgebreid, maar als de bestuursleden 
formeel de regels wilden veranderen, moest altijd toestemming worden gevraagd bij het 
stadsbestuur en het stadsbestuur bepaalde of een gilde mocht worden opgericht. Wij zagen 
in het tweede hoofdstuk dat het stadsbestuur al vóór de installatie van de gilden zogenaamde 
kwaliteitskeuren opstelden aan de hand waarvan zij een hoge productkwaliteit probeerden 
te bewerkstelligen. Met name de lakenindustrie was aan dergelijke keuren onderworpen. Het 
werd in 1523 ververs in Haarlem bijvoorbeeld verboden om kalk in hun verven te gebruiken.2 
Uit het feit dat alle ververs jaarlijks opnieuw een eed moesten afleggen en de regelgeving 
meerdere malen opnieuw op schrift werd gesteld, blijkt dat het niet het gewenste effect 
sorteerde. Het doel van dit soort voorschriften was de consument te beschermen tegen 
slechte aankopen.3 In kwaliteitskeuren voor ververs waren geen bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de wijze waarop kenniscirculatie zou moeten plaatsvinden, daarom worden 
dergelijke keuren in dit boek niet verder behandeld. 

Individuele ambachtslieden konden zich tot de lokale overheid wenden als zij dachten in 
aanmerking te komen voor een versneld toetreden tot een gilde.4 En de lokale overheid 
stelde zelf regelgeving op over het poorterschap. Wij hebben gezien dat de rol van buiten 
de stad geboren meesters in verschillende beroepen aanzienlijk moet zijn geweest, omdat 
een belangrijk deel van de bestuurszetels waren ingenomen door niet in de stad geboren 
meesters. Jongens die buiten de stad waren geboren werd het niet verboden om in Haarlem 

1  Zie zowel 3: Bestuur en medezeggenschap als 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer

2  Huizinga, De rechtsbronnen, 509; 238-239; OSA, Rood G.  

3  De Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij, 31. 

4  Zie 2: De stad, de ambachtsman en nieuwe regelgeving. 
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of Rotterdam meester te worden en eigen leerlingen op te leiden. Daarnaast bestonden er 
geen hoge drempels voor vreemdelingen om als leerling of als knecht in de Hollandse steden 
bij een meester aan de slag te gaan. Omdat de meesters een leerling of knecht naar eigen 
keuze mochten opleiden, konden zij zelf beslissen of zij hun kennis op een niet in de stad 
geboren jongen zouden overdragen.5 

In de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd was de vestiging van vreemdelingen voor het 
voortbestaan en de groei van de Hollandse steden een absolute noodzaak. In deze periode 
was het sterftecijfer vanwege de slechte levensomstandigheden binnen de stadsmuren 
hoger dan het geboortecijfer.6 In de jaren 1400-1720 vestigden duizenden vreemdelingen 
zich in Rotterdam en Haarlem, onder wie vele ambachtslieden. In het verleden werd hun 
invloed op de verspreiding van nieuwe technische ontwikkelingen als haast vanzelfsprekend 
beschouwd en de persoonlijke overdracht werd zelfs gezien als de enige wijze waarop 
kennis kon circuleren.7 Hoewel in de laatste jaren meer aandacht is besteed aan andere 
kennisdragers, wordt de vestiging van immigranten nog altijd als zeer belangrijk beschreven. 
Als een ambachtsman naar een andere stad verhuisde en als knecht in dienst trad bij een 
meester of door met een meester samen te werken, konden migrations of human capital 
optreden. Een andere manier om zijn kennis door te geven was door eigen knechten en 
leerlingen aan te nemen.8 In dit hoofdstuk is de rode draad het verklaren van de circulatie van 
kennis door een analyse van de vestiging van vreemdelingen in Rotterdam en Haarlem. De 
focus ligt hier op de immigratie en de emigratie en de wijze waarop het stadsbestuur deze 
interlokale migratiestromen stuurde. 

Het toelaten van nieuwkomers was grotendeels een lokale aangelegenheid. Dit betekende 
dat de Hollandse stadsbesturen zich actiever met de komst van nieuwe stedelingen 
bemoeiden dan de Staten van Holland, Staten-Generaal of de landsheer. Zij hadden naast hun 
rol als oppergezaghebber over de ambachtsgilden nog een aantal instrumenten in handen 
waarmee invloed kon worden uitgeoefend op de circulatie van technische kennis.9 We zagen 
in de voorgaande hoofdstukken dat in de laatste jaren de rol van de stedelijke bestuursorganen 

5  Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer.

6  Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550          
(Amsterdam 2008) 25. 

7  K. Davids, ‘De technische ontwikkelingen van Nederland in de vroeg-moderne tijd. Literatuur, problemen en 
hypothesen’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 9 (1991) 9-37, aldaar 20. 

8  O.a Belfanti, ‘Guilds, Patents’, 569-589; Epstein, ‘Journeyman mobility’, 411-412; Bich Luu, ‘Aliens and their impact’, 
49.

9  Davids, ‘Beginning entrepreneurs’, 167-184; Maarten Prak, ‘Burghers into citizens: Urban and national citizenship 
in the Netherlands during the revolutionary era (c.1800)’, Theory and Society 26, 403-420; Jan Luiten van Zanden 
en Maarten Prak, ‘Towards an economic interpretation of citizenship: the Dutch Republic between medieval 
communes and modern nation-states’, European Review of Economic History 10 (2006) 111-145, aldaar 129.

meer naar voren is getreden dankzij de tendens om onderzoek te verrichten waarbij niet 
alleen naar de gilden, belangrijke uitvinders of invloedrijke uitvindingen wordt gekeken, maar 
naar een groot aantal factoren die een rol konden spelen bij de circulatie van kennis.10 Tevens 
zijn er diverse publicaties verschenen waarin werd gepoogd om de herkomstpatronen van 
migranten te verklaren.11 Toch is er nog steeds veel onduidelijk. Voor zowel Haarlem als 
Rotterdam is bijvoorbeeld nog niet eerder uitgebreid onderzoek verricht naar de herkomst- 
en vertrekpatronen van ambachtslieden en er is weinig bekend over de rol van de lokale 
overheden bij het verlenen van gunstige vestigingsvoorwaarden aan ambachtslieden. 

De belangrijkste bron voor het verrichten van migratieonderzoek zijn nog altijd de 
ondertrouwregisters, omdat deze op een lange periode betrekking hebben en voor de 
zeventiende en achttiende eeuw in het algemeen goed bewaard zijn. Het gebruik van de 
ondertrouwregisters als enige bron voor het achterhalen van de herkomst van nieuwkomers 
heeft echter een aantal nadelen. In de eerste plaats worden in de akten alleen personen 
genoemd die in de stad trouwden. Dit hoefde nog niet te betekenen dat zij daar bleven 
wonen. Tevens is het onduidelijk in hoeverre iemand daadwerkelijk zijn geboorteplaats opgaf 
als hij of zij in ondertrouw ging en vreemdelingen die waren getrouwd voordat zij naar de 
stad kwamen, ongehuwden en trek- of seizoensarbeiders blijven voor het grootste deel 
onzichtbaar.12 Een ander nadeel van de ondertrouwregisters is dat deze voor de vijftiende 
en zestiende eeuw niet of onvolledig bewaard zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 
migratieonderzoek zich met name heeft toegespitst op de Vroegmoderne Tijd.  

In de volgende paragrafen worden verschillende andere bronnen onderzocht die minder 
vaak door historici voor migratieonderzoek zijn geraadpleegd. In de eerste plaats wordt 
ingegaan op de herkomstregio’s van de migranten die zich in Holland en in het bijzonder 
in Haarlem en Rotterdam vestigden. Er is bijzondere aandacht voor de vestigingspatronen 

10  Davids, ‘Patents and Patentees’, 263-283; Davids, ‘Universiteiten, Illustre scholen’, 3-34. ; Van Zanden, ‘De 
timmerman’, 105-120. Recente gildestudies waarin aandacht is voor de rol van de lokale overheden zijn:  O.a. 
Remmerswaal, Een duurzame alliantie; Vos, Burgers, broeders en bazen.; Slokker, De ruggengraat; J.C. Streng, Vrijheid, 
gelijkheid, broederschap en gezelligheid. Het Zwolse Sint Nicolaasgilde tijdens het ancien régime (Hilversum 2001)  

11  Leo Lucassen en Boudien de Vries, ‘Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem, 
1586-1650’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 22-2 (1996) 138-167; Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie en 
arbeidsmarkt’; Clé Lesger, ‘Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in de Nederlanden in de 
vroegmoderne tijd’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-1 (2006) 3-23.; Clé Lesger, ‘Variaties in 
de herkomstpatronen van nieuwe burgers in Nederlandse steden omstreeks het midden van de zeventiende 
eeuw, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-4 (2006) 118-139.

12  Leo Lucassen en Boudien de Vries, ‘The rise and fall of a west European textile-worker migration system: 
Leiden, 1586-1700’, in: Gérard Gayot en Philippe Minard eds., Les ouvriers qualifi és de l’industrie. (XVIe - XXe siècle) 
Formation, emploi, migrations. Revue du nord. Hors série. Collection Histoire 15 (Lille 2001) 23-42, aldaar 26; Toen 
hij in 1685 voor de eerste keer in ondertrouw ging gaf de verver Matthijs van Elten aan uit Glibbjek afkomstig te 
zijn, terwijl bij zijn tweede huwelijk vier jaar later werd opgetekend dat hij ‘weduwnaar uit Haarlem’ was: NAH, 
trouwregister.
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van kuipers, ververs, goud- en zilversmeden. Aan de hand van diverse gilderegisters en 
de doop- en trouwboeken is het mogelijk om de herkomst van leerlingen en knechten te 
bestuderen die zich bij het Haarlemse kuipersgilde inschreven en de meesters die lid waren 
van het Haarlemse verversgilde en het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde. Het is aan 
de hand van een aantal van deze bronnen ook mogelijk om te onderzoeken in hoeverre een 
ambachtsman – als hij eenmaal meester was geworden – in de stad werkzaam bleef. Hierbij 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre deze ambachten typische migrantenberoepen 
waren en er een redelijke kans bestond dat nieuwe kennis door middel van persoonlijke 
overdracht naar de stad kon komen.13 De vertrekpatronen van kuipers en ververs worden 
geanalyseerd aan de hand van de scheepssoldijboeken van de V.O.C en de registers van het 
Haarlemmer verversgilde. 

In de tweede plaats staat de vraag centraal of en hoe de lokale overheden de circulatie 
van technische kennis konden beïnvloeden. De Hollandse steden hadden een aantal 
middelen tot hun beschikking om (direct) de immigratie te bevorderen en dus (indirect) de 
kenniscirculatie, namelijk het poorterschap, gunstige vestigingsvoorwaarden, dispensatie 
van de gilderegelgeving en akten van admissie. Hoe invloedrijk waren deze instrumenten 
eigenlijk? 

5.2 vestIgIng vAn ImmIgRAnten 

In de laatste jaren staan migranten uit een grote verscheidenheid aan herkomstgebieden in 
de belangstelling.14 In het verleden vond men de nieuwkomers die naar de Hollandse steden 
verhuisden vanuit andere provincies in de Republiek, Duitsland, Scandinavië en Engeland ten 
onrechte weinig interessant, omdat hun komst geleidelijk ging. Toch waren het juist deze 
immigranten die voor het voortbestaan van de Hollandse steden zeer belangrijk waren.15 

Jan Lucassen maakt in zijn analyse van de komst van nieuwkomers naar Holland een 
onderverdeling tussen drie groepen immigranten: trekarbeiders, arbeidsmigranten en 
permanente migranten. De trekarbeiders kwamen jaarlijks voor enkele maanden naar de 
Republiek in seizoensgebonden beroepen om bijvoorbeeld turf te steken of gras te maaien. 
In de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw waren jaarlijks zo’n 15.000 

13  Voor beide steden is het helaas niet mogelijk om de poorterregisters te analyseren, omdat deze voor Haarlem 
ontbreken en in Rotterdam pas vanaf het jaar 1696 bewaard zijn.

14  O.a. Jelle van Lottum, Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 
1550-1850 (Amsterdam 2007); Erika Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-
eeuws Amsterdam (Hilversum 2005); Leo Lucassen en Jan Lucassen, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans 
van vijfhonderd jaar immigratie (Amsterdam 2011). 

15  Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800. 

personen als trekarbeider tijdelijk in de Republiek werkzaam. Dit fenomeen vond in ieder 
geval plaats vanaf het begin van de zeventiende eeuw. De arbeidsmigranten werkten 
slechts enkele jaren of meerdere maanden in de Republiek zodat zij geld konden sparen. 
Dit waren met name ongehuwde vrouwen en mannen die onder andere werkzaam waren 
als dienstbode, soldaat, matroos of rondreizende ambachtsknecht. Een deel van hen zou 
zich voorgoed in de Republiek vestigen. Het aantal nieuwkomers dat zich permanent in 
de Hollandse steden vestigden in de periode 1600-1800 en afkomstig was uit de andere 
provincies en het buitenland, schat Lucassen aan de hand van de groei van deze steden op 
zo’n miljoen personen. De meeste buitenlandse, permanente migranten waren afkomstig 
uit Duitsland. Tot de permanente immigranten moeten ook de Zuid-Nederlandse en Franse 
‘vluchtelingen’ gerekend worden. ‘Vluchtelingen’ staat hier tussen haakjes, omdat met 
de stroom echte vluchtelingen ook vele migranten uit dezelfde regio’s meekwamen die 
vanwege economische redenen zich in de Noordelijke Nederlanden vestigden.16 Het aantal 
migranten uit deze gebieden is in het verleden door historici vaak overschat.17 Belangrijker 
dan de tolerante houding van de Republiek waren de hoge lonen en de vraag naar nieuwe 
werknemers. De Republiek was namelijk afhankelijk van een continue instroom van nieuwe 
migranten.18 

In de Rotterdamse en Haarlemse migratieliteratuur ligt de nadruk op de vestiging van 
groepen vreemdelingen met één bepaalde herkomst of geloofsovertuiging, waaronder de 
nieuwe leden van de lutherse kerk in Haarlem of de Schotse gemeenschap in de Maasstad.19 
In het geval van Haarlem is er met uitzondering van de bekende studie van Briels zeer weinig 
onderzoek verricht naar de ondertrouwakten.20 Maar aan de hand van andere bronnen 

16  Ibidem, 11-13 en 20.  

17  O.a. Obdeijn en Schrovers, Komen en gaan, 39; Ad Knotter, ‘Vreemdelingen in Amsterdam in de zeventiende 
eeuw. Groepsvorming, arbeid en ondernemerschap’, in: Historisch Tijdschrift Holland 27 (1995); Kaptein, De 
Hollandse textielnijverheid, 186. 

18  Van Lottum, Across the North Sea, 60, 82. 

19  R. Voortman, ‘Lutherse migranten in Haarlem’, Gens propria. Mededelingenblad van de afdeling Kennemerland van 
de Nederlandse genealogische vereniging 16 (1996); Douglas Catterall, Community without borders. Scots migrants 
and the changing face of power in the Dutch Republic, c. 1600-1700. Studies in medieval and reformation thought 
86 (Leiden, Boston, Köln 2002) Natuurlijk zijn er een aantal boeken verschenen waarin wel gepoogd werd een 
overzicht te geven, o.a.  J. Vogel, Migranten in Haarlem. Van alle tijden en toch steeds nieuw (Amsterdam 1999); 
Bonke, De kleyne mast.  

20  J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografi sche en cultuurhistorische studie (Sint-Niklaas 
1985) 213-216. Zelfs na het verschijnen van twee boeken waarin aan de hand van nieuwe gegevens over andere 
Hollandse steden vraagtekens werden geplaatst bij de Haarlemse percentages, werd de schatting van Briels in 
een aantal studies over de Spaarnestad ongenuanceerd overgenomen O.a. in: S.L. Verheus, Naarstig en vroom. 
Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930 (Haarlem 1993) 12; Manon van der Heijden. Geldschieters van de stad. 
Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650 (Amsterdam 2006) 39; Hugo Rau, ‘Vlamingen op 
weg naar Haarlem. Herkomst en achtergronden van de Vlaamse Haarlemmers’, in: P. Biespoer e.a., Vlamingen in 
Haarlem. Serie Haarlemsche miniaturen 37 (Haarlem 1996) 10-11. Nuanceringen worden gegeven in: Kaptein, 
De Hollandse textielnijverheid, 197; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 232.
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kan wel meer gezegd worden over de vestiging van nieuwkomers. Zo gebruikte men 
doopregisters in een onderzoek naar de vestiging van Hugenotenen en analyseerde men in 
een scriptie de herkomstplaatsen, geboorteplaatsen en beroepen van nieuwkomers aan de 
hand van  achttiende-eeuwse akten van admissie.21 Jan Lucassen kwam tot een schatting van 
de herkomst van de bevolking van Haarlem op basis van Leidse gegevens en de studie van 
Briels naar Zuid-Nederlandse immigranten.22 (Tabel 12) 

De ondertrouwregisters van Rotterdam zijn wel uitvoerig onderzocht. Vooral de achttiende 
eeuw is goed vertegenwoordigd binnen de Rotterdamse migratieliteratuur. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de beschikbaarheid van de poorterregisters.23 Jan Lucassen heeft 
de gegevens van diverse historici die zich bezig hebben gehouden met de komst van migranten 
naar Rotterdam omgerekend tot een schatting van de samenstelling van de bevolking in de 
periode 1600-1700. Eén van de belangrijkste studies die hij hiervoor gebruikte is die van Hans 
Bonke over de ontwikkeling van de Maasstad.24 Bonke analyseerde de herkomst van zowel 
mannen als vrouwen bij hun eerste huwelijk in Rotterdam. In tegenstelling tot wat algemeen 
voor Holland wordt aangenomen, concludeerde hij dat niet Duitsland, maar Groot-Brittannië 
in de periode 1650-1654 als herkomstland het meest vertegenwoordigd was, gevolgd door 
Duitsland en België. Dit had onder andere te maken met de vele handelscontacten tussen 
Rotterdam, Engeland en Schotland. In de jaren 1700-1704 was het percentage buitenlanders 
iets gedaald. Het grootste aantal ondertrouwpartners kwam in deze periode uit Duitsland, 
gevolgd door Engeland, België en Frankrijk.25 

Door de ligging van Haarlem speelde de komst van personen uit Groot-Brittannië in de 
periode 1600-1800 een kleinere rol dan in Rotterdam. Beide steden hadden in de loop van 
de zeventiende eeuw een steeds minder grote aantrekkingskracht op buitenlanders. Dit 
correspondeert met de gegevens over de migratie naar de Republiek. Na de periode 1650-
1670 zou het aantal migranten dat zich permanent vestigde achteruit zijn gegaan door de 
opkomst van nieuwe, aantrekkelijke centra, de ontwikkeling van lokale arbeidsmarkten en 
een verandering van de economische positie van Holland.26 

21  Het Haarlemse stadsbestuur gaf deze ‘verblijfsvergunningen’ af aan personen die zich in de stad wilden 
vestigen. Y.M. Prins, De admissieregisters van Haarlem 1703-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie) In 
bibliotheekcollectie NAH; H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyes en F. Wieringa, Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten 
en de Nederlanden (Amsterdam/Dieren 1985) 76. 

22  Haarlem en Leiden leken een zelfde ontwikkeling te vertonen: Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800, 26.

23  Zie onder andere de diverse bijdragen in: Paul van Laar e.a. eds., Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam 
(Rotterdam 1998) En ook Bonke belicht de achttiende eeuw in zijn studie over de stadsontwikkeling van 
Rotterdam; Bonke, De kleyne mast.

24  Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800, 27. 

25  Bonke, De kleyne mast, 76; Catterall, Community without borders, 25-26.

26  Van Lottum, Across the North sea, 124-126. 

tabel 12 - Schatting herkomst bevolking van Haarlem en Rotterdam 1600-1700 

Haarlem Rotterdam

1600 1650 1700 1600 1650 1700

Autochtoon 31,4% 47,6% 13,9%  40,3% 54,6% 68,8%

Overig Nederland 13,4% 13,9% 21% 10% 8,9% 8,8%

Buitenlandse 
immigranten

55,2% 38,5% 10% 35,5% 26,4% 22,3%

Waarvan:

Duitsland 2,3% 10,2% 3,6% 4,5% 5,2% 4,2%

België / Frankrijk 49,5% 23,7% 4,4% 15% 6,8% 2%

Groot-Brittannië 1,5% 2% 0,3% 4,5% 6,1% 1,2%

Overige buitenland 55,2% 2,6% 1,7% 0,2% 0,9% 1,6%

Bron: Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800, 26-28. 

Omdat in de bovenstaande tabel is uitgegaan van de jaren 1600, 1650 en 1700 valt de komst 
van de Hugenoten precies tussen de laatste twee jaren. Tegenwoordig wordt aangenomen dat 
de meeste Hugenoten zich in Amsterdam vestigden, gevolgd door Den Haag en Rotterdam.27 
In Rotterdam zouden het zo’n 1175 tot 1500 personen zijn geweest.28 Aan de hand van de 
doopregisters van de Waalse kerk werd berekend dat er in Rotterdam aanzienlijk meer Franse 
kinderen werden gedoopt dan in Haarlem. In de periode 1680-1690 en 1690-1700 vonden in 
Rotterdam 45 en 60 dopen plaats, tegen 25 en 38 dopen in Haarlem.29

Het percentage migranten op de totale bevolking van Haarlem dat rond 1600 afkomstig was 
uit de regio België/Frankrijk moet waarschijnlijk lager ingeschat worden dan 49,5%. (Tabel 

12) In de laatste jaren hebben diverse historici kritiek geuit op de percentages die Briels in 
zijn studie over Zuid-Nederlandse vluchtelingen geeft, mede vanwege de weinige bronnen 
waarop hij zijn conclusies baseerde. Er is echter nog geen vervolgonderzoek voor Haarlem 
verricht waarin andere cijfers worden weergegeven.30 De bovenstaande gegevens tonen aan 

27  Israel, The Dutch Republic, 629.  

28  R.A.D. Renting, ‘Immigranten uit Noord-Brabant en Limburg te Rotterdam, 1573-1811’, in: J.P.A. Coopmans ed., 
Van blauwe stoep tot citadel. Varia Historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicate (‘s Hertogenbosch 1988) 
161-174, aldaar 162. Omdat Renting uitging van de ondertrouwakten en alleen de personen tegenkwam die 
in Rotterdam trouwden, kon hij de vestiging van gehele gezinnen of personen die vrijgezel bleven niet in zijn 
analyse meenemen.

29  Bots e.a. Vlucht naar de vrijheid, 76. Het nadeel van deze cijfers is volgens deze auteurs dat de Hugenoten ‘weinig 
honkvast waren’. Men kon een kind dopen in een stad, zonder zich daar defi nitief te vestigen. 

30  In één studie werd weliswaar de afkomst van de nieuwe leden in de lidmaatregisters van de hervormde kerk 
bestudeerd, maar hierin werd geen nieuwe schatting gegeven van het totaal aantal Zuid-Nederlanders in 
Haarlem. G.T. van Ysselsteyn, White fi gured linen damask from the 15th tot the beginning of the 19th century (Den 
Haag 1962)
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dat in de zeventiende eeuw en beginjaren van de achttiende eeuw een belangrijk deel van de 
stadsbewoners van Rotterdam en Haarlem niet binnen de poorten was geboren. Hun aandeel 
op de totale bevolking ging in de loop van de zeventiende eeuw wel achteruit. Deze cijfers 
zeggen echter nog niets over de herkomst van ambachtslieden of de vraag in hoeverre kennis 
circuleerde door migrations of human capital. Daarom is het nodig om de migratiepatronen 
van ambachtslieden nader te onderzoeken. 

5.3 HeRkomstPAtRonen vAn AmBACHtsLIeden

De toegenomen aandacht voor de diverse migrantenstromen heeft geleid tot een grotere 
noodzaak om de herkomstpatronen van nieuwkomers te verklaren. Het is van belang om 
hieraan aandacht te besteden omdat ambachtslieden hun kennis konden verspreiden door 
zich elders te vestigen. Aan de hand van een analyse van de herkomst van meesters, leerlingen 
en knechten kan antwoord worden gegeven op de vragen in hoeverre migranten bepaalde 
kennis en vaardigheden naar de stad brachten en in welke mate de stad voor bepaalde 
beroepsgroepen fungeerde als een opleidingscentrum. 

De laatste decennia zijn diverse publicaties verschenen waarin werd gepoogd om de 
herkomstpatronen van ambachtslieden te verklaren. Uit het onderzoek van Knotter en Van 
Zanden naar de Amsterdamse ondertrouwakten bleek dat er in de zeventiende eeuw in 
deze stad typische migrantenberoepen waren. Dit betekent niet dat al deze nieuwkomers 
in het buitenland waren geboren. Zij konden ook vanuit een andere stad in de Republiek 
of in de Provincie Holland naar Amsterdam zijn verhuisd. Een zeer hoog percentage van de 
bruidegoms die in de volgende beroepen werkzaam waren, was niet in Amsterdam geboren. 
Dit was het geval bij: opperlieden31 (96%), bakkers (92%), kleermakers (92%), droogscheerders 
(87%), arbeiders (86%), schoenmakers (81%), hoedenmakers (80%), varenslieden (76%) en 
passementwerkers (76%). Veel Zuid-Nederlandse immigranten waren tussen 1580 en 1650 
werkzaam in de textielnijverheid en het kuipersvak werd net zoals het metselaarsvak door 
relatief veel migranten uit de Duitse en Nederlandse kustgebieden uitgeoefend. In deze studie 
verklaarden Knotter en Van Zanden dat de economische structuur van het herkomstgebied 
bepalend was voor de vraag in hoeverre migranten in bepaalde sectoren van de Amsterdamse 
arbeidsmarkt vertegenwoordigd waren. Zo zouden migranten uit de kustgebieden van 
Duitsland en de Republiek vaker in de bouw, zeevaart en havengebonden beroepen zijn 
terechtgekomen dan migranten uit de ‘binnenlanden’ van de Republiek en Duitsland. Deze 
legden zich eerder toe op ambachtelijke beroepen, zoals kleermaken, schoenmaken, smeden 
en bakken. Het migratiepatroon van textielververs of goud- en zilversmeden analyseerden zij 
niet. 32 

31  Ongeschoolde sjouwers en arbeiders in de bouw. 

32  Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie en arbeidsmarkt’, 406-407, 413-417; Kuijpers, Migrantenstad, 213.

Op deze aannames is later enige kritiek gekomen. Onderzoek naar andere Hollandse steden 
heeft uitgewezen dat de arbeidsspecialisatie van de migrant lang niet altijd aantoonbaar 
samenhing met het specialisme van zijn herkomstregio. In later onderzoek werd gewezen op 
de rol van kettingmigratie en sociale netwerken.33 Voor Leiden werd bijvoorbeeld aangetoond 
dat veel Zuid-Nederlandse kleermakers, bakkers en schoenmakers in de periode 1586-1650 
uit dezelfde regio afkomstig waren als gespecialiseerde textielarbeiders.34 Sommige beroepen 
zullen met name in trek zijn geweest bij migranten, omdat er weinig technische kennis of 
startkapitaal nodig was om het vak uit te oefenen, maar het had ook te maken met ‘contacten, 
toevalligheden en mogelijkheden’.35 De Duitse kuiper Georg Schwarz beschreef bijvoorbeeld 
dat hij in Dordrecht in een herberg was waar men hem vertelde dat hij weinig kans had om als 
kuipersknecht aan werk te komen, omdat hij geen aanbevelingsbrieven bezat en de taal niet 
sprak. Toch zou hij diverse aanbiedingen krijgen om als knecht te werken.36 

Clé Lesger heeft geprobeerd om een overkoepelend verklaringsmodel te ontwikkelen. Hij 
verklaart de herkomstpatronen van nieuwkomers door diverse type steden met elkaar te 
vergelijken en tegelijkertijd hun ligging en handelscontacten in zijn analyse te betrekken. 
Hij legt in zijn verklaring de nadruk op het belang van informatiestromen. Regionale 
beroepsspecialisatie speelde volgens hem weliswaar een rol, maar deed dit vooral bij 
gespecialiseerde beroepen. Door contacten tussen migranten en het thuisfront, door 
bestaande (handels) contacten en een gemakkelijke toegang over water en land werd 
informatie verspreid. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van het herkomstpatroon 
van migranten die in de Edamse ondertrouwakten van 1641-1650 voorkomen. Edam had 
met name een regionaal-verzorgende functie en was daarom bijna uitsluitend in trek als 
vestigingsplaats voor migranten uit de omliggende dorpjes, zoals Volendam, Middelie en 
Axwijk. De herkomst van een andere, veel kleinere groep migranten werd bepaald door de 
ligging van de stad aan de Zuiderzee en haar handelscontacten met andere regio’s. Deze 
migranten waren afkomstig uit plaatsen die in het stroomdal van de rivieren de Maas, Eems 
en Rijn lagen en in plaatsen die overzee goed bereikbaar waren.37 

Er kan een kleine nuancering in dit model worden aangebracht. Ook door veranderende 
push- en pullfactoren kon de aantrekkingskracht van een stad in de loop der jaren 
wijzigen. De pushfactoren zijn de omstandigheden die mensen kunnen aanzetten om hun 
herkomstgebied te verlaten zoals werkloosheid en lage lonen, terwijl de pullfactoren de 

33  Kuijpers, Migrantenstad, 217. 

34  Lucassen en de Vries, ‘Leiden als middelpunt’, 160-161. 

35  Kuijpers, Migrantenstad, 285-286. 

36  Roelof van Gelder, ‘Tussen paradijs en kerkhof. De kansen van een VOC-soldaat’, in: Jan Parmentier ed., Uitgevaren 
voor de kamer Zeeland (Zutphen 2006) 294. 

37  Lesger, ‘Informatiestromen en de herkomstgebieden’, 3, 8, 22.  
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omstandigheden zijn die een ander gebied meer aantrekkelijk maken.38 Zo speelden in het 
achttiende-eeuwse Leiden diverse factoren een rol bij de defi nitieve vestiging, waaronder 
werkgelegenheid, inkomen en de leeftijd van de nieuwkomer. Bepaalde leeftijdsklassen 
waren onder de migranten beter vertegenwoordigd dan andere.39

In de onderstaande analyse wordt het model van Lesger getoetst aan de herkomstpatronen van 
Rotterdamse en Haarlemse ambachtslieden. Volgens dit model moet het rekruteringsgebied 
van Rotterdam en Haarlem uitgestrekt zijn geweest door hun gunstige ligging aan 
respectievelijk de Maas en het Spaarne. De ligging van beide steden ten opzichte van 
Amsterdam in het geval van Haarlem en de steden Den Haag, Dordrecht, Delft en Gouda in het 
geval van Rotterdam zal een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan hun aantrekkelijkheid. 
Als centrum van handel en transport strekte het rekruteringsgebied van Rotterdam zich net 
zoals dat van Dordrecht uit over aanzienlijke afstanden. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 
het hoge percentage Engelse en Schotse migranten op de totale bevolking in de jaren 1650-
1654. (Tabel 12) Veel meer dan in Rotterdam het geval was zou door de dominante positie 
van de textielindustrie in de economie van de Spaarnestad en de voorgaande migratiegolven 
uit de Zuidelijke Nederlanden een belangrijk deel van de migranten uit gespecialiseerde 
textielregio’s naar Haarlem zijn gekomen. Maar omdat de economie van Haarlem niet 
uitsluitend was gericht op textiel zouden andere handelscontracten, bijvoorbeeld door de 
handel in bier, ook hebben geleid tot informatiestromen. Daarnaast konden zowel Rotterdam 
als Haarlem door hun regionaal-verzorgende functie rekenen op migranten uit de directe 
omgeving.40

Een lijst met meesters van het Rotterdamse goud- en zilversmedengilde, de inschrijfregisters 
van het Haarlemse kuipersgilde en het Haarlemse verversgilde maken het mogelijk om de 
herkomstpatronen van een aanzienlijke groep meesters, leerlingen en knechten te bestuderen. 
In het hoofdstuk over bestuur en medezeggenschap kwam naar voren dat de bestuursleden 
van het Haarlemse kuipersgilde in minstens 23% van de gevallen in de periode 1697-1723 
niet in Haarlem waren geboren.41 Er bestonden in Haarlem nooit verbodsbepalingen om 
vreemdelingen niet tot het meesterschap of het gildebestuur toe te laten. Tevens werd 
duidelijk dat leerjongens en knechten die zich bij het Haarlemse gildebestuur wilden 
inschrijven in de periode 1649-1720 een iets hoger inschrijfgeld moesten betalen als zij niet in 
de Spaarnestad zelf waren geboren. Dit inschrijfgeld werd echter niet ingezet als instrument 

38  Jan Lucassen en Rinus Penninx, Newcomers. Immigrants and their descendants in the Netherlands 1550-1995 (herz. 
ed. Amsterdam 1997) 69-71. 

39  Karel Davids, ‘De migratiebeweging in leiden in de achttiende eeuw’. Armoede en sociale spanning. Sociaal-
historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. Hollandse studiën 17 (Hilversum 1985) 137-192, aldaar 156.  

40  Lesger, ‘Variaties in de herkomstpatronen’, 118-139;  Lesger, ‘Informatiestromen en de herkomstgebieden’, 7-10.

41  Zie 3: Bestuur en medezeggenschap. 

om de toegang tot het leerlingschap of knechtschap te beperken. In de periode 1694-1720 
was maar liefst 43% van het totaal aantal inschrijvingen in het register van het Haarlemse 
kuipersgilde afkomstig van jongens die buiten de stedelijke jurisdictie waren geboren, terwijl 
lang niet iedereen de intentie had om later een meesterproef te verrichten.42 

Aan deze bron kleven een aantal nadelen. Aan de hand van de inschrijfregisters van 
het Haarlemse kuipersgilde kan weliswaar nader worden ingegaan op de herkomst van 
de leerlingen en de knechten, maar er moet worden uitgegaan van de informatie die de 
bestuursleden over de herkomstplaatsen noteerden. De knechten en leerlingen waarvan 
geen herkomstplaats bekend is, worden daarom in de analyse niet meegenomen. Ook waar 
het niet duidelijk is of een naam van een stad of dorp al dan niet de herkomstplaats of de 
achternaam van de jongen in kwestie betrof, werden deze gegevens niet overgenomen. Dit 
gold eveneens voor de jongens waarbij men niet noteerde of zij zich inschreven als knecht of 
als leerjongen. Bij de analyse van de gildebronnen moet verder rekening worden gehouden 
met het gegeven dat knechten en leerlingen van buiten de stad wellicht vaker de veiligheid van 
een inschrijving opzochten en gildebestuurders mogelijk meer druk uitoefenden op vreemde 
knechten en leerlingen om zich in te schrijven.43 Omdat de bestuursleden waarschijnlijk de uit 
Haarlem afkomstige knechten persoonlijk kenden, stond bij slechts twee van de 61 knechten 
genoteerd dat zij uit Haarlem afkomstig waren.44 Het is mogelijk om knechten en leerlingen 
hier apart te behandelen, omdat de bestuursleden in deze jaren een onderscheid tussen 
beide groepen maakten. Het formele onderscheid zal zijn dat een knecht er al een aantal 
leerjaren had opzitten.    

tabel 13 - Herkomst knechten volgens het knechts- en jongensboek van het Haarlemse kuipersgilde, 
1649-1668

Herkomst knechten Absoluut Procentueel

Haarlem   2      3%     

Holland overige      20 33%

Rest Republiek 25 41%

Buitenland totaal 14 23%

Totaal 61 100%

Bron: NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798

42   Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer. 

43   Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer. 

44   NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798.
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Het kuipersvak was niet een zeer gespecialiseerd beroep waarvoor gerekruteerd moest 
worden in gespecialiseerde gebieden. Dit is terug te zien in het vestigingspatroon van de 
leerlingen en knechten die zich bij de bestuursleden van het gilde lieten inschrijven. De 
knechten waarvan wel de herkomstplaats werd genoteerd, waren in de periode 1649-1668 in 
veel gevallen afkomstig uit de Provincie Holland. Enkhuizen werd als herkomstplaats het meest 
genoemd (8), gevolgd door het meer nabijgelegen Amsterdam (4). Een tweede concentratie 
van herkomstplaatsen bevindt zich aan de Oostelijke kusten van de Zuiderzee, zoals Kampen, 
Vollenhove en Steenwijk. Met name de provincie Overijssel wordt vaak genoemd. In West-
Friesland en Overijssel werd Haarlems bier afgezet, waardoor mogelijk contacten konden 
ontstaan die informatiestromen mogelijk maakten.45 Kampen en Vollenhove komen met 
een gedeelde plaats voor in de top vijf van herkomstplaatsen. In totaal waren de meeste 
knechten niet afkomstig uit Holland, maar uit andere stadjes en dorpjes in de Republiek. 
Slechts een klein aantal knechten kwam uit Vlaanderen en de landsprovincies van Duitsland. 
In de periode 1649-1668 trokken aldus nog steeds personen van buiten de stad naar Haarlem 
om daar het kuipersvak uit te oefenen. Men mag veronderstellen dat deze knechten het 
vak niet in Haarlem hadden geleerd. Er was dus een informatiestroom op het niveau van de 
knechten. Daarom zullen niet alle personen die het vak in Haarlem leerden automatisch zijn 
doorgestroomd naar het knechtschap. 

tabel 14 – Herkomst leerlingen volgens het knechts- en jongensboek van het Haarlemse kuipersgilde, 
1649-1668

Herkomst leerlingen Absoluut Procentueel

Haarlem 54 78%

Holland overige 8 12%

Rest Republiek 5 7%

Buitenland totaal 2 3%

Totaal 69 100%

Bron: NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798

Kuipersleerlingen kwamen in dezelfde periode gemiddeld genomen vaker uit de buurt van de 
stad zelf dan de knechten. Haarlem vormde een opleidingscentrum voor leerlingen uit diverse 
steden en dorpjes rond de stad zoals Amsterdam, Bloemendaal, Heemstede en Beverwijk. 
Enkhuizen speelde in het geval van de leerlingen geen enkele rol als herkomstplaats.46 

45  NAH, OSA, Rood 100G, 13 September 1693-dec 1696; Unger, A history of brewing, 222-224; Diederiks en 
Spierenburg, ‘Economische en sociale ontwikkelingen’, 177. 

46  NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798. Hier geldt dat waar de 
herkomst onbekend of niet duidelijk door de bestuursleden was genoteerd, deze leerling niet in de analyse 
werd meegenomen. 

Voor de periode 1693-1720 is het mogelijk om meer precies weer te geven of de 
geregistreerde jongens wel of niet afkomstig waren uit Haarlem, omdat nu standaard 
verschillende inschrijftarieven voor vreemdelingen, poorters en jongens die tot de stedelijke 
armenzorginstellingen behoorden/zonen van gildebroeders, werden gehanteerd. Een 
onderscheid tussen knechten en leerlingen werd niet meer gemaakt. (Tabel 15) Tot de 
‘overige’-categorie in de tabel behoren alle leerjongens wier vaders meesters waren in dit 
gilde of (deels) vrijstelling van betaling hadden. Aan de hand van de onderstaande gegevens 
mag de conclusie worden getrokken dat Haarlem in de periode 1693-1720 nog steeds zijn 
aantrekkingskracht als opleidingscentrum en werkcentrum niet had verloren. Een aanzienlijk 
deel van de geregistreerden was niet in Haarlem geboren. Dit is een indirect bewijs dat kennis 
van buiten Haarlem de stad werd ingebracht. 

In de zeventiende eeuw en de eerste decennia van de achttiende eeuw was er weinig tot geen 
sprake van kettingmigratie uit de belangrijke textielregio’s. Dit betekent dat weinig kuipers uit 
dezelfde gebieden afkomstig waren als personen die in de textiel werkzaam waren.  

tabel 15 - Herkomst knechten en leerlingen volgens het knecht- en jongensboek van het Haarlemse 
kuipersgilde,1693-1720

Categorie Absoluut Procentueel   

Geboren in Haarlem 134 45%

Elders geboren 126 43%

Overige 35 12%

Totaal 295 100%

Bron: NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798

Bij een groot aantal van de inschrijvende jongens die niet in Haarlem waren geboren is het 
mogelijk een onderscheid te maken in herkomstregio’s. (Tabel 16) In de periode 1693-1720 
waren de meeste knechten en leerlingen nog steeds afkomstig uit de Republiek.47 Van het 
totaal aantal knechten en leerlingen dat niet in Haarlem was geboren, werd Holland door 26% 
van de immigranten als herkomstgebied genoemd. De buiten Holland geboren personen 
waren merendeels wederom afkomstig uit diverse dorpjes en stadjes in de kustregio’s van 
de Zuiderzee. Slechts een klein deel van hen gaf als herkomst een stad of dorp in Vlaanderen 
op en de meeste buitenlanders waren afkomstig uit Duitsland. De meest genoemde 
herkomstplaatsen waren nu Amsterdam (8), gevolgd door Deventer (6), Munsterland (6), 
Amersfoort (5) en Harderwijk (4).  

47  Voor de periode 1693-1720 is het niet mogelijk om een onderscheid tussen knechten en leerjongens te maken. 
Iedereen die zich inschreef betaalde een geldbedrag dat hoger was voor personen van buiten de stad. Niet 
overal werd de herkomststad genoemd. Bij tabel 16 werd uitgegaan van de personen die het tarief voor 
buitenstaanders betaalden en waarbij de plaats van herkomst werd genoteerd. 
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tabel 16 - Herkomst knechten en leerlingen niet in Haarlem geboren, volgens het knechts- en 
jongensboek van het Haarlemse kuipersgilde, 1693-1720 

Herkomst Absoluut Procentueel

Holland (m.u.v. Haarlem) 33 26%

Rest Republiek 34 27%    

Geheel buitenland 15 12%    

Onbekend 44 35%

Totaal   126 100%

Bron: NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798

Uit de bovenstaande analyse van de registers van het Haarlemse kuipersgilde blijkt dat het 
kuipersvak geen typisch immigrantenberoep was, net zoals dat door Knotter en Van Zanden 
voor Amsterdam in de zeventiende eeuw werd aangetoond.48 Het model van Lesger verklaart 
de herkomstpatronen van de leerlingen en knechten van het Haarlemse kuipersgilde in 
de periode 1649-1668 en 1693-1720. Zij kwamen niet uit gespecialiseerde regio’s, maar er 
kunnen wel bepaalde regio’s aangewezen worden waarvan gemiddeld meer knechten en 
leerlingen afkomstig waren. Op het niveau van de knechten moet een stroom van kennis 
vanuit de oostelijke regio’s van de Zuiderzee worden geconstateerd. Dit was een regio waar 
het Haarlems bier werd afgezet, wat voor informatiestromen kon hebben gezorgd. Voor zowel 
de leerlingen als de knechten speelde de nabijheid van de stad een rol. In beide gevallen was 
er sprake van een duidelijke relatie tussen Haarlem en Amsterdam. De regio Vlaanderen of de 
stad Leiden speelden weinig tot geen rol als herkomstregio voor kuipers. Men kan dus niet 
stellen dat er in deze periode sprake was van kettingmigratie uit de textielregio’s, zoals wel 
voor Leiden in de jaren 1586-1650 werd geconstateerd.49 

Een dergelijke vergelijking is niet mogelijk met de gegevens van het Rotterdamse kuipersgilde, 
omdat er nauwelijks informatie over de herkomstplaatsen in de registers is opgenomen en 
sommige registers chronologisch en andere weer alfabetisch zijn ingedeeld. In Rotterdam 
moeten immigranten een aanzienlijk deel zijn geweest van alle in de stad werkende kuipers, 
omdat minstens 20% van de bestuursleden van het gilde in de periode 1650-1720 niet uit de 
stad zelf afkomstig was.50

Het is wel mogelijk om het model van Lesger te toetsen aan de hand van de inschrijfgegevens 
van ververs die zich bij het Haarlemse verversgilde als meester inschreven. Eerder kwam 
naar voren dat de bestuursleden van het Haarlemse verversgilde in de periode 1663-1720 

48   NAH, Gildearchieven, kuipersgilde, inv. nr. 126, Knechts en jongensboek 1649-1798.

49   Lucassen en De Vries, ‘Leiden als middelpunt’, 160-161.

50  Zie 3: Bestuur en medezeggenschap.

in minstens 16% van de gevallen niet uit Haarlem afkomstig waren. 51 Het verversvak was 
meer dan het kuipersvak een beroep waarbij men te maken had met gespecialiseerde kennis. 
Regionale beroepsspecialisatie zou volgens het model van Lesger en de aannames van Knotter 
en Van Zanden aldus een belangrijkere rol hebben moeten gespeeld dan bij de kuipers. In de 
onderstaande tabel is de herkomst opgenomen van de meesters die deel uitmaakten van het 
Haarlemse verversgilde:

tabel 17 – Herkomst meesters in het Haarlemse verversgilde volgens de meester-lijsten van 1663 en 
1714

1663 1714

Herkomst Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel

Haarlem 20 56% 33 55%

Elders 4 11% 18 30%

Onbekend 12 33% 9 15%

Totaal 36 100% 60 100%

Bron: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens en inv. nr.  336, Naamregister der leden 1714-1803; NAH, doop- en trouwregisters.

Anders dan men zou kunnen verwachten vanwege het gespecialiseerde karakter van 
het verversvak was het in deze periode geen migrantenberoep waarvoor in specifi eke 
textielregio’s werd gerekruteerd. De belangrijke textielregio’s in Vlaanderen springen er niet uit 
als herkomstgebied voor personen die als meester ingeschreven stonden bij het verversgilde 
in de jaren 1663 en 1714. Slechts twee textielververs waren uit Noord-Frankrijk afkomstig en 
in totaal drie ververs gaven op uit Vlaanderen afkomstig te zijn. Ten minste 56% van de ververs 
die in een lijst uit 1663 voorkomen en 55% van de ververs uit een lijst van 1714 was in Haarlem 
geboren.52 

Veruit de meeste ververs die buiten Haarlem waren geboren, waren afkomstig uit stadjes 
uit Holland en Zeeland die in deze periode niet bepaald bekend stonden als belangrijke 
textielcentra, zoals Alkmaar, Monnickendam, Schagen, Gouda, Middelburg en Schoonhoven. 

51  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv.nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens en inv. nr. 336: Naamregister der leden 1714-1803; NAH, trouw- en doopregisters. Zie 3: 
Bestuur en medezeggenschap. 

52  De informatie over de herkomst kon deels achterhaald worden, omdat personen in Haarlem geboren een lager 
entreegeld betaalden. Degenen die niet in Haarlem waren geboren of waarvan de herkomst niet aan de hand 
van de tarieven achterhaald kon worden, werden in de trouwregisters opgezocht. 
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Slechts één van de meester-ververs was afkomstig uit Leiden.53 De ververs waarvan de 
herkomstplaats bekend is, trouwden allen in Haarlem. Dit betekent dat zij al enige tijd 
werkzaam waren in de stad. Mogelijk ligt de verklaring voor het herkomstpatroon van de 
ververs in het feit dat Haarlem in deze periode anders dan Leiden een belangrijk zijdecentrum 
was. Haarlem kon hebben gefungeerd als opleidingscentrum waar men de recepten van het 
zijdeverven kon leren. 

In het Rotterdamse archief zijn geen ledenlijsten van het verversgilde bewaard, maar uit 
onderzoek van Bijlsma naar de periode 1500-1650, bleek dat bij het begin van de inname van 
de stad door de Spanjaarden in 1572 de lakenververij bijna alleen door uit de Zuid-Nederlandse 
steden afkomstige ververs werd uitgeoefend.54 In deze periode moet de kettingmigratie uit 
gespecialiseerde textielregio’s (nog) wel een rol hebben gespeeld. In de periode 1715-1720 
was nog steeds 22% van de bestuursleden van het verversgilde niet in de Maasstad geboren.55  
De herkomstpatronen van Amsterdamse en Rotterdamse goud- en zilversmeden vertonen 
weer een andere ontwikkeling. Uit onderzoek naar de herkomst van Amsterdamse goud- en 
zilversmeden kwam naar voren dat vóór 1650 meer dan de helft van de ‘vreemde’ zilversmeden 
afkomstig was uit de regio’s Friesland-Groningen/Oost Friesland en België/Frankrijk/Engeland. 
De uit Engeland afkomstige immigranten waren vooral personen die eerst uit de Zuidelijke 
Nederlanden waren gevlucht en zich nu vanwege verslechterende omstandigheden in 
de Republiek vestigden. Echter in de periode 1650-1699 was het aantal vreemdelingen 
afkomstig uit Noord-Holland en Frankrijk ten opzichte van eerdere jaren veel belangrijker 
geworden.56 Voor Rotterdam is er door Briels op gewezen dat net zoals in Amsterdam aan het 
einde van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw veel zilversmeden uit Antwerpen 
afkomstig waren.57 Maar in de loop van de zeventiende eeuw zou in Rotterdam het aandeel 
van vreemdelingen uit het Zuiderkwartier van de Provincie Holland fl ink groter zijn geweest 
dan dat van de Zuid-Nederlanders.58

Het is mogelijk om de vestigingspatronen van Rotterdamse goud- en zilversmeden nader 
te onderzoeken aan de hand van een lijst uit 1665. Personen die zich in Rotterdam met het 

53  Voor dit onderzoek werd informatie over de meester ververs uit de registers van de bestuursleden gekoppeld 
aan informatie uit de trouw- en doopregisters van Haarlem. NAH, Gildearchieven, inv.nr. 335, Verversgilde, 
Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van knechts of leerjongens en inv. nr. 336, Naamregister 
der leden 1714-1803.

54  Bijlsma, Rotterdams welvaren, 116.

55  Zie 3: Bestuur en medezeggenschap.

56  K.A. Citroen, F. van Erpers Royaards, J. Verbeek, Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820 (Amsterdam 
1984) 12-13.

57  J. Briels, ‘Zuid-Nederlandse goud- en zilversmeden in Noordnederland omstreeks 1576-1625. Bijdrage tot de 
kennis van de Zuidnederlandse immigratie.’ Bijdragen tot de geschiedenis, 54 (1971) 87-141, aldaar 89, 91. 

58  Zie de biografi sche aantekeningen in: Schadee, Zilverschatten. En zie de afkomst van de bestuursleden in 
hoofdstuk 3: Bestuur en medezeggenschap

goud- en zilversmeden bezig hielden, ontvingen ieder een exemplaar van een plakkaat van 
de Staten van Holland en West-Friesland over de prijs waarop het goud en zilverwerk moest 
worden verkocht. In de lijst werden vierendertig namen genoemd, waarvan twee weduwen. 
In de navolgende analyse is uitgegaan van de herkomst van hun overleden echtgenoten.

tabel 18 - Herkomst Rotterdamse goud- en zilversmeden, 1665

Herkomst Absoluut Procentueel

Rotterdam 23 68%

Elders 7 20%

Onbekend 4 12%

Totaal 34 100%

Bron: GAR, OSA, inv.nr. 275, Resoluties, vergunningen en aanstellingen, genomen, verstrekt en verricht door 
burgemeesteren, 1660-1678; GAR, doop- en ondertrouwregisters. 

De Rotterdamse goud- en zilvermeesters waren in 1665 iets vaker dan de Haarlemse ververs 
afkomstig uit de eigen stad. De meeste meesters woonden al langer in Rotterdam, aangezien 
er slechts vier niet werden teruggevonden in de ondertrouwregisters. De nabijheid van 
Rotterdam zal in een aantal gevallen de keuze voor een vestiging hebben vergemakkelijkt. 
Twee zilversmeden waren namelijk afkomstig uit Den Haag en één uit Schiedam. Voor de 
overige zilversmeden kan niet één bepaalde herkomstregio worden aangewezen. Zij waren 
afkomstig uit Utrecht, Wezel, Denemarken en Antwerpen. 

Er bestaan geen volledige meesterlijsten voor Haarlemse zilversmeden, maar uit de analyse 
van de herkomst van de bestuursleden bleek dat een deel van hen niet in Haarlem was 
geboren. Dit gold voor in ieder geval 17% van de zilversmeden. Als herkomstplaatsen werden 
de volgende steden en dorpen genoemd: Oude Wetering, Spaarndam, Rotterdam, Sneek, 
Loosduinen, Delft, Voorschoten en Antwerpen. Er springt niet één bepaalde herkomstregio 
of plaats naar voren. Daarnaast is uit onderzoek naar de emigratiepatronen van Amsterdamse 
zilver- en goudsmeden gebleken dat een aanzienlijk deel van hen naar Haarlem emigreerde. In 
totaal vertrokken er 67 goudsmeden naar dorpjes en steden in Noord-Holland, waarvan maar 
liefst 36 naar de Spaarnestad. Haarlem was als vestigingsstad bij Amsterdamse zilvermeesters 
het meest in trek, gevolgd door Den Haag met 27 meesters. Over het algemeen genomen 
vertrokken er meer zilversmeden uit Amsterdam naar Zuid-Holland dan naar Noord-Holland, 
namelijk respectievelijk 86 tegen 67. Het is dus goed mogelijk dat sommigen zich in Rotterdam 
vestigden en daar hun kennis op anderen overdroegen.59   
Voor de goud- en zilversmeden van Rotterdam en Amsterdam en de ververs van Rotterdam 

59  Citroen, Van Erpers Royaards en Verbeek, Meesterwerken in zilver, 12-14. In dit onderzoek werden zowel de 
edelsmeden uit de zeventiende eeuw als achttiende eeuw onderzocht. 
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wordt in de literatuur geschreven dat dit in de zestiende eeuw typische migrantenberoepen 
waren. Aan het einde van de zeventiende eeuw en begin van de achttiende eeuw waren 
verven, kuipen en goud- en zilversmeden geen typische migrantenberoepen (meer), maar 
deze ambachten trokken wel migranten aan, waardoor kennis via persoonlijke overdracht 
kon circuleren. In alle drie de beroepsgroepen was nog steeds een relatief aanzienlijk deel van 
de meesters of knechten niet uit de stad zelf afkomstig. In overeenstemming met de minder 
grote aantrekkingskracht van Haarlem in deze periode was de inbreng van buitenlandse 
migranten kleiner dan die van de Hollandse migranten. Net zoals eerder door Knotter en Van 
Zanden  werd aangetoond, kon het attractiegebied per beroep verschillen. Anders dan zij 
voor Amsterdam hebben aangegeven, was het belang van informatiestromen groter dan de 
economische structuur van het herkomstgebied. Dit komt overeen met het model van Lesger. 

Bij de onderzochte beroepen zijn drie algemene herkomstpatronen te constateren: 
In de eerste plaats speelde bij alle drie de ambachten de nabijheid tot de stad een rol, 
omdat relatief veel ambachtslieden uit de omliggende dorpjes en steden zich in Haarlem 
en Rotterdam vestigden. In de tweede plaats waren de ambachtslieden afkomstig uit 
allerlei plaatsen en tot slot kon nooit één specifi eke herkomstregio worden aangewezen. Bij 
de Haarlemmer kuipersknechten was er tevens sprake van meerdere herkomstregio’s. Aan 
de hand van deze gegevens mag men constateren dat de stad als opleidingscentrum een 
belangrijke rol vervulde.  
  

5.4 veRtRekPAtRonen vAn AmBACHtsLIeden                                                                                

Migratiehistorici hebben vooral geschreven over de herkomst van de bevolking van de 
Vroegmoderne Hollandse steden in plaats van de nadruk te leggen op de vertrekkende 
ambachtslieden. De bronnen die migratiehistorici vooral gebruiken, de ondertrouw- en 
poorterregisters, maken een dergelijke insteek vrijwel onmogelijk. Vaak wordt daarom volstaan 
met een verwijzing naar de mogelijkheid tot een vestiging in een andere stad.60 De door 
de Hollandse stadsbesturen afgegeven akten van indemniteit of ontlastbrieven geven wel 
meer informatie over de vertrekpatronen van ambachtslieden. In deze akten verklaarde het 
stadsbestuur dat de bezitter onderhouden zou worden als hij tot armoede zou vervallen in zijn 
nieuwe stad. Dit soort bronnen is echter nog niet vaak in migratieonderzoek geanalyseerd.61 
Er is tot dusverre nauwelijks onderzoek verricht naar de vraag hoeveel meesters hun 
gildelidmaatschap beëindigden en naar een andere stad verhuisden waardoor zij hun kennis 

60  Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Aan de hand van de Utrechtse ondertrouwregisters is wel onderzoek verricht 
naar de vestigingsplaats van Utrechtenaren, omdat dit in veel gevallen achter de naam stond genoteerd: 
Ronald Rommes, Oost, west, 60. Andere boeken die aandacht besteden aan vertrekpatronen zijn o.a. Citroen 
e.a., Meesterwerken in zilver, 14.

61  Belangrijke uitzonderingen zijn o.a: Davids, ‘De migratiebeweging’; W. Frijhoff , H.Nusteling en M. Spies eds., 
Geschiedenis van Dordrecht 1572-1813 (Hilversum 1988). 

verder konden verspreiden. Belangrijke uitzonderingen vormen een studie van Deceulaer 
naar diverse Zuid-Nederlandse steden en een studie van meerdere auteurs naar Amsterdamse 
edelsmeden. Harald Deceulaer onderzocht voor diverse Zuid-Nederlandse steden de duur 
van het gemiddelde meesterschap in de kledingsector, maar ging uit van de leeftijd van 
de meesters in enkele steekproefsgewijs gekozen jaren.62 In onderzoek naar Amsterdamse 
edelsmeden waarbij de namen van in totaal 4716 meesters werden achterhaald, kon wel van 
6,7% worden aangegeven dat zij uit Amsterdam wegtrokken. De auteurs geven de volgende 
redenen voor vertrek aan: een terugkeer naar de geboorteplaats op oudere leeftijd, een mislukte 
carrière en het beproeven van nieuw geluk in de koloniën.63 De Hollandse stadsbesturen lijken 
vertrekkende ambachtslieden weinig in de weg te hebben gelegd, hoewel zij aan bepaalde 
groepen natuurlijk wel beperkingen konden opleggen. Het Leidse stadsbestuur probeerde 
bijvoorbeeld het vertrek van drapeniers omstreeks 1500 onaantrekkelijk te maken.64 En het 
Haarlemse stadsbestuur bepaalde in 1577 dat als een drapenier uit de stad wegtrok om elders 
een drapeniernering op te zetten naar de ‘Haarlemse smaken’, hij deze nering nooit meer in 
Haarlem zou mogen verrichten op een straf van 300 pond.65 Dergelijke bepalingen waren in 
de periode 1400-1720 echter uitzonderlijk. 

Aan de hand van de scheepssoldijboeken van de Verenigde Oostindische Compagnie, de 
registers van Haarlemse kuipers en ververs, informatie uit de doop-trouw en begraafregisters 
en gegevens uit studies over goud- en zilversmeden zal hier een beeld worden geschetst van 
de vertrekkende ambachtslieden. Voor Haarlemse kuipers was het niet gebruikelijk om aan 
het einde van de zeventiende eeuw en begin van de achttiende eeuw het lidmaatschap van 
het gilde op te zeggen. Vijftien van de zeventien nieuwe meesters die in de periode 1687-1720 
tot het Haarlemse kuipersgilde werden toegelaten overleden tijdens hun lidmaatschap. Eén 
meester voer naar Oostindië en slechts één meester verhuisde waarschijnlijk naar een andere 
stad of stopte met het uitoefenen van zijn ambacht. Gemiddeld genomen waren de zeventien 
kuipers in totaal 32 jaar lid van het gilde.66 Weinig knechten, meesters of leerlingen afkomstig 
uit Haarlem werden ooit kuiper aan boord van een V.O.C.-schip. Volgens de gedigitaliseerde 
cijfers van de Scheepssoldijboeken van de Amsterdamse Kamer meldden zich in de periode 
1634-1720 slechts 22 mannen uit Haarlem aan.67 

62  Deceulaer, Pluriforme patronen, 341-343. 

63  Citroen e.a., Meesterwerken in zilver, 14. Deze namen waren zowel van vóór 1650 als 1650-1813. 

64  A.J. Brand, ‘Crisis, beleid en diff erentiatie in de Laat-Middeleeuwse Leidse lakennijverheid’, in: J.K.S. Moes en 
B.M.A. de Vries ed., Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Leidse Historische Reeks 5 (Utrecht 
1991) 53-66, aldaar 62. 

65  Huizinga, De rechtsbronnen, 388-390. 

66  GAR, doop,- trouw en begraafregisters, NAH,  Gildearchieven, Kuipersgilde, 126: Knechts en jongensboek 1649-
1798; Digitale toegang tot de monsterrollen van de VOC: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

67  Veruit de meerderheid deed dit in de periode 1680-1720. De gegevens van sommige schepen ontbreken. 
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In Rotterdam was ook een kamer van de Verenigde Oostindische Compagnie. In de achttiende 
eeuw zou gemiddeld 35,5% van de bemanning op de door deze kamer uitgeruste schepen uit 
Rotterdam zelf afkomstig zijn geweest. De continue behoefte aan personeel zorgde volgens 
Hans Bonke voor een aderlating van de lokale arbeidsmarkt.68 Rotterdamse kuipers namen in 
tegenstelling tot hun Haarlemse beroepsgenoten wel vaak tijdelijk dienst bij de Verenigde 
Oostindische Compagnie. De vestiging van een kamer in de stad zal deze keuze hebben 
vereenvoudigd. In de periode 1700-1750 was zelfs meer dan de helft van de kuipers in dienst 
van de V.O.C. afkomstig uit Rotterdam. (Tabel 19) Amsterdamse kuipers namen tevens vaak 
tijdelijk dienst bij de Compagnie.69 Eerder signaleerden wij dat Rotterdamse kuipersknechten 
in oorlogsjaren waarschijnlijk tijdelijk dienst namen bij de Admiraliteit van de Maze.70 In de 
onderstaande tabel is gebruik gemaakt van de categorieën die in de administratie van de 
V.O.C. worden gebruikt. Het verschil tussen een ‘kuiper’ en een ‘onderkuiper’ of ‘opperkuiper’ is 
mij niet duidelijk.71  

tabel 19 – Herkomst van kuipers ingeschreven in de scheepssoldijboeken van de Rotterdamse V.O.C.-
kamer, 1700-1750. 

opperkuipers onderkuipers                 kuipers

Herkomst Absoluut         Procentueel Absoluut            Procentueel Absoluut Procentueel

Rotterdam 67 64% 102 76% 5   56%  

Rest Republiek 34 32% 26 19% 3     33%  

Buitenland 4 4% 7 5% 1     1%   

Totaal 105 100% 135 100% 9 100%       

Bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

De Verenigde Oostindische Compagnie was voor Rotterdamse kuipers in de periode 1700-
1750 een belangrijke werkgever. Maar liefst 174 Rotterdammers bekleedden enige tijd een 
kuipersfunctie aan boord van een schip. Gezien de gemiddelde lengte van de dienstverbanden 
was dit een functie die men bijna altijd enkele jaren uitoefende.  Onderzoek naar de lonen van 
ambachtslieden aan boord van de V.O.C.-schepen heeft aangetoond dat de Compagnie kon 
concurreren met de beroepen op de wal. Zij kon jarenlange werkgelegenheid garanderen 
inclusief kost en inwoning, terwijl er nog extra inkomsten voor de ambachtsman waren in 
de vorm van bijvoorbeeld de opbrengsten van particuliere handel. Zo mochten opvarenden 
eigen handel ter waarde van twee maanden gage in het laadruim meenemen. Daar stond 

68  Bonke, De kleyne mast, 102. 

69  http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

70  Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer

71  In de tabel wordt gebruikt gemaakt van de categorieën die het digitale zoekprogramma van de monsterrollen 
aangeeft op 27-09-2011. Hierbij werd alleen onderzoek verricht naar de kuipers waarvan de herkomstplaats was 
aangegeven.  

tegenover dat het sterftecijfer aan boord van de V.O.C-schepen hoger was dan het sterftecijfer 
voor volwassenen aan de wal.72 Een nadeel van de scheepssoldijboeken van de V.O.C. is 
dat niet wordt aangegeven of iemand bij zijn inschrijving zijn geboorteplaats opgaf of zijn 
plaats van herkomst. We kunnen echter wel aannemen dat de personen die enkele jaren in 
Rotterdam woonden sneller Rotterdam als woonplaats opgaven, dan personen die slechts 
korte tijd in de stad verbleven.73 Een andere mogelijkheid voor de Rotterdamse kuipers was 
een tijdelijk dienstverband bij de W.I.C. of bij de Admiraliteit van de Maze. Met name in tijden 
van oorlog zal vanuit de Admiraliteit een grote vraag zijn geweest naar mannen en jongens 
die tijdelijk dienst wilden nemen aan boord van één van de oorlogsschepen.74 

tabel 20 – Reden van einde dienstverband Rotterdamse kuipers ingeschreven in de scheepssoldijboeken 
van de Rotterdamse V.O.C.- kamer, 1700-1750

Reden van einde dienstverband onderkuipers opperkuipers kuipers

Overlijden/vermist/schipbreuk 34 47 4

Gerepatrieerd 31 52 1 (na 4 jaar)

Weggelopen/gestraft 2 0 0

Onbekend 0 3 0

Totaal 67 102 4

Gemiddelde lengte dienstverband bij 
repatriëring

3 4 4 (1 persoon) 

Bron: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

  
Voor een periode van bijna zestig jaar is het eveneens mogelijk om de vertrekpatronen van 
Haarlemse ververs te onderzoeken. Dit is niet mogelijk voor de Rotterdamse ververs, omdat 
de inschrijfl ijsten van het gilde ontbreken. In de diverse lijsten van het Haarlemse verversgilde 
werd niet alleen opgetekend wanneer iemand zich inschreef, maar vaak ook welke reden werd 
opgegeven.75 In de navolgende analyse worden de carrières van de 94 meesters onderzocht 
waarvan zowel de datum van intreden als uittreden bekend is. De gegevens betreff en de 
periode 1664-1720. De meeste gegevens hebben betrekking op de meesters die in een lijst 
met alle meesters uit 1714 en in lijst met proefdoeners uit de jaren 1714-1720 voorkomen.76 
(Tabel 21)

72  Herman Ketting. Jr., Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders, 1596-1650 (Amsterdam 2005) 55-61, 
95. 

73  http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/achtergrondinformatie.aspx

74  De W.I.C. bezat ook een eigen kamer in Rotterdam: H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam 2, 420; De Bruijn, 
Varend verleden, 163-164.

75  In de navolgende analyse worden de meesters onderzocht waarvan zowel het jaar van in dienst treden als 
uittreden werd genoteerd in de periode 1663-1720. 

76  De meesters die in de lijst van 1663 voorkomen zijn niet in de analyse opgenomen, omdat zij al voor het jaar 
1663 het verversvak uitoefenden, maar nog geen meester hoefden te worden. 
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tabel 21 - Het aantal jaar in dienst bij afscheid van meesters van het Haarlemse verversgilde, 1664-1720. 

Aantal jaar in dienst bij afscheid Absoluut aantal meesters Aantal uitgeschreven meesters

0-10 jaar 23 14

11-20 34 16

21-30 13 8

31-40 14 5

41-50  5 2

51-60 5 1

Totaal 94 46

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv.nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803.

Bijna de helft van de ververs was maximaal 20 jaar lid van het gilde: 48 meesters stierven tijdens 
het uitoefenen van hun meesterschap en maar liefst 46 meesters lieten zich uitschrijven. 
Dit is een interessant gegeven, aangezien men zou kunnen verwachten dat wie eenmaal 
meester was ook meester bleef vanwege de voordelen die het meesterschap kon bieden. Het 
belangrijkste voordeel was fi nanciële ondersteuning als men door ziekte of ouderdom het vak 
niet meer zelf kon uitoefenen of tot armoede was vervallen. Sommige meesters zullen na hun 
uitschrijving niet meer een ambacht hebben uitgeoefend. Dit zal het geval zijn geweest bij 
de ververs die langer dan 41 jaar meester waren bij hun uitschrijving. Een groter deel van de 
meesters deed wel afstand binnen twintig jaar. Er bestond een aanzienlijke kans dat zij nog 
wel hun kennis hebben verspreid door naar een andere stad te verhuizen. In de volgende 
tabel worden de redenen weergegeven waarom meesters zich uitschreven.77   

Het meesterschap in het Haarlemse verversgilde was fl exibeler dan historici normaal gesproken 
aannemen. Uit de gegevens van de bestuursleden blijkt dat drie personen in dienst kwamen 
bij de V.O.C. Zij hadden wel allen de intentie om bij terugkomst in Haarlem het verven weer 
oppakten, maar twee van hen overleden op hun reis naar de Oost. Drie personen schreven 
zich uit om knecht te worden, waarvan één later werd verkozen tot gildeknecht. Dit hoefde 
echter nog geen daling van hun positie te betekenen, omdat een verver als meesterknecht 
nog een behoorlijk loon kon verdienen. Jacob Fabritius trad bijvoorbeeld in 1671 in dienst als 
meesterknecht bij de Amsterdamse verver Abraham van den Bogaert en zou zeven guldens 
per week verdienen.78 Een groter aantal meesters verhuisde echter naar een andere stad. 

77  Soms noteerden de bestuurders alleen dat het lidmaatschap was opgezegd. Deze namen zocht ik op in de 
begraafregisters van de stad. Als deze personen in Haarlem stierven was de kans groot dat zij nog enige tijd 
een ander beroep hadden uitgeoefend of door ziekte waren gestopt. Als ik ze niet in het begraafregister vond, 
betekende dit dat er een kans bestaat dat de verver naar een andere stad verhuisde.

78   Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 3, 824. 

De bestuursleden gaven aan dat in ieder geval twee van hen naar Amsterdam vertrokken 
en de andere drie ververs verhuisden naar Utrecht, Leiden en Rotterdam. Deze vijf ververs 
waren niet de enige die hun lidmaatschap beëindigden door een verhuizing naar een 
andere stad. Slechts vijftien van de uitgeschreven ververs konden worden teruggevonden 
in de begraafregisters van Haarlem. (Tabel 22) Er bestaat een aanzienlijke kans dat de overige 
ververs waren verhuisd. 

tabel 22 - Reden van uitschrijving gildelidmaatschap van meesters van het Haarlemse verversgilde, 
1664-1720

Reden van uitschrijving Aantal meesters

Verhuisd naar een andere stad 5

Zonder duidelijke reden; mogelijk verhuisd 17

Waarschijnlijk ander vak binnen Haarlem of gestopt vanwege ziekte 15

Oudemannenhuis 2

Knechtschap 3

V.O.C 3

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv.nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens en inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803.

Er zijn meerdere verklaringen voor het feit dat het meesterschap van het Haarlemse 
verversgilde fl exibel was. In de eerste plaats kan hebben meegespeeld dat vanaf de oprichting 
van het gilde tot ca. 1714 een aanzienlijk deel van de ververs was opgenomen in het gilde na 
een verzoek aan de burgemeesters. Veel van hen waren ‘fabrikeurs’ die toestemming kregen 
om hun eigen goederen te verven. Zij hoefden geen meesterproef te doen. Wij zullen zien 
dat maar liefst een kwart van alle meesters na gunst van de burgemeesters in het gilde was 
opgenomen. Er vond nog een belangrijke ontwikkeling plaats binnen het verversgilde aan het 
einde van de zeventiende eeuw en begin van de achttiende eeuw. Steeds meer proefdoeners 
zouden kiezen voor de zijdeverversproef in plaats van de wolverversproef, waaruit blijkt dat 
er in de Spaarnestad steeds minder werk voor wolververs was. Mogelijk speelde dit een rol 
als reden van vertrek, omdat meer wol- dan zijdeververs afscheid namen van het gilde. Van 
maar liefst tien personen werd de expertise echter niet genoteerd, waardoor het getal van de 
wolververs nog hoger kan zijn geweest. In de onderstaande tabel is uitgegaan van de ververs 
die hun meesterproef in de jaren 1664-1720 deden. (Tabel 23)

Een derde oorzaak voor het grote aantal afscheid nemende meesters kan zijn dat de kleine 
meesters door de ‘fabrikeurs’ werden weggeconcurreerd. De bestuursleden van het gilde 
verklaarden in 1731 dat minder meesters lid waren van het gilde, terwijl de bedrijven in totaal 
nog steeds evenveel produceerden als voorheen. Zij vroegen toestemming om de hoogte 



5

Hoofdstuk 5 Stadsbesturen en migranten 141140

van de contributie te berekenen aan de hand van het aantal verfketels dat elke meester bezat. 
Door de contributieregelgeving te vernieuwen wilden zij de kleinere meesters beschermen.79  

tabel 23 - Meesterproef van afscheid nemende ververs, 1664-1720.

soort meesterproef Aantal meesters

Blauwkuip 10

Blauwkuip met garen 3

Zwart muscus wol en satijn 1

Zijde karmozijn rood 8

Zijde met garen 1

Door gunst opgenomen 12

Onbekend 10

Totaal 45

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv.nr. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens en inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803.

5.5 InstRumenten vAn Het stAdsBestuuR

De meeste migranten kwamen uit eigen beweging naar de Hollandse steden, aangelokt 
door de verhalen over hogere lonen en een goede kans op werk. De beslissing om een 
Hollandse stad te verlaten werd in de meeste gevallen door de migranten zelf genomen. Ook 
de ambachtsgilden is vaak een belangrijke rol toegedicht. We hebben eerder gezien dat de 
macht van de gildebesturen minder invloedrijk was dan enkele decennia geleden nog werd 
aangenomen en tegenwoordig het inclusieve karakter van de gilden wordt benadrukt. De 
onderzochte gilden wierpen geen zeer hoge drempels op tegen de komst van vreemdelingen, 
vreemdelingen werd de toegang tot de gilden niet ontzegd en de bestuursleden waren aan 
het einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw lang niet alleen geboren poorters. De 
inschrijfgelden voor leerlingen en knechten waren zo laag dat er geen sprake was van een 
drempel om in de stad te leren of te werken. Knechten konden van stad naar stad trekken op 
zoek naar werk zolang zij voldeden aan hun contractuele verplichtingen en de inschrijfgelden 
van beide kuipersgilden werden zo zelden veranderd dat men mag stellen dat de toegang tot 
de gilden grotendeels werd overgelaten aan de marktwerking.80 Tot slot kon het stadsbestuur 
van invloed zijn op de vestiging en het vertrek van migranten. Omdat de Hollandse steden 
zelf verantwoordelijk waren voor het gevoerde migratiebeleid kon de lokale overheid 
gunstige voorwaarden scheppen waardoor het voor ambachtslieden en ondernemers 

79   NAH, Gildearchief, Verversgilde, inv. nr. 334, Keuren en ontwerpkeuren. 

80  Zie 4: De circulatie van technische kennis op de werkvloer.

interessanter werd om zich in hun stad te vestigen en mogelijk nieuwe technische kennis 
binnen de stad kon komen. Men kan denken aan bepalingen over het verwerven van het 
poorterschap, het schenken van gunstige vestigingsvoorwaarden, het geven van dispensatie 
van de gilderegelgeving en het verschaff en van akten van admissie. In hoeverre gebruikten 
de stadsbesturen van Rotterdam en Haarlem deze instrumenten om kuipers, ververs en goud- 
en zilversmeden aan te trekken of juist drempels tegen hun vestiging op te werpen? 

5.5.1 Poorterschap 

In de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd werd iemand die zich binnen de stadsmuren 
vestigde niet automatisch als een volwaardig poorter gezien. Men kon in de meeste steden 
poorter worden door huwelijk, geboorte, schenking of koop. De exacte voorwaarden en 
tarieven verschilden per stad en werden door het stadsbestuur bepaald.81 Volgens Maarten Prak 
konden de poorterschapgelden in de achttiende eeuw door stadsbesturen in de Republiek 
worden gebruikt als ‘sociaal reguleringsmiddel’. Door de bedragen te laten fl uctueren of andere 
obstakels aan te brengen, kon het stadsbestuur de aantrekkelijkheid van het burgerschap 
beïnvloeden.82 In de oostelijke steden van de Republiek, zoals Arnhem, Zutphen, Nijmegen 
en Deventer werd het poorterschap al vóór de achttiende eeuw gebruikt om de toegang 
van katholieken tot het burgerschap te beperken, maar in de Hollandse steden was het 
beleid over het algemeen minder restrictief. 83 Het poorterschap was daar relatief gemakkelijk 
verkrijgbaar.84 Gezien de afhankelijkheid van de Hollandse steden van een continue instroom 
van nieuwe immigranten is het vanzelfsprekend dat de lokale poorterschapsleges geen al te 
grote belemmering vormden. Nieuwe poorters in Haarlem betaalden in de periode 1664-
1668 slechts zes of tien guldens en een Haarlemse poorterszoon of poortersdochter ontving 
het poorterschap bij geboorte. Een man die met een Haarlemse poorteres trouwde moest 
zichzelf eerst inkopen voordat hij volwaardig burger werd.85 In Rotterdam betaalden nieuwe 
poorters aan het einde van de zeventiende eeuw twaalf guldens. Als zij met een Rotterdamse 
poorteres of poorter waren getrouwd, hoefden zij slechts zes guldens te betalen.86 In 
de onderstaande tabel zijn de leges van diverse Hollandse steden opgenomen. Omdat 
de poorterschapregisters van Haarlem en Rotterdam (grotendeels) ontbreken en beide 

81  Vos, Burgers, broeders en bazen, 35. 

82  Prak, ‘Burghers into citizens’, 407- 408. 

83  Vos, Burgers, Broeders en bazen, 45-46; Frijhoff  en Spies, 1650, 184. 

84  Lourens en Lucassen, ‘Zunftlandschaften’, 15-16. 

85  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, Rood 228, januari 1664-23 december 1669. Het is niet duidelijk waarom 
sommige personen 6 en sommige personen 10 gulden moesten afdragen; Gabriëlle Dorren, ‘De eerzamen. 
Zeventiende-eeuws burgerschap in Haarlem’, in: Remieg Aerts en Henk te Velde eds., De stijl van de burger. Over 
Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de Middeleeuwen (Kampen 1998) 60-79, aldaar 61-62, 68.

86  Panhuysen, Maatwerk, 295; GAR, OSA, inv. nr. 130, Registers van personen aan wie het poorterschap verleend is, 
1699-1721.  
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stadsbesturen nauwelijks hun tarieven wijzigden, is er weinig informatie over de hoogte van 
de leges in beide steden.87 

tabel 24 - Leges voor het verwerven van het burgerschap in vijf Hollandse steden. 

Plaats eind zestiende en zeventiende eeuw Achttiende eeuw

Amsterdam f 21,00 (1574) f 50,00

f 8:6     (1578) X

f 14:6   (1624) X

f 30      (1630) X

f 40      (1634) X

f 50      (1650) X

Den Haag X f 14-30 (1770)

Leiden f 3:4     (1588) f 12:1    (1703)

f 3:6     (1625) X

f 5        (1651) X

f 8:1     (1673) X

Rotterdam f 6-12 f 6-12   (1699)

Haarlem f 6-10   (1664-1668) X

Bron: Panhuysen, Maatwerk, 295; Lourens en Lucassen, ‘Zunftlandschaften’, 15; NAH, OSA, Burgemeesterresoluties 
Rood 228, 1664-1669; GAR, OSA, inv. nr. 130, Registers van personen aan wie het poorterschap verleend is, 1699-1721.  

Eén van de belangrijkste redenen waarom ambachtslieden het poorterschap wilden verwerven 
was dat de meeste ambachtsgilden het volledige burgerschap als voorwaarde stelden voor 
het meesterschap.88 Het Amsterdamse stadsbestuur gebruikte het poorterschap volgens Erika 
Kuijpers vóór de tweede helft van de zeventiende eeuw niet bewust als instrument om het 
burgerschap van nieuwkomers te beperken of aan te moedigen. Volgens haar veranderde dat 
in 1668. In dat jaar werd een gratis ingezetenschap ingesteld waardoor het met uitzondering 
van enkele gilden niet meer nodig was om eerst poorter te worden om toegang te krijgen 
tot het meesterschap. Een directe aanleiding voor de veranderingen in 1668 was de komst 
van vele berooide vluchtelingen uit de door oorlog geteisterde Spaanse Nederlanden. Het 
stadsbestuur probeerde door de toegang tot het poorterschap te vereenvoudigen nieuwe 

87  Gabriëlle Dorren heeft bijvoorbeeld wel over het burgerschap van Haarlem geschreven, maar noemde de 
verschillende leges in haar artikel niet. In mijn eigen onderzoek naar de burgemeesterresoluties werd wel 
informatie over de leges gevonden. Zie tabel 24.  

88  Maarten Prak, ‘Burghers into citizens: Urban and national citizenship in the Netherlands during the revolutionary 
era (c.1800)’, Theory and Society 26, 403-420, aldaar 407; Maarten Prak, ‘The politics of intolerance: Citizenship 
and religion in the Dutch Republic (seventeenth to eighteenth centuries)’, in: R. Po-Chia Hsia en Henk van 
Nierop, Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge 2002) 159-176, aldaar 161; Kuijpers, 
Migrantenstad, 127.  

ambachtslieden aan te lokken om zich defi nitief te vestigen.89 De verschillende verhogingen 
van de Amsterdamse poorterschapsleges vóór 1668 waren volgens Kuijpers en Prak niet 
zozeer bedoeld om de plaatselijke arbeidsmarkt te beschermen tegen de komst van vele 
nieuwe winkeliers en ambachtslieden, maar om de druk op de stedelijke sociale zorg te 
verminderen en extra inkomsten te genereren voor deze instellingen. Het Burgerweeshuis, 
de Aalmoezeniers, de Schutterij en de stad kregen elk een deel van de ingekomen leges. 
De regenten van het Burgerweeshuis vroegen in ieder geval tweemaal met succes aan 
het stadsbestuur of het aankopen van het poorterschap kon worden bemoeilijkt, omdat 
zij naast fi nanciële problemen te maken hadden met veel te veel aanmeldingen. Het gratis 
ingezetenschap gaf de bezitter niet dezelfde rechten als het poorterschap.90  
 
De verandering van de Amsterdamse poorterschaptarieven is in het verleden ook wel eens 
gerelateerd aan hoe goed de stad er fi nancieel voorstond. Volgens Gabrielle Dorren zou dit 
voor Haarlem weinig tot geen rol hebben gepeeld, omdat de poorterschapgelden vanaf 1657 
geheel ten goede kwamen aan het Arme Kinderhuis. Wel zouden volgens haar de Haarlemse 
gilden het poorterrecht als instrument kunnen hebben gebruikt om de markt te reguleren: 
‘Zodra er behoefte was aan meer uitoefenaars van een bepaald beroep hanteerde men de 
regels soepel, bij een beperking juist streng. Naar gelang de toestand van de nering kon het 
aantal leer- of poorterjaren in de keur worden gewijzigd’.91 Het is echter niet mogelijk om deze 
stelling aan de praktijk te toetsen vanwege het ontbreken van de Haarlemse poorterregisters. 
Voor Rotterdam is het eveneens vanwege het grotendeels ontbreken van de registers niet 
mogelijk om de aankoop van het poorterschap te relateren aan de geloofsachtergrond van 
de nieuwe poorter of de economische conjunctuur. 

Stadsbesturen konden er voor kiezen om het poorterschap aan bepaalde groepen migranten 
of ambachtslieden te schenken. In 1681 schonk het Amsterdamse stadsbestuur het 
poorterschap aan Franse vluchtelingen die in de stad zijde wilden maken.92 Rotterdam bood 
de Hugenoten eveneens gratis poorterschap, vrijstelling van belastingen en gratis toegang 

89  Kuijpers, Migrantenstad, 134-135. 

90  Volgens Prak en Kuijpers werd in 1622 waarschijnlijk door de regenten van het burgerweeshuis gevraagd om 
een verhoging van de leges, omdat de burgemeesters in de vroedschapsresoluties werd geschreven dat de prijs 
van het poorterschap te laag was waardoor iedereen het kon kopen en dit een probleem veroorzaakte voor 
het Burgerweeshuis vanwege overbevolking. In 1634 vroegen de regenten van het Burgerweeshuis wederom 
om een drempel voor de koop van het burgerschap voor arme vreemdelingen te verhogen. Daarop werd het 
poorterschap met tien guldens verhoogd: Erika Kuijpers en Maarten Prak, ‘Burger, ingezetene, vreemdeling: 
burgerschap in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw’, in: Joost Kloek en Karin Tilmans eds., Burger. Een geschiedenis 
van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21e eeuw (Amsterdam 2002) 113-132, aldaar 
120-122.  

91  Dorren, ‘De eerzamen’, 61, 62, 68-69. 

92  Kuijpers, Migrantenstad, 135. 
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tot de gilden gedurende drie jaar.93 Vóór de jaren tachtig van de zeventiende eeuw was het 
al gebruikelijk om het poorterschap aan bepaalde groepen ambachtslieden te schenken. In 
1513 werd in Haarlem bijvoorbeeld bepaald dat iedereen die van buiten de stad in Haarlem 
de grove draperie wilde uitoefenen het poorterschap zou ontvangen. Dit gold zowel voor 
de drapeniers als voor alle personen die in het productieproces ingezet konden worden, 
zoals ververs, wevers en vollers.94 En de burgemeesters van Haarlem schonken in 1578 het 
poorterschap aan een saaiwerker uit Duff elen als hij zich in Haarlem wilde vestigen.95 In 
1597 zouden 12 saijetwerkers uit Leiden in een verzoek gericht tot de burgemeesters van 
Haarlem laten blijken dat zij zich wel in Haarlem zouden vestigen, mits zij het poorterschap 
en andere gunstige vestigingsvoorwaarden zouden verkrijgen. Dit werd door het Haarlemse 
stadsbestuur toegekend.96 

De stadsbesturen waren zich er dus wel van bewust dat het burgerschap aantrekkelijk voor 
ambachtslieden en ondernemers kon zijn. Zoals in het voorgaande werd geconstateerd, 
manipuleerden de stadsbesturen in een aantal steden de poorterschapleges, waaronder 
in Amsterdam en diverse steden in het oostelijk deel van de Republiek.97 Er zijn tot nu toe 
geen aanwijzingen gevonden dat de stadsbesturen van Haarlem en Rotterdam om de 
paar jaar de leges verhoogden of verlaagden, waardoor de toegang tot de stad en het 
beroep op de stedelijke sociale zorg werd beïnvloed. Anders zouden er meer keuren met 
daarin nieuwe tariefvaststellingen moeten zijn bewaard. De stadsbesturen van Haarlem 
en Rotterdam gebruikten het poorterschap in de zestiende en zeventiende eeuw wel als 
instrument om vrijdom te verlenen voor bepaalde beroepen. Als het poorterschap aan 
individuele ambachtslieden werd geschonken, gebeurde dit vaak als onderdeel van een 
pakket met gunstige vestigingsvoorwaarden.98 In de volgende paragraaf zullen we zien welke 
beroepsgroepen hiervoor in aanmerking kwamen. 

5.5.2 gunstige vestigingsvoorwaarden

De ambachtslieden kwamen in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd grotendeels uit 
eigen beweging naar de Hollandse steden. Een klein deel van hen werd aangelokt door de 
lokale overheid. Eén van de instrumenten die men hiervoor kon gebruiken was het bieden 
van gunstige vestigingsvoorwaarden. Dit was niet een louter Hollands fenomeen. Diverse 
Duitse staten probeerden bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw Hugenoten door middel van 

93  Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw,139.

94  Huizinga, Rechtsbronnen, 216-217.       

95  NAH, Stadsarchief Haarlem 1245-1572, inv. nr. 10, f. 108, d.d. 27 mei 1578.

96  NAH, OSA, Vroedschap, Rood 80, November 1596-december 1601, f. 16, d.d. 1 februari 1597.

97  Kuijpers, Migrantenstad, 134-135; Vos, Burgers, Broeders en bazen, 45-46; Frijhoff  en Spies, 1650, 184. 

98  O.a..NAH, Stadsarchief Haarlem 1245-1572, Inv. nr. 10. Folio 108, d.d. 27 mei 1578; GAR, OSA, Vroedschapresoluties, 
inv. nr. 30: 1679-1684, f. 127v:, d.d. 3 februari 1682.

gunstige vestigingsvoorwaarden over te halen zich in hun steden te vestigen en in de Noord-
Italiaanse steden werd gebruik gemaakt van octrooien om ambachtslieden met nieuwe, 
gewilde kennis aan te trekken. Volgens Carlo Belfanti waren de Noord-Italiaanse steden 
één van de eersten die door privileges en monopolies te vergeven aan ambachtslieden 
de verspreiding van technische kennis aanmoedigden. Veel Noord-Italiaanse steden 
introduceerden octrooiwetgeving aan het begin van de vijftiende eeuw.99 

De Hollandse stadsbesturen deelden in tegenstelling tot de Italiaanse stadsstaten in de 
Vroegmoderne Tijd nauwelijks octrooien uit aan ambachtslieden om als enige een bepaald 
vak binnen de poorten uit te oefenen. De lokale overheden beschouwden dit niet als één 
van haar taken, omdat in tegenstelling tot wat in Italië het geval was, het geheimhouden van 
technische kennis in de eerste plaats werd gezien als het resultaat van een contractuele relatie 
tussen individuen.100 Onder andere Epstein en Prak stelden dat het delen van kennis de norm 
zou zijn geweest onder ambachtslieden.101 Omdat kennis privé-eigendom was, kon men de 
verspreiding wel proberen te belemmeren. In de notariële registers van Hollandse steden 
zijn diverse contracten te vinden van ambachtslieden die met een knecht of leerling overeen 
kwamen om hun kennis niet verder te verspreiden.102 Als een stadsbestuur toch het alleenrecht 
verleende om een bepaald vak uit te oefenen betrof dit bijvoorbeeld het recht om een molen 
op te richten of op het land van de stad droogstaken te plaatsen. Dergelijke privileges werden 
al vóór de installatie van de Republiek verleend.103 Vaak waren dit soort ‘extraatjes’ onderdeel 
van een pakket aan gunstige vestigingsvoorwaarden. Vooral ondernemers en gespecialiseerde 
handwerkslieden die in de textielnijverheid werkzaam waren, werden in de Hollandse steden 
verwelkomd met gunstige vestigingsvoorwaarden. De draperie of de textielnijverheid was 
in de gehele periode de sector bij uitstek om de plaatselijke economie een impuls te geven 
en de werkgelegenheid te stimuleren. In tegenstelling tot wat in de Zuidelijke Nederlanden 
het geval was, gingen deze impulsen om nieuwe ondernemers aan te trekken uit van de 
stadsbesturen en niet steeds meer van de centrale of provinciale overheid.104 

99  Michael Lausberg, ‘Hugenotten in Deutschland. Die Einwanderung von französischen Glaubensfl üchtlingen’, Sic 
et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur.Im Netz 10 (2008) 1-17, aldaar 4-6; Belfanti, ‘Guilds, Patents’, 569-589.

100  Davids, ‘Public knowledge’, 426-427; Davids, ‘Patents and patentees’, 264-265. . 

101  Epstein en Prak, ‘Introduction’, 14-15.  

102  In de notariële registers zijn diverse contracten te vinden van ambachtslieden die met een knecht of leerling 
overeen kwamen om hun kennis niet verder te verspreiden. Een tweetal contracten over het geheimhouden van 
kennis zijn.: GAR, ONA, inv. nr. 468, aktenr. 184; 321. d.d. 6 maart 1651. Het contract betreft het geheimhouden 
van een destilleerrecept; Dillen, nr. 156, d.d. 1614. Contract waarbij een zijdeverver belooft om gedurende zes 
jaar lang geen zijde te verven op de wijze waarop hij bij Abraham van der Beek geverfd heeft. 

103  Dit blijkt bij het doorlezen van de burgemeesterresoluties van Haarlem en Rotterdam

104  Karel Davids, ‘Beginning entrepreneurs and municipal governments in Holland at the time of the Dutch 
Republic’, in: C. Lesger en L. Noordegraaf eds. Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants 
and industrialists within the orbit of the Dutch staple market. Hollandse historische reeks 24 (Den Haag 1995) 
167-184, aldaar 167 en 169. Dit blijkt ook uit het doorlezen van de burgemeesterresoluties, resoluties van het 
vroedschap en resoluties van de Weth in het Haarlemse en Rotterdamse archief. 
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De oudste bron waaruit expliciet blijkt dat het Haarlemse stadsbestuur een poging deed 
om ambachtslieden aan te lokken met gunstige vestigingsvoorwaarden dateert uit 1502. In 
een keur werd bepaald dat iedereen die in de stad een draperienering wilde oprichten, kon 
rekenen op de fi nanciële steun van het stadsbestuur als hij zelf niet voldoende middelen 
had.105 Vóór de Opstand werden ook in andere Hollandse steden gunstige fi nanciële 
voordelen aangeboden voor gevestigden en nieuwkomers die zich bezighielden met het 
weven van wollen lakens of drapenieren, waaronder in Dordrecht (1276), Gouda (1391) en 
Utrecht (1473).106 Het aantrekken van een wever, drapenier of koopmanondernemer was voor 
de stadsbesturen zeer aantrekkelijk vanwege de werkgelegenheid die hiermee samenhing. 
Het Rotterdamse stadsbestuur gaf bijvoorbeeld in 1636 Andries Jans Romain toestemming 
om met maar liefst 100 arbeiders in de Maasstad bombazijn (halfl innen) te maken en te 
verven.107 Lucassen en De Vries hebben erop gewezen dat wanneer het stadsbestuur een 
klein aantal ambachtslieden had overgehaald om zich te vestigen, al snel familieleden, buren, 
kennissen en anderen volgden.108 Het aantrekken van immigranten kon tevens de circulatie 
van technische kennis bevorderen wanneer de drapenier lokale arbeiders in dienst nam. Vaak 
zal dit automatisch zijn gegaan als de drapenier werkers zocht om zijn productielijn op te 
starten. Soms stelde het stadsbestuur vast dat weeskinderen moesten worden opgeleid. In 
tegenstelling tot in de Noordelijke steden werd in de Zuidelijke Nederlanden wel een grote 
variëteit aan nijverheden ondersteund.109 

Volgens Karel Davids was het Hollandse beleid in de loop der tijd aan veranderingen 
onderhevig. In de periode 1575-1620 kwam het aantrekken van ambachtslieden door 
het bieden van gunstige vestigingsvoorwaarden in de Hollandse steden zeer vaak voor. 
Tussen 1620 en 1655 zou dit instrument minder zijn ingezet, terwijl in de periode 1655-
1700 de frequentie weer sterk toenam. Het aanlokken van kooplieden, ondernemers en 
ambachtslieden door middel van het bieden van gunstige vestigingsvoorwaarden zou na 
1700 steeds minder vaak zijn voorgekomen.110 In Rotterdam en Haarlem was dit niet anders. In 
Haarlem leende men om de lakenhal voort te zetten weliswaar nog twee maal 6000 guldens 

105  R.P. Fagel en J.W. Marsilje. ‘Subsidies voor drapeniers in het zestiende-eeuwse Haarlem’, Haerlem jaarboek 
(Haarlem 1993) 9-34, aldaar 11.   

106  G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw (’s-Gravenhage 1940) 10; P.H.A.M. 
Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, J.H. Kompagnie eds., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 
2002) 118; Posthumus, De geschiedenis 2 (’s Gravenhage 1939) 357-358. 

107  Te Lintum, ‘De textielindustrie’, 31-32. GAR, OSA, Vroedschapresoluties, inv. nr. 275, d.d. 24 juli 1660. Deze 
bombazijnrederij en ververij zou heel lang in de stad blijven, eerst onder het gezag van Andries en daarna 
onder het gezag van zijn zoon. Na het overlijden van de zoon zou zijn weduwe de bombazijnrederij tot na 1660 
verder zetten.

108  Lucassen en De Vries, ‘The rise and fall’, 28-29. 

109  Davids, ‘Beginning entrepreneurs’, 174, 176.

110  Ibidem, 168, 176.  

uit, maar uit de burgemeesters- en vroedschapresoluties blijkt niet dat men in de jaren 1700 
tot 1720 nog drapeniers of manufacturiers contracteerde.111 

Davids heeft geprobeerd om deze afname aan de hand van zowel interne als externe factoren 
te verklaren. Volgens hem lijkt het er op dat men minder vaak dan in de voorafgaande periode 
in de eigen stad dergelijke industriële ondernemingen wilde oprichten. Waarom dit het geval 
was, blijft vooralsnog onduidelijk. Daarnaast had het stedelijke ondersteuningsbeleid met 
name voor de immigranten gegolden, terwijl in deze periode de vestiging van immigranten 
afnam. De beginnende ondernemers konden zich met hun vraag tot ondersteuning ook tot 
de centrale regering van hun eigen land richten.112 

Geconcludeerd mag worden dat gunstige vestigingsvoorwaarden door de Hollandse 
stadsbesturen werden ingezet als instrument om de plaatselijke draperie te ondersteunen. 
Wanneer een wever zich met zijn huisgezin in Rotterdam wilde vestigen om enkele 
weefgetouwen gaande te houden, schiep dit – zoals boven bleek – zowel voor de wever en 
zijn knechten werk als voor diverse andere deelbewerkers, waartoe onder andere ververs, 
volders en droogscheerders gerekend moeten worden. Hetzelfde gold voor de vestiging 
van een koopman-ondernemer. Gunstige vestigingsvoorwaarden werden in Haarlem en 
Rotterdam niet als middel ingezet om kuipers of zilversmeden aan te trekken. Een nieuwe 
kuiper, edelsmid of verver leverde minder extra werkgelegenheid dan wevers of drapeniers. 
Ververs zullen soms automatisch zijn meegekomen als een drapenier zijn medewerkers naar 
de stad haalde.113 De weinige ververs die zich tot het stadsbestuur richtten waren ondernemers 
die zich niet alleen met verven bezig hielden.114 

5.5.3 dispensatie van de gilderegelgeving

Naast het schenken van het poorterschap en het bieden van gunstige vestigingsvoorwaarden  
konden de Hollandse stadsbesturen nog een derde instrument inzetten om de vestiging 
van vreemdelingen te beïnvloeden. Stadsbesturen konden aan individuele ambachtslieden 
dispensatie van de gilderegelgeving verlenen. In tegenstelling tot de eerste twee genoemde 
instrumenten, maakte het stadsbestuur van Haarlem hier wel regelmatig gebruik van om het 
ververs gemakkelijker te maken. 

111  NAH, OSA, Vroedschapsresoluties, burgemeesterresoluties, ingekomen stukken bij de burgemeesters.   

112  Davids, ‘Beginning entrepreneurs’, 176-177.

113  Koopman Gregorio de Ayala verklaarde hoge kosten te hebben gemaakt vanwege het overbrengen van 
werklieden naar Haarlem. Fagel en Marsilje, ‘Subsidies voor drapeniers’, 19-20.

114   Onder andere: NAH, OSA, Ingekomen stukken aan de burgemeesters, Rood 461: 1581-1610. Zie ook de 
paragraaf over dispensatie van de gilderegelgeving. 
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In de recente historiografi e is er meer aandacht dan ooit voor de rol van de stadsbesturen en de 
plaats van ambachtslieden binnen de stedelijke samenleving. De relatie tussen de overheid en 
de ambachtsgilden is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp in de studie van Remmerswaal 
over ambachtsgilden in diverse kleine Zeeuwse steden. Jaarlijks kwamen bij de Zeeuwse 
stadsbesturen enkele verzoeken binnen van ambachtslieden. Net zoals in de Hollandse steden 
gebruikelijk was, werden deze verzoeken aan de dekens van de gilden bekend gemaakt die 
het stadsbestuur van advies moesten dienen. De wijze waarop het stadsbestuur omging met 
dit soort verzoeken kan volgens Remmerswaal in een aantal kenmerken samengevat worden: 
het stadsbestuur kwam vrijwel uitsluitend pas na een verzoek in actie en het duurde niet 
lang voordat een besluit werd genomen. De meeste verzoeken werden gehonoreerd. Het 
stadsbestuur gaf de voorkeur aan een harmonieuze oplossing en trad vaak op als beschermer 
van de consumentenbelangen. Dit betekende dat het gildebelang ondergeschikt werd 
gemaakt aan het gemeenschapsbelang. Daarnaast streefde de lokale overheid naar het in 
stand houden van de kleinere bedrijven.115  

Eerder zagen wij dat de individuele Hollandse ambachtslieden slechts zelden een verzoek 
bij de lokale overheden deden om dispensatie van de gilderegelgeving te verkrijgen. De 
Haarlemse burgemeesters ontvingen echter na het oprichten van het verversgilde in 1663 
wel veel meer verzoeken van ververs dan van andere ambachtslieden. Keer op keer richtten 
personen zich tot de burgemeesters met het verzoek tot een (versneld) toetreden. Het is 
mogelijk om de rol van het Haarlemse stadsbestuur bij het geven van dispensatie van de 
gilderegelgeving nauwkeuriger te onderzoeken, omdat zowel de bestuursleden van het 
verversgilde als de burgemeesters informatie hierover noteerden in hun registers. 

In ieder geval een kwart van de negentig ververs die in de periode 1664-1713 lid werden van 
het gilde en niet meer lid waren op 1 januari 1714, kregen na het indienen van een rekest bij 
de burgemeesters dispensatie van de entreebepalingen in de gildekeur.116 Tevens werd aan 
in ieder geval een kwart van de meesters die op 1 januari 1714 nog wel lid waren van het 
verversgilde dispensatie van de entreebepalingen verleend. Dit waren zowel de zogenaamde 
‘fabrikeurs’ die lid wilden worden van het verversgilde om hun eigen goederen te verven als 
de personen die dispensatie voor wat betreft het doen van de meesterproef hadden gevraagd 
vanwege andere redenen. Er bestond gedurende vijftig jaar een behoorlijke achterdeur om 
toegang te krijgen tot dit gilde. Dit veranderde in ieder geval vanaf 1714. In de periode 1714-
1720 kreeg slechts één persoon formeel dispensatie van de entreebepalingen. Alle andere 
nieuwe meesters deden netjes hun meesterproef.117 (Tabel 25)

115   Remmerswaal, Een duurzame alliantie, 134, 136-138. 

116   Voor enkele jaren ontbreken de gegevens.

117  NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803.

Als iemand versneld tot dit gilde werd toegelaten, stond hier in veel gevallen wel een 
vergoeding tegenover. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van het verzoek van Herman 
ten Cate. Herman leerde het verversvak drie jaar bij een Haarlemse meester en één jaar buiten 
de stad. Hiermee had hij aan de leerbepalingen van het gilde voldaan. Aangezien hij in 
Amsterdam was geboren, moest hij nog twee jaar bij een meester in de Spaarnestad dienen 
voordat hij zijn meesterproef kon afl eggen. Omdat hem nu een goede gelegenheid voordeed 
om als meester in een ververij aan de slag te gaan, wilde hij sneller tot het gilde toetreden dan 
de regels toelieten. Daarom stuurde hij een verzoek aan de burgemeesters. De burgemeesters 
bespraken het verzoek met de bestuursleden van het verversgilde en men besloot Herman 
tot het gilde toe te laten mits hij naast het proefgeld tien guldens aan het kinderhuis zou 
betalen en dertig guldens aan het gilde.118 Echter de ‘fabrikeurs’ die hun eigen goederen 
wilden verven hoefden geen dergelijke vergoeding te betalen voor hun toelating.119  

tabel 25 – Manier van opname meesters in drie lijsten van het Haarlemse verversgilde

1664 - 1773 1714 1714 - 1720

manier van 
opname

Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel

Onbekend 19 21% 9 15% 0 0%

Dispensatie 23  26% 15 25% 1 7%

Proef 48  53% 36 60% 14 93%

Totaal 90 100% 60 100% 15 100%

Bronnen: NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. 335, Gildeboek. Inschrijvingsregister der leden 1661-1714 en van 
knechts of leerjongens en inv. nr. 336, Naamregister der leden 1714-1803.

Er kan geconstateerd worden dat de manier waarop veel Haarlemse ververs toegang 
kregen tot het meesterschap afweek van het gebruikelijke patroon. De ambachtsgilden 
in de Hollandse steden waren namelijk over het algemeen vrij van een directe inmenging 
van de lokale overheid in bestuursaangelegenheden. Deze situatie was eveneens voor de 
Spaarnestad  uitzonderlijk, aangezien weinig ambachtslieden zich tot het stadsbestuur 
richtten om dispensatie van de regelgeving van andere gilden te ontvangen.120 
Het zogenaamde ‘dispensatiebeleid’ past wel in de strategie van de Hollandse stadsbesturen 
om gunstige vestigingsvoorwaarden aan nieuwe ondernemers aan te bieden en gelijktijdig 
kleine ondernemers in de exportnijverheid te ondersteunen. Dit komt overeen met de eerder 
door Davids gesignaleerde voorkeur van de stedelijke overheden om kleine, zelfstandige 
producenten in de exportnijverheid te ondersteunen, waarbij de meeste steun uitging 

118  NAH, OSA, Burgemeesterresoluties, inv. nr. Rood 259, 1712. 

119  De informatie over het aantal nieuwe meesters in de periode 1664-1713 is echter niet volledig. Het is niet 
bekend hoeveel namen er ontbreken. De meesterlijst uit 1714 is wel volledig bewaard.  

120  Dorren, ‘Burgers en hun besoignes’, 62.
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naar de textielindustrie.121 In deze periode was de Haarlemse zijde-industrie één van de 
belangrijkste nijverheidstakken in de stad. Ook de kleinere ververijen werden beschermd, 
omdat de ‘fabrikeurs’ die lid wilden worden van het verversgilde alleen hun eigen goederen 
mochten verven. Niet alleen in Haarlem geboren ambachtslieden dienden een verzoek bij 
de burgemeesters in. Het bieden van dispensatie was een instrument dat het ondernemers 
vergemakkelijkte om lid te worden van het verversgilde, ongeacht of zij van Haarlem of van 
elders afkomstig waren.122 Vanaf 1714 werd de inmenging van het stadsbestuur aanzienlijk 
minder. Het is niet duidelijk waarom dit beleid veranderde, maar het past wel in de eerder 
gesignaleerde afname van de steun voor de Hollandse textielindustrie als geheel.

5.5.4 Akten van admissie 

Tot nu toe is de nadruk gelegd op de instrumenten die Hollandse stadsbesturen konden 
gebruiken om vreemdelingen aan te trekken. Dit betekent niet dat iedereen even welkom 
was. Er werden in de Vroegmoderne Tijd talrijke keuren opgesteld om bedelaars te weren 
en er werden andere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat niet te veel arme 
vreemdelingen zich binnen de poorten zouden vestigen die mogelijk een beroep zouden 
doen op de lokale armenzorginstellingen.123 Personen mochten bijvoorbeeld pas enkele jaren 
na hun vestiging een beroep doen op de stedelijke armenzorg en vreemde bedelaars werden 
uitgewezen.124 In de loop der tijd zou dergelijke regelgeving steeds weer worden vernieuwd 
en uitgebreid.125 
Het was in de Hollandse steden niet gebruikelijk dat nieuwkomers meteen recht hadden 
op bedeling. In de Rotterdamse ordonnantie op de diaconie uit 1639 werd bijvoorbeeld 
vastgesteld dat vreemdelingen geen alimentatie meer zouden ontvangen.126 Formeel gold 
tot 1682 een termijn van één jaar voordat armen een beroep mochten doen op de armenzorg 
nadat zij zich ergens hadden gevestigd. Deze regelgeving was afkomstig uit een in 1531 door 
landsheer Karel V uitgevaardigd edict en gold voor de gehele Nederlanden. Waarschijnlijk 

121  Davids, ‘Beginning entrepreneurs’, 167; K. Davids, ‘Neringen, hallen en gilden. Kapitalisten, kleine ondernemers 
en de stedelijke overheid in de tijd van de Republiek’, In: C.A. Davids e.a. eds., Kapitaal, ondernemerschap en beleid. 
Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden. (Amsterdam 1996) 95-120, aldaar 
118-119.

122  NAH, doop, trouw en begraafregisters; NAH, Gildearchieven, Verversgilde, inv. nr. 336, Naamregister der leden 
1714-1803.

123  Jan Lucassen, ‘Holland, een open gewest. Immigratie en bevolkingsontwikkeling’, in: Thimo de Nijs en Eelco 
Beukers, Geschiedenis van Holland 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 181-215, aldaar 209. 

124  A.O.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand. Een overzicht van de ontwikkeling van de stedelijke 
armenzorg in Haarlem’, Haerlem Jaerboek (Haarlem 1980) 66-98, aldaar 74; C.W. van Voorst van Beest, De 
Katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw (’s Gravenhage 1955) 10. 

125  Jo Spaans, ‘Weduwen, wezen en vreemdelingen. Sociale zorg en tolerantie’, in: Thimo de Nijs en Eelco Beukers, 
Geschiedenis van Holland. 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 254-286, aldaar 273. 

126  Corinne Hubers, De admissieregisters van Rotterdam (1698-1812). Bronnencommentaar. (Ongepubliceerde 
doctoraalscriptie Universiteit Leiden) 5. In: bibliotheekcollectie GAR. 

werd met deze regelgeving steeds meer de hand gelicht, aangezien in 1682 de Staten 
van Holland waarschuwden dat armen niet meer konden worden teruggestuurd naar hun 
vorige woonplaats als zij al een jaar in een nieuwe stad woonden. Hierdoor begonnen de 
Hollandse steden naar andere oplossingen te zoeken.127 Veel Hollandse steden gingen ertoe 
over om akten van admissie verplicht te stellen. Pas na het verkrijgen van een dergelijke akte 
werd een vreemdeling toegelaten.128 Soms moest de persoon in kwestie eerst een akte van 
indemniteit laten zien (ook wel akte van borgtocht, cautie of ontlastbrief genoemd) zodat 
hij kon aantonen dat zijn vorige woonplaats hem zou onderhouden indien hij tot armoede 
zou vervallen. In Amsterdam werden akten van admissie of akten van cautie nooit verplicht 
gesteld.129 Deze stad nam een uitzonderingspositie in, omdat in andere grote Hollandse 
steden zoals Dordrecht, Leiden, Haarlem en Rotterdam admissieakten wel als instrument 
werden ingezet om de vestiging van berooide migranten tegen te gaan. 

In Dordrecht werden in 1703 wijkmeesters aangesteld die moesten vastleggen wie zich 
in hun wijk vestigden en wat hun vestigingsreden was. De burgemeesters besloten aan 
de hand van de informatie van de wijkmeesters of zij de vreemdelingen een provisionele 
admissie zouden toekennen. Na drie kwart jaar kon deze omgezet worden naar een fi nale 
admissie, de eigenlijke verblijfsvergunning. De nieuwkomers moesten wel in staat zijn om 
hun eigen kost te verdienen en zich in de tussentijd goed hebben gedragen. Vóór 1703 lag 
de verantwoordelijkheid bij de diakenen die het recht hadden om bedeling te weigeren en 
vreemdelingen terug te zenden naar de plaats van herkomst.130 In Haarlem, Rotterdam en 
Leiden waren de buurtmeesters net zoals in Dordrecht het geval was verantwoordelijk voor 
het toezicht op het naleven van de admissiebepalingen.131 

In 1649 stelde het Haarlemse stadsbestuur voor het eerst een ordonnantie op die voor alle 
buurten gold. Een vreemdeling moest binnen zes dagen aangemeld worden bij de deken van 
de buurt door degene die onderdak bood. Deze bepaling werd echter niet altijd nageleefd, 
aangezien alle bestuurders in 1661 een waarschuwing kregen dat zij de nieuwkomers die zich 
in hun wijk wilden vestigen bij de burgemeesters moesten melden. In 1670 werd in een nieuwe 
ordonnantie op de gebuurten zelfs het geven van aalmoezen aan vreemden verboden en 
acht jaar later werd geordonneerd dat alleen personen die al vier jaar een akte van admissie 
bezaten armenzorg mochten aanvragen. De dekens en vinders van de wijk adviseerden 
de burgemeesters bij het verstrekken van de akten van admissie. Deze werden alleen aan 

127  Spaans, ‘Weduwen, wezen en vreemdelingen’, 260, 273, 275. 

128  Davids, ‘De migratiebeweging in Leiden’, 137. 

129  Lucassen, ‘Holland, een open gewest’, 209; Prins, De admissieregisters, 14. 
130  Eric Palmen, ‘Sociale zekerheid en armenzorg’, in: Geschiedenis van Dordrecht 1572-1813, 234-251, aldaar 249-250.

131  In Leiden hadden 130 wijkmeesters elk het supervisie op zo’n 500 inwoners: Lucassen, ‘Holland, een open 
gewest’, 209-210.   



5

Hoofdstuk 5 Stadsbesturen en migranten 153152

vreemdelingen met een akte van indemniteit werden gegeven. Als men toch voor de vier 
jaren om waren steun van de diaconie of de armenzorg had gekregen, moest de buurtkas 
het uitgekeerde bedrag betalen en de achtergebleven kinderen onderhouden.132 De registers 
van admissie zijn voor Haarlem weliswaar niet volledig bewaard, maar uit onderzoek  komt 
naar voren dat de nieuwkomers die in het register van 1703-1717 staan in veruit de meeste 
gevallen werkzaam waren in de textielnijverheid. In totaal worden 142 namen genoemd. De 
meeste personen waarbij de herkomst werd genoteerd, kwamen uit de Republiek. De steden 
Amsterdam (20) en Leiden (45) werden het meest genoemd.133  

Ook in Rotterdam was het verlenen van een akte van admissie aan de armenzorg gekoppeld. 
Vreemdelingen werden pas bedeeld als zij twee achtereenvolgende jaren in Rotterdam 
hadden gewoond en een dergelijke akte bezaten.134 In 1697 werd de bestaande regelgeving 
aangescherpt. Iedereen die zich in Rotterdam wilde vestigen moest een akte van indemniteit 
laten zien aan de wijkmeesters. Deze wijkmeesters stonden onder toezicht van vier 
commissarissen. Alleen vreemdelingen die al twee jaar in de stad woonden, zich zelfstandig 
konden bedruipen en een akte van fi nale admissie bezaten, mochten door de diaconie 
worden gealimenteerd.135  

Uit het bovenstaande komt naar voren dat de stadsbesturen van de Hollandse steden 
regelgeving over akten van admissie niet opstelden om bepaalde groepen ambachtslieden 
de toegang tot de stad te ontzeggen of een hoge drempel op te werpen tegen hun vestiging. 
Zij gebruikten deze wel om armen de toegang tot de stad en de stedelijke voorzieningen 
te bemoeilijken. Aan personen die in de stad werk konden vinden, werd wel een akte van 
admissie verleend.136 

5.6 BesLuIt

In de vorige hoofdstukken draaide het vooral om de ambachtsgilden. Dit waren echter niet de 
enige instanties die een rol konden spelen bij de defi nitieve vestiging van migranten. Hoewel 
de meeste migranten uit eigen beweging naar de Hollandse steden kwamen, kon de lokale 
overheid invloed uitoefenen op de migrantenstromen. De nadruk lag in dit hoofdstuk op 
de herkomst- en vertrekpatronen van migranten en hoe deze interlokale stromen direct en 
indirect de circulatie van kennis konden beïnvloeden. Dit is onderdeel van de deelvragen 
welke instrumenten konden worden ingezet om de circulatie van kennis te belemmeren of te 

132   Dorren, Het soet vergaren, 63-65, 73-74. 

133   In 31 gevallen werd geen beroep vermeld. Prins, De admissieregisters, 9, 18, 20, 26-28.  

134   Van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg, 10. 

135   Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam 4, 1152, 1155-1156.

136   Lucassen, ‘Holland, een open gewest’, 209.  

bevorderen en wat het succes van deze instrumenten was. Migranten konden de technische 
kennis op hun nieuwe stadsgenoten overbrengen door een eigen leerling op te leiden of 
knechten in dienst te nemen, door zelf als knecht in een werkplaats te werken of door samen 
te werken met een andere meester. 

In Haarlem en Rotterdam zal het aandeel van nieuwkomers uit de overige plaatsen en steden 
van de Republiek en Duitsland in deze periode het hoogst zijn geweest. De Republiek en dan 
met name de westelijke provincies trokken door hun grote vraag aan werknemers en hoge 
lonen vele migranten aan. In de laatste jaren hebben diverse historici geprobeerd om de 
herkomstpatronen van nieuwkomers te verklaren. Overeenkomstig met het model van Lesger 
verschilde het aantrekkingsgebied van Haarlemse en Rotterdamse kuipers, edelsmeden en 
ververs. Het is echter geen vaststaand gegeven dat de meer gespecialiseerde beroepen hun 
ambachtslieden voornamelijk uit gespecialiseerde regio’s aantrokken, zoals de analyse van de 
Haarlemmer ververs uitwees. In het geval van de kuipers fungeerde Haarlem in de periode 
1649-1720 zowel als opleidingscentrum als een stad die waarschijnlijk stromen van kennis 
van andere plaatsen aantrok op het niveau van de knechten. We zagen namelijk dat een 
aanzienlijk deel van de knechten die zich inschreven niet in de stad zelf waren geboren. Voor 
alle drie de onderzochte beroepen gold dat relatief veel ambachtslieden uit de omliggende 
dorpen en steden zich in Rotterdam en Haarlem vestigden, ambachtslieden afkomstig waren 
uit allerlei plaatsen en nooit één herkomstregio kon worden aangewezen.  

Men mag echter niet aannemen dat ambachtslieden als zij zich eenmaal als meester in 
een bepaalde stad hadden gevestigd, altijd tot hun dood in de stad bleven wonen. De 
stadsbesturen lijken weinig in de weg gelegd te hebben om het vertrek van volleerde 
meesters tegen te gaan. Tussen Rotterdam en Haarlem waren wel verschillen te zien. Veel 
Rotterdamse kuipers namen tijdelijk dienst bij de V.O.C, maar de Haarlemse meester kuipers 
bleven het meesterschap tot hun dood uitoefenen. Daarentegen zegden er weer veel meer 
Haarlemse ververs hun lidmaatschap op.  

In dit hoofdstuk werden tevens de diverse instrumenten onderzocht die de Hollandse 
stadsbesturen mogelijk konden gebruiken om invloed uit te oefenen op de vestiging 
van nieuwe immigranten en indirect de circulatie van kennis. Het merendeel van deze 
instrumenten lijkt weinig tot geen invloed te hebben gehad op het aantrekken van ververs, 
kuipers en goud- en zilversmeden: octrooien werd door de Hollandse steden, de Staten 
of de landsheer nauwelijks ingezet als middel om nieuwe immigranten aan te trekken in 
tegenstelling tot wat Belfanti voor de Noord-Italiaanse stadsstaten aantoonde. De toegang 
tot het poorterschap werd in Haarlem en Rotterdam in sommige gevallen als onderdeel van 
een pakket aan gunstige vestigingsvoorwaarden gegeven. ‘Gewone’ ambachtslieden hadden 
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van dit beleid nauwelijks profijt, omdat de Hollandse steden gunstige vestigingsvoorwaarden 
vooral gebruikten om de textielnijverheid een impuls te geven. Na 1700 werd het veel minder 
gebruikelijk om deze aan te bieden aan immigranten. Waarschijnlijk moet dit verklaard 
worden door een vermindering van de vraag naar dergelijke voordelen van de kant van de 
ondernemers. Het verlenen van dispensatie van de gilderegelgeving was een instrument dat 
het Haarlemse stadsbestuur wel vaker inzette om de entree voor ververs te vereenvoudigen, 
maar ambachtslieden die tot andere gilden behoorden, wendden zich slechts zelden tot het 
stadsbestuur om een versnelde toegang tot het meesterschap te verkrijgen.

De Hollandse stadsbesturen konden ook de toegang tot de steden belemmeren. Dit deden 
zij in de praktijk echter nauwelijks. De stadsbesturen van Haarlem en Rotterdam lijken de 
poorterschapleges niet gemanipuleerd te hebben. Zij probeerden wel de toegang van 
vreemdelingen tot de armenzorginstellingen tegen te gaan. Personen van buiten de stad die 
wel hun brood zelfstandig konden verdienen, waren echter altijd welkom. 

Men mag aldus concluderen dat de stadsbesturen zich vrij weinig bemoeiden met de vestiging 
van vreemdelingen in hun steden die een ambacht wilden gaan uitoefenen. Ambachtslieden 
kwamen meestal uit eigen beweging naar de stad, aangetrokken door de hoge lonen, 
werkgelegenheid en soms de relatieve tolerantie. De steden konden weliswaar de komst van 
nieuwkomers beïnvloeden, maar gebruikten hun instrumenten alleen om specifieke groepen 
aan te trekken. De sector die bij uitstek ondersteund werd, was de textielnijverheid, omdat 
deze de stad per aangetrokken ondernemer de meeste werkgelegenheid bracht. Hollandse 
stadsbesturen hadden diverse instrumenten in handen om zowel nieuwkomers aan te trekken 
als de toegang tot de stad te belemmeren, maar gebruikten deze nauwelijks als zodanig. 
We zagen eerder dat hetzelfde gold voor de ambachtsgilden. In het volgende hoofdstuk zal 
een laatste instrument worden behandeld dat ingezet kon worden om de kenniscirculatie te 
beïnvloeden. Het gaat om de leercontracten die de afspraken tussen leerling en leermeester 
vastlegden.  

6. onderhandelen over de circulatie van technische kennis 

6.1. IntRoduCtIe 

In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal stappen genomen om een antwoord te 
krijgen op de vraag welke instrumenten de Haarlemse en Rotterdamse ambachtsgilden en 
stadsbesturen gebruikten om invloed uit te oefenen op de omstandigheden waarbinnen 
kennis kon circuleren. Wij zagen dat de meesters zeggenschap konden uitoefenen bij het 
opstellen van de regelgeving van de gilden en dat deze bepalingen niet werden gebruikt 
om een belemmering op te werpen tegen vreemdelingen. Deze werden ook nauwelijks 
als instrument ingezet om direct de circulatie van kennis te bevorderen. Tevens kwam naar 
voren dat de lokale overheid weliswaar diverse instrumenten tot haar beschikking had om 
ambachtslieden naar de stad te lokken of juist drempels op te werpen, maar dat ze deze 
voornamelijk gebruikten om respectievelijk de lokale textielnijverheid een impuls te geven 
en de vestiging van personen die mogelijk een beroep zouden doen op de stedelijke 
armenzorginstellingen te bemoeilijken. 

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar een laatste instrument waarmee invloed kon 
worden uitgeoefend op de circulatie van technische kennis. Het betreft hier de leercontracten 
waarin afspraken werden gemaakt over de tijd dat een jongen een ambacht zou leren en 
de betaling die hier eventueel tegenover stond. Deze afspraken werden mondeling of 
schriftelijk gemaakt. De leermeester of de ouders en voogden van de leerjongens konden 
hun afspraken ook ten overstaan van de notaris vastleggen. De regenten van de weeshuizen 
zochten op hun beurt naar leerplekken voor de jongens die onder hun dak leefden. Voor 
arme jongens werd er zelfs speciale regelgeving opgesteld met betrekking tot het opstellen 
van leercontracten. In 1597 maakten de Staten van Holland de stadsbesturen samen met de 
stedelijke armenzorginstellingen verantwoordelijk voor de leerafspraken van arme jongens. 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘self-enforcing contracts’ en de 
‘third-party-enforcement contracts’. Bij de eerste soort leerafspraken was geen derde partij 
nodig om contractbreuk te voorkomen, omdat het sociaal-culturele kader gewoonweg 
volstond. Bij de tweede soort leerafspraken werden contracten afgedwongen via een derde 
partij, bijvoorbeeld de gilden.1 Het leercontract is het enige instrument dat zowel door de 

1  O.a. Jane Humphries, ‘English Apprenticeship: a neglected factor in the first industrial revolution’, in: Paul A. 
David en Mark Thomas eds., The economic future in historical perspective (Oxford 2003) 73-102, aldaar 82-
83; Epstein, ‘Craft guilds’, 684-718; Steven L. Kaplan, ‘L’apprentissage au XVIIIe siècle. Le cas de Paris’, in: Revue 
d’histoire moderne et contemporaine 40-3 (1993) 436-479, aldaar 436-437 en 455-457; Andreas Griessinger en 
Reinhold Reith, ‘‘Lehrlinge im deutschen Handwerk des ausgehenden 18 Jahrhunderts. Arbeitsorganisation, 
Sozialbeziehungen und alltägliche Konflikte’,  Zeitschrift für Historische Forschung 13 (1986) 149-199, aldaar 152.  
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leerlingen en meesters als door het gilde, het stadsbestuur en diverse lokale instellingen 
gebruikt kon worden om een regulerend kader te scheppen. Het is daarom van belang de 
vraag te stellen in hoeverre diverse belanghebbenden een regulerend kader probeerden te 
scheppen om het opstellen van leercontracten af te dwingen. Men kan hierbij ook denken 
aan het verplicht stellen van bepaalde onderdelen van de leerafspraken, bijvoorbeeld welke 
stappen ondernomen zouden worden indien één van beide partijen de gemaakte afspraken 
niet nakwam.

In de huidige discussies over leerafspraken staat de rol van de gildebestuursleden als 
toezichthouders op de notariële contracten centraal. Jane Humphries concludeert in haar 
onderzoek naar het Engelse leerlingwezen dat de leercontracten een belangrijke rol speelden 
in het reguleren van het leerwezen. Deze contracten zorgden ervoor dat beide partijen zich aan 
hun afspraken hielden waardoor een effi  ciënte algemene training kon worden afgedwongen. 
Als er toch sprake was van meningsverschillen, waren er diverse manieren beschikbaar om 
het confl ict op te lossen. Collectieve instituties zoals handelsorganisaties, professionele 
associaties, corporaties en de ambachtsgilden konden eventuele contractbrekers afschrikken.2 
Larry Epstein legt meer dan Humphries de nadruk op de rol van de ambachtsgilden. Volgens 
hem konden de gilden als een ‘derde partij’ optreden. De gilden stimuleerden de meesters en 
de leerlingen om de contracten na te leven, waardoor het vertrouwen in de leercontracten 
toenam, de leermeester en leerling sneller geneigd waren om contracten af te sluiten en 
de kennis voor een relatief lagere prijs werd overgedragen. De meester kon namelijk de tijd 
die hij had geïnvesteerd in het opleiden van zijn leerling terugverdienen.3 Voor Parijs toonde 
Steven Kaplan aan dat de bestuursleden van de gilden op de hoogte werden gebracht van de 
afspraken tussen leerling en meester, zodat zij als toezichthouders konden optreden.4 

Niettemin worden er tegenwoordig steeds meer vraagtekens gezet bij de functie van de 
bestuursleden als toezichthouders op de notariële leercontracten. Dit is illustratief voor de 
huidige tendens om de rol van de ambachtsgilden in het leerwezen te nuanceren. In recente 
publicaties over het leerwezen in Londen en Bristol is er op gewezen dat ondanks het bestaan 
van nationale wetgeving waarin het opstellen van een leercontract verplicht werd gesteld 
en voor alle ambachtsjongens een leertijd van zeven jaar gold, de praktijk veelvuldig van 
de regelgeving afweek. Veel leerlingen verlieten vroegtijdig hun meester of kwamen na 
enige tijd weg geweest te zijn aan het einde van de looptijd van het leercontract weer bij 
hun leermeester terug.5 Het gegeven dat een belangrijk deel van de Londense jongens hun 

2  Humphries, ‘English Apprenticeship’, 82-83. 

3  Epstein, ‘Craft guilds’, 684-718. 

4  Kaplan, ‘L’apprentissage’, 436-437 en 455-457.  

5  Minns en Wallis, ‘Rules and reality’, 1 en 19.

leertijd aan het einde van de zeventiende eeuw niet afmaakte, zag Wallis als een indicatie dat 
de gilden ‘did not monitor or enforce apprenticeship contracts with any degree of success’.6 
Daarnaast lijkt het in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden niet een algemeen geldende 
gewoonte te zijn geweest dat de bestuursleden van de gilden op de hoogte werden gebracht 
van de gemaakte afspraken. En niet alleen bij de beroepen die met gildedwang te maken 
hadden werden leercontracten opgesteld. Vooral voor beroepsgroepen met meer status 
zoals voor goud- en zilversmeden en de chirurgijns, werden sneller contracten opgesteld dan 
bij beroepen met minder status waartoe het kuipen, kleermaken en schoenmaken moeten 
worden gerekend.7 Tevens bleek uit onderzoek naar het Antwerpse kuipersgilde dat de 
bestuursleden aan het einde van de zeventiende eeuw een eerder bemiddelende dan een 
contractafdwingende rol speelden als er confl icten tussen meesters en leerlingen optraden.8 

Er staan twee soorten leercontracten in dit hoofdstuk centraal: de notariële afspraken en de 
instellingsafspraken. Notariële contracten werden tussen de toekomstige leermeester en 
de ouders of voogden van een leerling ten overstaan van de notaris opgesteld, terwijl de 
instellingscontracten werden opgesteld door weeszorg- en armenzorginstellingen voor de 
verweesde of arme kinderen die onder hun verantwoording vielen. Deze instellingsafspraken 
betreff en zowel de kinderen die in een tehuis woonden als de kinderen uit gezinnen die 
bedeling ontvingen. Aan de hand van bewaard gebleven afspraken, registers van armen- 
en weeszorginstellingen en literatuur wordt geanalyseerd wanneer deze afspraken werden 
opgesteld, welke afspraken werden gemaakt en wie de controle op de naleving uitoefende. 
Voor zowel de instellingscontracten als de notariële afspraken wordt ingegaan op de vraag 
in hoeverre deze een rol konden spelen bij het in goede banen leiden van de circulatie van 
technische kennis. 

De notariële leercontracten zijn afkomstig van Amsterdamse en Rotterdamse notarissen. 
Haarlemse notariële leercontracten voor kuipers, edelsmeden en ververs worden niet 
geanalyseerd omdat de slechte ontsluiting van dit archief het vinden van leercontracten 
voor specifi eke beroepen vrijwel onmogelijk maakt. Haarlem kan in dit onderzoek vervangen 
worden door Amsterdam.9 De enkele Haarlemse contracten die opgesteld werden voor niet in 
dit boek onderzochte beroepen verschilden wat betreft de bepalingen over leergeld, leertijd 

6  Wallis, ‘Apprenticeship and training’, 851. 

7  Deceulaer, Pluriforme patronen, 262; De Munck, Technologies of learning, 41; Davids, ‘Apprenticeship and guild 
control’, 67-70. 

8  Raoul de Kerf, ‘De opleiding van leerling-kuipers en de rol en ondergang van het ambacht in het vroegmoderne 
Antwerpen’ (Ter perse: Jaarboek van de VNVNG 2011).  

9  De Amsterdamse leercontracten zijn uitgegeven door J.G. van Dillen. Van Dillen bekeek alle notariële protocollen 
tot het jaar 1611. Vanaf 1611 bekeek hij de protocollen van notarissen die wegens hun clientèle waarschijnlijk 
informatie over het Amsterdamse bedrijfsleven zouden opleveren. Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis, IX. 
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en contractbreuk niet van de gebruikelijke bepalingen in de leercontracten van andere 
Hollandse steden. Er worden in dit hoofdstuk wel instellingscontracten uit zowel Haarlem als 
Rotterdam geanalyseerd. 

6.2 notARIËLe LeeRContRACten 

6.2.1 de afspraken met betrekking tot leertijd en leergeld 

In de keuren van ambachtsgilden waren bepalingen opgenomen over het leerwezen. 
Er werd nooit vastgelegd hoe de circulatie van technische kennis op de werkvloer moest 
plaatsvinden.10 Daarom was een meester vrij om de technieken van zijn ambacht over te 
brengen op de wijze die hem zelf het beste leek.11 Een landelijk leerstelsel dat voor alle steden 
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gold, heeft nooit bestaan. Vanaf 1597 
bestond er wel centrale regelgeving waardoor meesters verplicht waren om een contract af 
te sluiten als een arme Hollandse ambachtsjongen bij hen een leertijd aanging.12

De meeste afspraken tussen meester en leerling werden mondeling gemaakt. Soms koos 
men ervoor om de afspraken ten overstaan van een notaris vast te leggen in de vorm van 
een notarieel leercontract. Deze contracten zeggen niet zozeer iets over de manier waarop 
een vak werd aangeleerd, omdat de beoogde technische vaardigheden meestal alleen in 
algemene termen werden beschreven zoals ‘de kunst van het zilversmeden’ of ‘het ambacht 
van het kuipen’. Een belangrijke uitzondering vormt een aantal ververscontracten waarin 
werd bepaald dat de kennis van een bepaald recept schriftelijk zou worden overgedragen.13

Hoewel de leercontracten één van de weinige bronnen zijn waardoor meer inzicht 
kan worden verkregen in de afspraken tussen leerling en leermeester, hebben weinig 
Nederlandse historici zich met dit onderwerp beziggehouden. Het gebrek aan studies heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat er in de Noordelijke Nederlanden minder vaak dan in 
de Zuidelijke Nederlanden of in Engeland leercontracten werden opgesteld. Mede vanwege 
de extra notariële kosten zullen meestal mondelinge overeenkomsten zijn gemaakt.14 Zo 
vroeg de Haagse zijdeverver Johannes Wichmans in 1686 aan een Rotterdamse notaris om 
naar het huis te gaan van de koopman Hugo Verboom, omdat Hugo zich niet hield aan hun 

10  Een belangrijke uitzondering vormen de chirurgijnsgilden. 

11  In hoofdstuk 4 is uitvoerig hierop ingegaan. 

12  Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 171-172. Deze regelgeving wordt in de paragrafen over 
instellingscontracten behandeld. 

13  GAR, ONA, inv. nr. 403, aktenr. 175, f. 416, d.d. 22 juni 1649; Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 3, 462-463; 
Posthumus en De Nie, ‘Een handschrift’, 212. In één van de Rotterdamse ververscontracten werd weliswaar niet 
gespecifi ceerd dat het recept schriftelijk zou worden overgedragen, maar enige weken later zou de leerling 
in kwestie verklaren zowel mondelinge als schriftelijke uitleg te hebben gehad: GAR, ONA, 717/199, d.d. 9 
september 1664; 

14  O.a. Panhuysen, Maatwerk, 139-140. 

mondelinge afspraak over het onderwijzen van de zoon van Johannes.15 Een Amsterdamse 
koopman schakelde eveneens de notaris in bij een meningsverschil met een Rotterdamse 
handschoenmaker. Beide partijen waren overeengekomen dat de handschoenmaker zijn vak 
zou overdragen aan de koopmanszoon. De koopman had de mondeling gemaakte afspraken 
naderhand op schrift gesteld en naar de handschoenmaker gestuurd. Deze weigerde echter 
de overeenkomst te ondertekenen.16 

In onderzoek over Nederland werd geconcludeerd dat de weinige contracten die wèl voor 
een notaris werden opgetekend waarschijnlijk vooral speciale gevallen betroff en.17 De 
meeste ouders en voogden zullen de reputatie van de beoogde meester al hebben gekend, 
waardoor men er waarschijnlijk op vertrouwde dat de mondelinge afspraken nagekomen 
zouden worden. Een leertijd werd meestal op jongere leeftijd aangegaan en de kans dat deze 
jongens door hun ouders naar een andere stad werden gestuurd, was kleiner dan de kans dat 
een oudere knecht zijn geboorteplaats verliet op zoek naar werk.18 In het verleden is wel eens 
gesuggereerd dat vooral zogenaamde ‘kernbepalingen’ werden vastgelegd en dat de overige 
bepalingen alleen werden genoteerd als deze afweken van ´wat normaal was´.19 In hoeverre 
dit het geval was, is niet meer te achterhalen. 

Het was niet alleen voor de leerling van belang dat zijn meester de afspraak nakwam. Met 
name als de leerling geen leergeld betaalde zal de leermeester vaker de initiatiefnemer 
van het notariële contract zijn geweest. Het was bijvoorbeeld in 1632 voor de Rotterdamse 
zilversmid Harmen van Berckhout van belang dat zijn leerling Isaac Philippo de afgesproken 
leertijd van zeven jaar uitdiende, omdat deze onder zijn dak leefde, eten, drinken en kleding 
ontving, maar niets voor de overdracht van kennis of zijn onderhoud hoefde te betalen. Als 
Isaac wegliep voordat zijn termijn om was, betekende dit een aanzienlijk fi nancieel verlies 
voor zijn leermeester. Isaac zou waarschijnlijk door middel van zijn werkzaamheden Harmen 
compenseren. Daarom zou de leerling als hij netjes zijn termijn van zeven jaar had vervuld  
een nieuwe mantel en een nieuw pak kleding krijgen.20 

15  GAR, ONA, inv.nr. 1240, akte nr. 59, f. 154.

16  GAR, ONA, inv. nr. 126, akte nr. 76, f. 165. 

17  O.a. Panhuysen, Maatwerk, 139-140; Hesselink, ‘Goud en zilversmeden’, 130; I.H. van Eeghen, De gilden. Theorie en 
praktijk. Fibulareeks 5 (Bussum 1965) 20.

18  In de periode 1649-1668 was het merendeel van de leerjongens die zich bij het Haarlemse kuipersgilde 
inschreven afkomstig uit Haarlem (78%): NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, Knecht- en jongensboek, inv. nr. 
126: Knechts en jongensboek 1649-1798. Zie ook 5: Stadsbesturen en migranten. 

19  Ronald de Jager, ‘Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende eeuwse Noord-Nederlandse 
leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden’, Oud Holland 104-2 (1990) 69-110, aldaar 85. 

20  GAR, ONA, inv. nr. 185, aktenr. 97, f. 117, d.d. augustus 1632



6

Hoofdstuk 6 Onderhandelen over de circulatie van technische kennis 161160

In publicaties over het leerwezen in de ambachtsgilden is veel aandacht besteed aan het 
verklaren van verschillen in de hoogte van de gevraagde leergelden en de leerjaren die in 
de notariële leercontracten werden aangetroff en. De afgesproken leertijd was mogelijk niet 
de tijd die werkelijk voor het leren van het vak stond. Patrick Wallis heeft voor wat betreft 
het Engelse leerwezen gewezen op het bestaan een zekere spanning tussen kennis en 
arbeid. Volgens hem werd de leerstof niet in het begin van de leertijd aangeboden, maar in 
stukken verdeeld over de gehele contractduur. Hierdoor was de training minder intensief en 
werd de kans dat een meester schade ondervond wanneer zijn leerling vroegtijdig wegliep 
tegengegaan.21 Er zijn in de laatste jaren meerdere factoren genoemd die invloed konden 
uitoefenden op de hoogte van het leergeld en de lengte van de leertijd, namelijk de fi nanciële 
mogelijkheden van de ouders, de situatie op de arbeidsmarkt, de status van de meester en 
het aanzien van het vak. Zo opperde Harald Deceulaer dat bij de Antwerpse lakenbereiders 
de hoogte van het leergeld fl uctueerde al naar gelang de ‘situatie op de arbeidsmarkt en de 
fi nanciële mogelijkheden van de ouders van de leerjongen’. Ouders wilden meer betalen als 
hun zoon na het volbrengen van zijn leertijd een stabiele positie en een redelijk inkomen 
zou verkrijgen. De hoogte van het leergeld en het aantal leerjaren waren het resultaat van 
een onderhandelingsproces tussen beide partijen.22 In een Duits onderzoek werd tevens als 
mogelijkheid genoemd dat ouders soms meer geld op tafel legden, zodat de leertijd van 
hun zoon korter werd.23 Volgens Bert De Munck speelden diverse elementen een rol bij de 
onderhandelingen zoals welke vaardigheden werden aangeleerd en wat het toekomst-
perspectief van de leerling was. De Antwerpse goud- en zilvercontracten waren aanzienlijk 
goedkoper als de leerling zijn meester uitbetaalde in arbeid. Dit betekende in de praktijk dat 
een contract met een lange duur, bijvoorbeeld zes of zeven jaar, over het algemeen goedkoper 
was dan een kortlopend contract van twee tot drie jaar. De Munck concludeert dat technische 
kennis als persoonlijk eigendom en handelswaar werd gezien en wat de meester kon bieden 
aan kennis voor een belangrijk deel de prijs bepaalde. 24 

Omdat er nog maar weinig onderzoek is verricht naar de Hollandse leercontracten is het een 
open vraag of de Hollandse leerling in de eerste plaats iemand is aan wie je kennis verkoopt 
en kennisoverdracht daadwerkelijk onderdeel was van een markttransactie. Een andere 
mogelijkheid is namelijk dat een leerling iemand is die werk voor je doet en de voogden van de 
leerjongen alleen een betaling deden ter compensatie van de kosten die de meester maakte 
door de leerling te voeden, te kleden en te huisvesten. De kinderen die door de weeshuizen 
en armenzorginstellingen op een leerplek werden besteed, betaalden hun meester namelijk 

21  Wallis, ‘Apprenticeship and training’, 832-861. 

22  Deculaer, Pluriforme patronen, 281. 

23  Griessinger en Reith, ‘Lehrlinge im deutschen Handwerk’, 153. 

24  De Munck, Technologies of learning, 43-47, 50. Langlopende contracten waren in het algemeen bij goud- en 
zilversmeden goedkoper, maar dit was niet het geval bij de tingieters en de loodgieters. 

in de vorm van arbeid uit en kregen daarvoor een klein werkloon. De meeste kinderen die 
onder de verantwoording van een dergelijke instelling vielen, bleven in de weeshuizen of 
bij hun ouders wonen, terwijl bijna alle jongens voor wie een notarieel leercontract werd 
opgesteld wel een slaapplaats kregen in het huis van hun leermeester.25 Als de ouders of 
voogden van een leerling alleen een betaling deden ter compensatie van de kosten die de 
meester maakte, zou dit betekenen dat het overeengekomen leergeld voor bijvoorbeeld alle 
leerling-ververs die een zelfde leertijd aangingen ongeveer even hoog moet zijn geweest.

tabel 26 – Hoogte leertijd en leergeld in enkele Rotterdamse en Amsterdamse notariële leercontracten, 
1604-1685

Afgesproken 
leertijd  

Leergeld bij goud- en 
zilverwerkers

  Leergeld bij kuipers Leergeld bij ververs

1 -                                                       
  

9 (V) -

2 125 27 (V), 22 (V), 100, 200 100, 300, 350

3 45, 60, 135, 300 - -

4 50, 70, 184, 210-240, 250   - -

5 12 (V), 350 - -

6 - - -

7 - - -

8 800 - -

V = Ponden Vlaams
Overige bedragen = Guldens
Bronnen: Zie bijlage 1

Uit de inhoud van de onderzochte Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten blijkt 
echter dat het tegenovergestelde het geval was. In de onderstaande tabel is uitgegaan 
van de Rotterdamse en Amsterdamse leercontracten waarin afspraken zijn gemaakt over 
gehele leerjaren. Zowel tussen de drie ambachten als binnen de specialisaties zelf zijn grote 
verschillen te zien in de bedragen die de leerling aan zijn meester moest betalen voor een 
gelijke leertijd. De verschillen in de afgesproken leergelden zijn zo groot dat deze niet verklaard 
kunnen worden uit het feit dat de leermeester in sommige leercontracten een aantal extra 
verplichtingen had, zoals het wassen en wringen van de kleding van de leerjongen en het 

25  Dit geldt voor de jongens die in Rotterdam en Amsterdam in de leer gingen om het kuipersvak, het verversvak 
of het goud- en zilversmeden te leren. Zie bijlage 1 en de informatie in de volgende paragrafen over de 
instellingscontracten. 
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betalen van zondagsgeld.26 In de onderstaande tabel werden naast de afspraken voor kinderen 
die in de leer gingen bij een goud- en zilversmid eveneens de contracten voor kinderen die 
zich op een specialisatie binnen het goud- en zilversmeden richtten, namelijk het zilver- of 
gouddraadtrekken, goudslaan, diamantsnijden en- of slijpen.27 Daarom wordt in deze analyse 
gesproken over goud- en zilverwerkers in plaats van zilver- en goudsmeden. 

Zowel tussen de contracten van één beroepsgroep als tussen de drie onderzochte beroepen 
kunnen aanzienlijke verschillen in het afgesproken leergeld worden geconstateerd. De 
betaling die in het leercontract werd vastgesteld was daarom niet alleen ter compensatie van 
de door de meester gemaakte onkosten. De meeste contracten voor goud- en zilverleerlingen 
waren maximaal 350 guldens. Het hoogste bedrag dat voor een kuiperscontract werd 
neergeteld was met 200 guldens veel lager.28 Deze leerling zou naast het kuipen eveneens 
het wijnverlaten leren. De ververscontracten waren in samenhang met het hogere prestige 
van het vak over het algemeen eveneens duurder dan de kuiperscontracten. De meeste 
ververscontracten betroff en een leertijd van twee jaar en in deze tweejarige betaalcontracten 
werd gemiddeld 250 guldens afgesproken. Veel van deze verversafspraken werden opgesteld 
om specifi eke kennis te verkrijgen en lijken vaak meerderjarigen te hebben betroff en. Er 
was namelijk meerdere malen sprake van het oprichten van een gezamenlijke compagnie.   
(Bijlage 1)

Een duidelijke illustratie van een leercontract waarin de kennis van de meester zonder twijfel 
onderdeel was van een markttransactie, betreft dat van een Rotterdamse verver uit 1674. 
Hij sloot een contract af met een Eindhovenaar om hem het verven van kraprood te leren. 
Een staaltje met de rode kleur werd aan de akte toegevoegd. Op zijn beurt betaalde de 
Eindhovenaar maar liefst 600 carolus guldens om het recept te leren. Dit bedrag was vele 
malen hoger dan de kosten die de leermeester zou maken om de Eindhovenaar van voeding 
en een slaapplaats te voorzien, want reeds na vijf dagen werd voor de notaris verklaard dat 
het recept zowel schriftelijk als mondeling was overgebracht. Aan de hand van het staaltje 
kon de notaris controleren of de Eindhovenaar het juiste recept had geleerd.29 Het bezit 
van bijzondere kennis kon aldus behoorlijk lucratief zijn en in dit geval bepaalde wat de 
meester kon bieden aan technische kennis voor een belangrijk deel de prijs, zoals eerder voor 

26  In de tabel zijn alleen de contracten opgenomen waarin een leergeld was bedongen. De bedragen zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven in guldens. Enige bedragen zijn in Vlaamse ponden (V).

27  In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat draadtrekken en goudslaan inhield.  

28  Deze vergelijking betreft alle gevonden leercontracten. Zie bijlage 1.

29  GAR, ONA, inv.nr. 717, aktenr. 195, d.d. 1674. Het contract is eerder beschreven in: C. Wiskerke, ‘De geschiedenis 
van het meekrapbedrijf in Nederland’, in: Economisch Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische 
Geschiedenis van Nederland 24 (Den Haag 1950) 1-144, aldaar 5. 

Antwerpse leercontracten werd vastgesteld.30 Andere elementen naast de kennisoverdracht 
konden wel een rol spelen bij de onderhandelingen. De status van de leermeester en het 
prestige van het vak waren eveneens in Rotterdam en Amsterdam van belang.31 Net zoals voor 
Antwerpen werd geconstateerd, werd voor leerlingen die zich wilden toeleggen op het goud- 
en zilversmeden vaker een contract opgesteld dan voor bijvoorbeeld het minder prestigieuze 
kuipersvak. Eerder zagen wij dat de contracten voor goud- en zilverwerkers waarin leergeld 
werd bedongen over het algemeen duurder waren dan de kuiperscontracten.32 

Wat betreft de leertijd kunnen ook een aantal verschillen tussen de onderzochte beroepen 
worden geconstateerd. Gouddraadtrekkers tekenden over het algemeen voor een kortere 
leertijd dan leerling goud- en zilversmeden wat overeenkomt met de relatief eenvoudige 
vaardigheden die zij leerden. In tegenstelling tot de goud- en zilverwerkers tekende slechts 
één kuipersleerling voor een leertijd van vier jaar. De overige leerlingen hadden een kortere 
leertijd. In Rotterdam en Amsterdam waren de meeste zilver- en goudwerkersleerlingen 
twaalf of dertien jaar bij aanvang van hun overeenkomst en zij tekenden gemiddeld voor 
drie tot zes jaar. De jongens die een korte leertijd van één tot en met drie jaar aangingen, 
waren allen zeventien jaar. Waarschijnlijk hadden zij bij andere meesters al enige basiskennis 
opgedaan. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een leerling die een tweejarig contract afsloot 
om te leren zilversmeden. Als zoon van een overleden zilversmid kon deze leerling al jong zijn 
vader hebben geholpen. In het contract werd bepaald dat hij door zijn leermeester moest 
worden onderwezen ‘ende te wercke te stellen in t wercke van silversmeden’. De voorwerpen 
die hij zou maken zouden eigendom blijven van zijn meester. De leerling ontving in het eerste 
jaar negen stuivers en in het tweede jaar elf stuivers per dag.33  

Het kwam bij de notariële leercontracten niet vaak voor dat een leerling een kleine vergoeding 
ontving.34 Het was wel gebruikelijk dat de Hollandse jongens die een contract opstelden bij 
hun leermeester in huis kwamen wonen. Toch betaalden net iets meer dan de helft van de 
leerling-goud- en zilverwerkers en de leerling-ververs geen leergeld. In de contracten van 
kuipers is wel bijna altijd een bepaling over leergeld opgenomen. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met de lengte van de leertijd. Alle kuiperscontracten waarin een betaling werd 
bedongen, hadden een looptijd van slechts één à twee jaar, terwijl in het enige aangetroff en 

30  De Munck, Technologies of learning, 43-47, 50.

31  De Amsterdamse contracten werden eerder gepubliceerd in studies van Van Dillen en De Jager. De Jager gaf 
tevens enkele Rotterdamse contracten van goud- en zilversmeden weer; Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 
1-3; De Jager, ‘Meester, leerjongen, leertijd’.

32  De Munck, Technologies of learning, 44. 

33  GAR, ONA, inv. nr. 367: aktenr 30, f. 69. 

34  In slechts twee van de Rotterdamse contracten van goud- en zilverwerkers werd een bepaling over een 
vergoeding voor de leerling vastgesteld.  
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contract met een looptijd van vier jaar geen bepalingen waren vastgelegd over leergeld. 
De meeste ververscontracten hadden weliswaar ook een looptijd van twee jaar, maar deze 
verschilden van de kuiperscontracten omdat het hier vaak ging om de overdracht van 
specifi eke verfrecepten en het oprichten van een compagnonschap. (Tabel 27/Bijlage 1) 

tabel 27 – Aantal Haarlemse en Amsterdamse leercontracten met en zonder bepalingen over leergeld, 
1604-1685

Beroepsgroep met leergeld Zonder leergeld totaal

Goud- en zilverwerkers 18 19 37

Kuipers 5 1 6

Ververs 6 7 13

Bronnen: Zie bijlage 1

De bovenstaande gegevens staan haaks op de veronderstelling dat de Hollandse leercontracten 
in veel gevallen zouden zijn opgesteld voor de kinderen van bemiddelde ouders, die een 
goede opleiding voor hun kinderen probeerden te verkrijgen door een substantieel bedrag 
neer te tellen.35 Een leerling kon zijn meester uitbetalen door voor hem te werken. Voor de 
Hollandse jongens die notariële leercontracten afsloten bleef de mogelijkheid bestaan om de 
meester in arbeidstijd uit te betalen. Dit kan geïllustreerd worden door een aantal contracten 
die opgesteld werden voor jongens die het goud- en zilverdraadtrekken zouden leren. Twee 
jongens die respectievelijk vier en vijf jaar bij een meester werden besteed, hoefden niets voor 
de overdracht van informatie te betalen, terwijl een jongen die gedurende 13 weken werd 
uitbesteed 100 guldens moest betalen.36 In Haarlem en Rotterdam waren de goedkoopste 
contracten vaak die met de langste leertijd, met uitzondering van een aantal afspraken.37 Een 
Rotterdamse leerling betaalde in 1640 bijvoorbeeld 350 guldens voor een leertijd van vijf jaar 
om het zilversmeden te leren, terwijl een andere leerling in 1645 niets hoefde af te dragen 
voor een leertijd van twee jaar.38

Eventuele veranderingen in de afgesproken leertijd en leergeld kunnen bij de Haarlemse en 
Amsterdamse kuipers en ververs vanwege het relatief lage aantal gevonden leercontracten 
niet worden vastgesteld. In het geval van de zilver- en goudwerkers lijkt het leren van dit 
ambacht in de jaren dertig van de zeventiende eeuw wel goedkoper te zijn geweest dan in 

35  Panhuysen, Maatwerk, 139-140; Van Eeghen, De gilden, 20. 

36  Zie Bijlage 1

37  Een zelfde constatering doen Plomp en de Jager in hun studies. Chr. Plomp, ‘Het leerlingwezen in Den Haag 
van de 15de tot de 18de eeuw’, in: Jaarboekje Die Haghe 48 (Den Haag 1936) 1-35, aldaar 24-25; De Jager, ‘Meester, 
leerjongen, leertijd’, 86.

38  GAR, Oud Notarieel Archief (ONA), inv.nr. 269, aktenr. 124, f. 194; inv. nr. 367, aktenr. 30, f. 69.   

de twee decennia daarvóór.39 De meeste contracten waarin geen leergeld werd bedongen 
zijn afkomstig uit deze periode. Toch zouden volgens Vlaams onderzoek de prijzen van de 
leerafspraken in deze jaren juist moeten zijn gestegen, omdat het beroep een stabiele positie 
en een goed inkomen opleverde. Wellicht speelde een rol dat Hollandse leerlingen in deze 
jaren minder hoefden te concurreren voor een leerplaats. Wij zagen in het vierde hoofdstuk 
over de circulatie van kennis op de werkvloer dat in tijden van voorspoed meer vraag was 
naar leerlingen van de kant van de meesters. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de 
contracten van goud- en zilversmeden een goede afspiegeling vormen van de gemaakte 
leerafspraken. Wij zullen later namelijk zien dat een leerplaats bij een goud- en zilversmid 
niet voor iedereen was weggelegd. Er zijn geen aanwijzingen dat Haarlemse en Rotterdamse 
weeskinderen en kinderen die onder toezicht stonden van armenzorginstellingen de goud- 
en zilversmeedkunst leerden en door hun werkzaamheden hun leermeesters betaalden. Zij 
werden voornamelijk in de textielnijverheid of op relatief goedkope ambachten besteed, 
waaronder het kuipen en schoenmaken.40  

Aan de hand van de bovenstaande analyse mag men concluderen dat de leerafspraken meer 
waren dan alleen schriftelijke overeenkomsten waardoor de meester werd vergoed voor de 
onkosten die hij maakte. Een combinatie van factoren was van invloed op de hoogte van het 
leergeld en het tempo waarin de vaardigheden werden overgedragen, namelijk de status van 
het beroep, de kennis die de meester bezat, de voorkennis van de leerling en de duur van 
de leertijd. In onderzoek naar Zuid-Nederlandse en Duitse gilden werd als andere mogelijke 
factor het vermogen van de ouders en voogden van de jongens genoemd. Een rijkere leerling 
bezat waarschijnlijk een geprivilegieerde positie, aangezien zijn ouders in staat waren een 
hoger bedrag aan leergeld te betalen, waardoor hij in kortere tijd vaardigheden kon opdoen.41 
In sommige gevallen waren Hollandse contracten met een langere looptijd goedkoper. Dit 
was echter geen algemene regel. 

In Holland bestond net zoals in de Zuidelijke Nederlanden een soort vrije markt waarop 
meesters en leerlingen elkaar vonden en samen afspraken maakten. Er werd onderhandeld 
over de prijs van de kennisoverdracht en kennis kon een belangrijk onderhandelingsmiddel 
zijn, zoals bleek uit het ververscontract waarin maar liefst 600 guldens werd afgesproken 
voor de overdracht van één recept. Omdat de meester door de ambachtsbesturen werd 
vrijgelaten om zijn kennis over te dragen op een leerling naar eigen keuze en in de keuren 
geen bepalingen waren opgenomen over hoe een vak overgedragen moest worden of 
welk bedrag de meester aan leergeld mocht vragen, kon hij zelf in overleg met de ouders of 

39  Een stijging van de leertijd kan niet geconstateerd worden.

40  Zie de volgende paragrafen over de instellingcontracten

41  Deceulaer, Pluriforme patronen, 281; De Munck, Technologies of learning, 50; Griessinger en Reith, ‘Lehrlinge im 
deutschen Handwerk’, 153. 
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voogden van de toekomstige leerling over het leergeld en andere contractuele verplichtingen 
onderhandelen. Wij zullen zien dat dit eveneens gold voor de bepalingen die in het contract 
waren opgenomen als extra verzekering dat de afspraken werden nageleefd. 

6.2.2 Het notariële leercontract als extra verzekering voor het naleven van de 
afspraken

De Hollandse notariële leercontracten werden opgetekend om ervan verzekerd te zijn, dat de 
gemaakte afspraken werden nagekomen. In de meeste contracten werd daarom eveneens 
bepaald hoe gehandeld moest worden wanneer er onvoorziene omstandigheden optraden, 
zoals wanneer de meester of leerling zou komen te overlijden, de leerling ziek werd, wegliep 
of als er sprake was van een andere vorm van contractbreuk.42 In veel gevallen moesten de 
ouders of voogden een extra geldbedrag betalen als het leercontract door de leerling werd 
verbroken. Een andere regelmatig voorkomende bepaling was de belofte dat de leerling 
ieder jaar een hoger werkloon verdiende of aan het einde van de leertijd een schenking 
zou ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van kleding. Net zoals in Engeland het geval was, 
mochten de ouders of voogden vaak het leergeld in termijnen betalen. Hierdoor waren zij 
ervan verzekerd dat de fi nanciële schade beperkt was indien de meester zijn afspraken niet 
nakwam.43 Andere mogelijkheden waren het vaststellen van een bonus voor de leermeester 
als zijn leerling meester werd of het opnemen van bepalingen over een compagnonschap.44 

Als er sprake was van contractbreuk probeerden de leermeester en de familie van de leerling 
in eerste instantie zelf tot een oplossing te komen. Zo beweerde een Haarlemse leerjongen 
in 1681 dat hij zijn ontslag probeerde te bewerkstelligen door zich te misdragen.45 We zagen 
eerder dat soms de hulp van een notaris werd ingeschakeld in het geval van een confl ict.46 
Het was redelijk gebruikelijk dat in de notariële afspraken werd voorzien in een oplossing 
voor het geval dat er onverwacht geschillen zouden ontstaan. In 1605 werd bijvoorbeeld 
in een Amsterdams zilversmedencontract vastgelegd dat een eventueel meningsverschil 
‘gestelt zou worden aen twee goede mannen, die ten wederzyden daertoe sullen werden 
genomen om de zaeck te decideren ende eyndigen.’47 In andere gevallen werd een derde 

42  Bert De Munck, ‘Gilding golden ages. Perspectives from early modern Antwerp on the guild debate, c. 1450-c. 
1650’, European Review of Economic History 15-2 (2011) 221-253, aldaar 227-229. 

43  O.a. GAR, ONA, inv.nr. 234, aktenr. 40, f. 73, d.d. 6-11-1660; GAR, ONA, inv.nr. 367: aktenr. 30, f. 69, d.d. 26 juli 1645.

44  Volgens een Rotterdams zilversmedencontract zou de meester 30 guldens ontvangen als de leerling zijn 
meesterproef met succes had afgelegd: GAR, ONA, inv. nr. 250, aktenr. 43, f. 84, d.d. 2 augustus 1648. In meerdere 
ververscontracten werden bepalingen over een compagnonschap vastgelegd: o.a.:; GAR, ONA, inv. nr. 1061; 
aktenr. 106, f. 354. Zie ook Bijlage 1. 

45  NAH, ONA, inv.nr. 512, f. 58. Hij gaf als reden op dat hij het ambacht wel voor minder geld zou kunnen leren.

46  GAR, ONA, inv.nr. 1240, akte nr. 59, f. 154; GAR, ONA, inv. nr. 126, akte nr. 76, f. 165; Van Dillen, Bronnen tot de 
geschiedenis 3, 748.

47  Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 1, 630. 

partij aangewezen, die borg moest staan voor de boete indien de leerjongen zijn tijd niet 
uitdiende.48 In veel contracten komt de formulering voor dat de afspraken gesteld zouden 
worden ‘ter bedwang van het recht en de rechteren’. Dit verwijst naar een bezoek aan de 
civiele rechtbank indien één van beide partijen zich niet aan de afspraken hield. 

De rol van de bestuursleden van de Hollandse ambachtsgilden lijkt enigszins ambigu te zijn 
geweest. Aan de ene kant zijn er geen aanwijzingen dat de bestuursleden de leercontracten 
initieerden. De Hollandse ambachtsgilden waren niet per defi nitie noodzakelijk als 
initiatiefnemers of toezichthouders, aangezien zowel in Amsterdam, Leiden, Rotterdam 
als Haarlem leercontracten werden opgesteld door ambachtslieden die niet tot een gilde 
behoorden en in Rotterdamse en Haarlemse gilderegelgeving van kuipers, ververs en 
edelsmeden nooit werd bepaald dat een contract moest worden opgemaakt.49 Soms werd 
in de gilderegisters wel genoteerd wanneer de leertijd was begonnen of bij welke meester 
een jongen was ingeschreven. Door de registratie bij het gilde kon bij het verrichten van 
de meesterproef worden gecontroleerd of de leerling had voldaan aan de eisen wat betreft 
de leertijd en of de meester niet tegen de regels te veel jongens tegelijkertijd opleidde. 
Een registratie kon ook een symbolische functie vervullen, omdat vanaf het moment van 
inschrijven een eerste stap werd gezet binnen het gildewezen.50 

Aan de andere kant lijken sommige ambachtsgilden als confl ictbemiddelaars formeel meer 
invloed te hebben uitgeoefend dan andere. In de regelgeving van het Rotterdamse goud- en 
zilversmedengilde uit 1720 was opgenomen, dat het bestuurscollege geautoriseerd was om 
uitspraken te doen over alle kwesties die tussen meesters en leerlingen zouden ontstaan.51 
En voor het gilde van de kousenbreiers te Leiden werd in 1595 bepaald, dat alle leerafspraken 
in detail moesten worden genoteerd door de bestuurders van het gilde om eventuele ruzies 
te voorkomen.52 In het knecht- en jongensboek van het Amsterdamse kuipersgilde werden 
vanaf 1722 afspraken tussen de leermeesters en de leerlingen opgetekend. Wanneer men 
precies begon met het registreren van de overeenkomsten en in hoeverre de contracten 
werden bewaard om te controleren of de afspraken werden nagekomen, is niet duidelijk. 
Voor hetzelfde gilde werd overigens aangetoond, dat veel leerlingen zich niet offi  cieel bij het 
gilde lieten registeren.53 

48  O.a. Ibidem deel 2, 80 en 84. 

49  Ibidem, 41; Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 69-70; In notariële archieven van Rotterdam, Haarlem en 
Amsterdam komen contracten voor van beroepen die niet onder gilderegelgeving vielen. 

50  In sommige gilden werd het gevierd met een ‘ommegang’ langs alle werkplaatsen. In het hoofdstuk over leren 
op de werkvloer werden enkele voorbeelden gegeven. 

51  GAR, OSA, inv. nr. 524, Register van geldende keuren samengevat in één algemene keur. 

52  Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 67.

53  De Waard, Kuipers en kapitalisten, 10, 46-50. 
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Het gilde kon in individuele gevallen een rol spelen als bemiddelaar, zoals blijkt uit een ruzie 
die door een Rotterdamse notaris werd opgetekend. Jan Dircks van Ravesteijn had in 1648 
een notarieel contract getekend met goudsmid Michiel Mackelijn. De zoon van Jan zou 
vier jaar bij Michiel worden uitbesteed om van hem te leren goudsmeden.54 Ongeacht het 
bestaan van een formeel leercontract ontstond er een geschil dat niet binnenskamers kon 
worden opgelost. Op 9 oktober 1652 werd Jan samen met zijn zoon en goudsmid Michiel 
gesommeerd te verschijnen in de gildekamer van het goud- en zilversmedengilde in 
Rotterdam. Er werd vastgesteld dat de leermeester het contract niet was nagekomen en een 
boete moest betalen. Kort nadat de heren het pand hadden verlaten, klonk op straat een hard 
geschreeuw. De goudsmid schold Jan Dircksz van Ravesteijn uit voor dief, schelm, uitzuiger 
en tiran. Zelfs bestuurslid Abraham Verschueren werd uitgescholden voor een ‘dubbelde dief’. 
Hoewel de bestuursleden van het goud- en zilversmeden bij deze ruzie een uitspraak deden, 
was dit niet de oplossing die de heren in eerste instantie hadden gezocht. De ruziemakers 
waren niet naar de bestuursleden van het zilversmedengilde gestapt, maar naar de ‘Heren 
Vredemakers’. Deze door het stadsbestuur aangestelde functionarissen sommeerden 
vervolgens de bestuursleden uitspraak te doen in dit confl ict.55 

Hoe groot de rol van de ambachtsgilden in de praktijk daadwerkelijk is geweest, blijft zonder 
de verslagen van de vergaderingen van de bestuursleden lastig om te bepalen. Daardoor 
kunnen eventuele evoluties in de regulerende macht van de gilden ook niet worden 
aangetoond. Mogelijk traden gildebesturen op als bemiddelaars bij confl icten, zoals in het 
bovenstaande voorbeeld het geval was en recent voor het Antwerpse kuipersgilde werd 
aangetoond.56 Gewoonlijk werd in de keuren van ververs, goud- en zilversmeden en kuipers 
van Haarlem en Rotterdam slechts bepaald, dat beide partijen elkaar ‘over en weer’ moesten 
voldoen. Waarschijnlijk werd juist vanwege het ontbreken van dit soort formele regelgeving 
voor verschillende oplossingen gekozen. In geen van de onderzochte notariële leercontracten 
werd vastgesteld dat bij contractbreuk het gildebestuur voor een oplossing moest zorgen. 
In de Vroegmoderne Hollandse steden waren zowel formele als informele vonnissen mogelijk 
wanneer meningsverschillen ontstonden na het optekenen van een notarieel contract. Hoe 
invloedrijk de dreiging van deze vonnissen was, is lastig om empirisch aan te tonen. Dat 
men de notaris bezocht om een leercontract op te tekenen, betekende dat het gilde niet de 
zekerheid kon bieden dat een mondelinge afspraak door beide partijen werd nageleefd. 

54  GAR, ONA, inv.nr. 250, aktenr. 43, f. 84

55  GAR, ONA, inv.nr. 393, aktenr. 226, f. 368. De Kamer van de Vredemakers werd in 1635 opgericht met als doel 
uitspraak te doen in civiele confl icten. Over de gehele periode 1634-1720 zijn geen uitspraken in rechtszaken of 
uitspraken, ingekomen of verzonden brieven bewaard. Ook de registers van het College van de Weth (tot 1555) 
en de schepenbank (1555-1634) ontbreken of geven de rechtszaken zo summier weer, dat geen confl icten met 
betrekking tot leerling-contracten te achterhalen zijn. De meeste resolutieboeken zijn niet bewaard. Hierdoor 
is het niet mogelijk om confl icten die deze Kamer behandelde in de zeventiende eeuw en eerste decennia van 
de achttiende eeuw te behandelen. 

56  De Kerf, ‘De opleiding van leerling-kuipers’.  

6.3 de InsteLLIngsContRACten 

Zowel privépersonen als weeszorg- en armenzorginstellingen stelden leercontracten op. 
Deze zogenaamde instellingscontracten betroff en de afspraken over ambachtskinderen die 
in de stedelijke tehuizen woonden of tot families behoorden die ondersteuning ontvingen 
van een armenzorginstelling. In de volgende paragrafen zal in de eerste plaats worden 
ingegaan op de voor de weeskinderen in tehuizen gemaakte afspraken en de verschillende 
toegepaste strategieën om weeskinderen een vak te laten leren. Daarna worden de voor de 
arme ambachtsjongens opgestelde regelgeving en de verschillende uitbestedingstrategieën 
behandeld. Voor beide soorten afspraken wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre 
instellingen optraden als toezichthouders. 

6.3.1 de afspraken met weeskinderen uit tehuizen. 

Een belangrijk verschil tussen de leerlingen die een notarieel contract afsloten en de 
weeskinderen was dat de laatsten veel vaker een klein weekloon verdienden en geen 
leergeld hoefden te betalen. Weeskinderen begonnen over het algemeen rond hun twaalfde 
met het leren van een vak, maar verrichtten vaak al eerder eenvoudige werkzaamheden.57 
In het Amsterdamse Burgerweeshuis begonnen jongens tussen hun twaalfde en veertiende 
levensjaar met hun opleiding.58 Het was voor de regenten een slimme strategie om hun 
weeskinderen uit te besteden, omdat de vergoeding die zij van hun leermeester ontvingen 
rechtstreeks naar de instelling ging, terwijl de weeskinderen zich konden bedruipen als zij 
op volwassen leeftijd het weeshuis mochten verlaten. Naast een vak leerden zij bepaalde 
gedragsregels, waarden en normen die in de Vroegmoderne Tijd noodzakelijk waren.59 

De wezen kregen vaak een leerplek buiten de instelling bij individuele meesters of konden 
worden uitbesteed bij de ambachtslieden die in of voor het weeshuis werkzaam waren. Het 
kwam tevens voor dat de regenten een contract afsloot met de V.O.C., W.I.C. of de Admiraliteit 
om kinderen te leveren.60 Soms werden kinderen tussen de tien en de veertien jaar als 
goedkope arbeidskrachten verhuurd aan lokale ondernemers. Zij kwamen met name terecht 
in de textielindustrie. Stadsbesturen werkten mee aan dergelijke overeenkomsten in de hoop 
dat deze de plaatselijke economie een impuls konden geven.61 In de Delftse weeshuis van de 

57  S. Groeneveld, ‘De Republiek der Verenigde Nederlanden en haar wezen, ca. 1572-1795, in: J. Dane ed., Wezen en 
boefj es. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen (Hilversum 1997) 203-204;  

58  Anne E.C. McCants, Civic charity in a Golden Age. Orphan care in early modern Amsterdam (Urbana en Chicago 
1997) 70. 

59  Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, 260.

60  Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 72-73.

61  Jo Spaans, ‘Sociale zorg en tolerantie. Weduwen, wezen en vreemdelingen’, in: De Nijs en Beukers, Geschiedenis 
van Holland, 255-286, aldaar 272. 
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Kamer van Charitate kregen alle jongens een ambachtsopleiding aangeboden. Iets meer dan 
de helft van hen zou vóór het beëindigen van hun leertijd voor een aanstelling bij de V.O.C. 
hebben gekozen. Naast het avontuur dat een dergelijke aanstelling bracht en de mogelijkheid 
om het weeshuis sneller te verlaten, speelde waarschijnlijk een rol dat zij bij de V.O.C. direct 
een goed loon konden verdienen.62 De weesjongens die de juiste leeftijd hadden om een vak 
te leren mochten zelf hun voorkeur voor een bepaald beroep aangeven, hoewel de regenten 
bepaalden of zij hiertoe echt geschikt waren.63 Soms hadden familieleden een voorkeur voor 
een bepaalde carrière. Zo vroeg de familie van de Haarlemse Dirk Willems Loreijn in 1703 
of Dirk zijn kost zou mogen winnen met schoenlappen. Bij zijn afscheid van het weeshuis 
noteerden de regenten in hun notitieboek inderdaad dat hij schoenlapper was geworden.64 

Het was gebruikelijk dat de regenten van het weeshuis een contract opstelden met de 
toekomstige leermeester waarin bepalingen waren opgenomen over de duur van de 
uitbesteding en de vergoeding. De meeste wezen bleven ten tijde van hun praktijklessen in 
het weeshuis wonen.65 In het Amsterdamse Burgerweeshuis werd in de periode 1669-1767 
maar liefst 30% van de jongens te werk gesteld in de bouw en 20% in de scheepsbouw. 
Een gemiddeld contract was drie tot vier jaar geldig. Weinig jongens uit het burgerweeshuis 
vonden werk in de textielindustrie. Volgens Anne Mc Cants werden de kinderen beschermd 
tegen neerwaartse sociale mobiliteit en niet zomaar ergens door de regenten aan het werk 
gesteld. Hierdoor bezaten de jongens een geprivilegieerde positie op de Amsterdamse 
arbeidsmarkt. Het geld dat zij verdienden werd volgens haar door twee zaken bepaald: het vak 
dat zij leerden en de tijd die de wees was aangesteld. Geld was in de ogen van de Amsterdamse 
Burgerweeshuisregenten belangrijk als plaatsingsfactor, aangezien men in deze periode in 
de bouw het hoogste loon kon verdienen.66 Wij zullen later zien dat verschillende andere 
factoren eveneens invloed hadden op de hoogte van de vergoeding die de weeshuizen voor 
het uitbesteden van hun kinderen ontvingen. 
Uit onderzoek naar weeshuizen in diverse andere Nederlandse steden is gebleken dat 
de beroepen waarop de kinderen werden besteed een relatie konden hebben met de 
economische situatie in de omgeving van het huis.67 Zo werkten veel Leidse wezen en 
diaconiekinderen in de textielnijverheid.68 Volgens Jo Spaans kon het uitbestedingspatroon 

62  Ingrid van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Rotterdam 2001) 165, 204.

63  Groeneveld, ‘De Republiek’, 207.  

64  NAH, Gereformeerd of burgerweeshuis, Notitieboek Resoluties en aantekeningen van Regenten over allerlei 
zaken (Arme Kinderhuis) inv. nr. 170, 1700-1763.

65  Groeneveld, ´De Republiek´, 209-210. 

66  McCants, Civic charity in a Golden Age, 64, 70-75, 79, 82.  

67  Groeneveld, ‘De Republiek’, 207-208.  

68  Elise van Nederveen Meerkerk en Ariadne Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep. Jongens en meisjes in de stedelijke 
nijverheid, ca. 1600-1800´, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-1 (2006) 24-50, aldaar 29 en 32. 

een relatie hebben met de omvang van het weeshuis. Zowel de huisvesting, kleding en 
voeding als de opleidingsmogelijkheden waren in de meer elitaire burgerweeshuizen beter 
dan in de grotere diaconiehuizen en de arme kinderhuizen. Wel hadden deze verschillende 
type instellingen de plicht op zich genomen om de kinderen zodanig op te voeden dat als zij 
het weeshuis verlieten volledig zelfstandig waren. In de Vroegmoderne Tijd betekende dit een 
ambachtsopleiding of een uitbesteding op een betrekking.69 

In Haarlem kwamen meerdere uitbestedingspatronen voor, waarbij de kinderen respectievelijk 
werden uitbesteed in de textielnijverheid of op ambachten in andere sectoren. De situatie 
in het in 1634 gestichte doopsgezinde weeshuis leek meer op dat van Leiden dan dat van 
het Burgerweeshuis van Amsterdam. Veel jongens gingen aan de slag in de textielnijverheid, 
hetgeen op dat moment een sector was die de stad veel werkgelegenheid opleverde. In de 
jaren 1673-1674 waren zelfs alle jongens werkzaam in de textielnijverheid.70 

In 1653 stichtte het Haarlemse stadsbestuur een nieuw weeshuis waarin de vele arme, 
verlaten kinderen en wezen werden opgevangen waarvoor in het Heilige Geesthuis of 
het doopsgezinde weeshuis geen plaats was. Dit ‘Arme kinderhuis’ werd in 1656 in gebruik 
genomen.71 Er was in eerste instantie plaats voor 433 kinderen, maar al snel werd het huis 
vergroot zodat het 600 kinderen kon herbergen.72 Daarvóór werden kinderen ook naar 
het werkhuis gebracht waar zij tussen de ‘bedelaars en boosdoeners’ zaten, of zij werden 
bij particulieren uitbesteed wat voor de diaconie een behoorlijke kostenpost was.73 In het 
‘Arme kinderhuis’ werd in eerste instantie ervoor gekozen om de meeste kinderen in de 
textielnijverheid te plaatsen. Toch namen bijna ieder jaar enkele leerlingen afscheid die niet 
in de textiel waren uitbesteed. Zij leerden onder andere bakken, kuipen, schoenmaken, 
klompmaken, kleermaken en timmeren.74 Het uitbesteden van de jongens en de meisjes was 
voor dit weeshuis een belangrijke inkomstenbron. De ambachtsjongens – zowel binnen als 
buiten het weeshuis werkzaam – brachten in 1671 gezamenlijk 8817 guldens binnen en de 
meisjes ruim 2678.75 
Er was één moment per jaar waarop jongens en meisjes dit weeshuis konden verlaten. Zij 
moesten hiertoe een formeel verzoek bij de regenten doen. In de boeken van de regenten 

69  Spaans, ‘Weduwen, wezen en vreemdelingen’, 272-273. 

70  Visser ed., Wezen en weldoen, 37-38.  

71  Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand’, 76.

72  NAH, Bibliotheekcollectie: Zonder auteur, Het Gereformeerd- of burger weeshuis te Haarlem 1394-1969. (z.p, z.d.).

73  NAH, Bibliotheekcollectie, G.H. Kurtz, Armenzorg in Haarlem in vroeger tijden, Haarlem 1938 (Stencil).

74  Deze beroepen komen voor in de jaren 1679-1685. In de jaren negentig van de zeventiende eeuw namen 
enkele jaren alleen jongens afscheid die een textielvak hadden geleerd. 

75  NAH, Gereformeerd of burgerweeshuis, Notitieboeken van de regenten van het Arme Kinderhuis. Resoluties en 
aantekeningen van regenten over allerlei zaken, inv. nr. 167, 1670-1681.
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werd naast de naam en de leeftijd van het weesje tevens het beroep en het werkloon 
genoteerd. Voor de regenten was het belangrijk dat de kinderen genoeg geld verdienden 
om zichzelf te onderhouden als zij afscheid namen van het weeshuis. Meestal was dit pas 
rond hun twintigste jaar. Bij hun vertrek kregen de kinderen een aantal gereedschappen mee 
die zij nodig hadden om hun beroep uit te oefenen. Jongens die waren opgeleid tot kuiper 
ontvingen in 1680 gereedschappen ter waarde van ruim dertien guldens. 

De vraag is nu of weeskinderen slechts werden beschouwd als goedkope arbeidskracht of dat 
de regenten van het weeshuis daadwerkelijk onderhandelden over de circulatie van technische 
kennis met de leermeesters. Met name de jongens die bij ondernemers werden besteed om 
bijvoorbeeld in de textiel te werken als zij tussen de tien en de veertien jaar waren, zullen zijn 
beschouwd als goedkope arbeidskracht. Ook de jongens die een arbeidsopleiding zouden 
krijgen, konden door hun leermeester als goedkope arbeidskracht zijn gebruikt. Dit sluit niet 
uit dat de regenten van het weeshuis met de afzonderlijke meesters onderhandelden. 

Het loon dat de jongens voor het weeshuis verdienden was namelijk niet alleen afhankelijk 
van hun ervaring, maar tevens van het vak dat zij uitoefenden en bij welke meester zij het 
ambacht leerden. Bepaalde beroepskennis was dus meer waard dan andere, zoals eerder voor 
de notariële leercontracten werd vastgesteld. Net zoals in het Amsterdamse Burgerweeshuis 
en het Delftse weeshuis van de Kamer van Charitate werd voor ieder weeskind een andere 
afspraak gemaakt.76 De jongens die een zelfde ambacht hadden geleerd verdienden niet 
evenveel werkloon bij het verlaten van het weeshuis. Daarnaast nam het werkloon niet in 
gelijke stappen van bijvoorbeeld vier of vijf stuivers per levens- of werkjaar toe. Dit komt 
duidelijk naar voren uit de bedragen die de Haarlemse weesjongens verdienden op het 
moment dat zij een aanvraag deden om het weeshuis te verlaten. In de onderstaande tabel 
is uitgegaan van de jongens die in 1680 en 1681 een verzoek deden en opgeleid waren tot 
lint- of smalwerker. Deze ambachten behoorden tot de meest voorkomende.77    

Uit de registers van het Rotterdamse remonstrantse weeshuis komt ook naar voren dat in ieder 
geval in de periode 1700-1725 per weeskind werd onderhandeld over de vergoeding die zij 
zouden verdienen als zij in de leer kwamen bij een meester. Evenals in het Haarlemse Arme 
kinderhuis verschilde de vergoeding per beroep, per meester en per gewerkt jaar. Een leerling-
timmerman verdiende bijvoorbeeld meer dan een leerling-kuiper. Bijna altijd verdiende de 
leerling ieder jaar een hoger weekloon. In de meeste gevallen werd voor contracten van 
slechts één à twee jaar gekozen. Deze werden wel diverse keren verlengd. Een voordeel 

76  McCants, Civic charity in a Golden Age, 79; Van der Vlis, Leven in armoede, 203. 

77  NAH, Gereformeerd of burgerweeshuis, Resoluties en aantekeningen van regenten van het Arme Kinderhuis 
over allerlei zaken, inv. nr. 169, 1692-1700.

van deze kortlopende contracten was dat weeskinderen bij verschillende ambachtslieden 
vaardigheden konden opdoen. Frans de Joncker werd bijvoorbeeld in 1722 bij kuiper Cornelis 
Stam besteed om het droogkuipen te leren en ontving daarvoor in het eerste jaar zes stuivers 
en in het tweede jaar acht stuivers per week. In 1724 sloten de regenten een contract af met 
een andere droogkuiper waar Frans veertien stuivers per week zou verdienen. Een jaar later 
kwam hij bij weer een andere kuiper in de leer waar hij drie jaar zou blijven. Zijn vergoeding 
zou van achttien stuivers in 1725 stijgen naar vijftig stuivers in 1727.78 Een weeskind die al 
enige kennis van het beroep had opgedaan kon sneller voor bepaalde werkzaamheden op 
de werkvloer worden ingezet, wat waarschijnlijk de reden is dat leerlingen meestal ieder jaar 
een iets hoger werkloon verdienden. De jongens van het remonstrantse weeshuis werden in 
ieder geval in de jaren 1700-1725 niet in de textielnijverheid uitbesteed. Zij leerden allen een 
zogenaamd traditioneel ambacht waarvoor geen zeer lange leertijd stond, zoals timmeren, 
loodgieten, droogkuipen, kleermaken en zeilmaken. De meisjes werkten als linnennaaister, 
wolnaaister en dienster. 

tabel 28 - Werkloon in stuivers jongens bij afscheid van het Arme Kinderhuis in Haarlem, 1680-1681

Leeftijd
Werkloon in stuivers
Lintwerkers

Werkloon in stuivers
smalwerkers

19 36/39 -

20 28/29/36/39 26/26/29/28

21 37/44 28/29

22 30/36/36 30

23 40 28/36

Bron: NAH, Gereformeerd of burgerweeshuis, Resoluties en aantekeningen van regenten over allerlei zaken Resoluties 
en aantekeningen van regenten van het Arme Kinderhuis over allerlei zaken, inv. nr. 169, 1692-1700.

Bij de onderhandelingen tussen leermeester en weeshuis speelden naast de ervaring van 
de jongen en de status van de kennis aldus nog andere elementen een rol. Met name bij 
minder prestigieuze beroepen kon het in dienst nemen van een weeskind interessant zijn, 
omdat de leermeester sowieso op weinig tot geen leergeld kon rekenen en het werkloon 
dat een weeskind ontving lager was dan wanneer een knecht moest worden uitbetaald. Het 
was dus in het belang van de meester dat hij zijn vaardigheden zo snel mogelijk overdroeg. 
Waarschijnlijk werden weeskinderen daarom niet vaak op prestigieuze en dus duurdere 
beroepen besteed, zoals het textielverven en het goud- en zilversmeden. De gemiddelde 
looptijd van de gevonden notariële leercontracten om te leren kuipen was slechts twee 
jaar, terwijl een weesjongen rond zijn twaalfde levensjaar op een ambacht werd besteed en 
rond zijn twintigste pas genoeg verdiende om het weeshuis te verlaten. Hij behield daarom 

78   GAR, RGG, inv.nr. 633, Registers van resolutiën van de regenten en regentessen van het weeshuis, 1685-1783. 
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langer zijn leerling-status. Daarnaast was het voor de leermeester voordelig dat hij niet 
verantwoordelijk was voor de meeste maaltijden, geen slaapplaats hoefde te bieden of moest 
zorgen voor de kleding van de jongens. 

De regenten vonden het belangrijk dat de weeskinderen een goede basis hadden, zowel 
qua opgedane vaardigheden als wat betreft het werkloon wanneer zij op meerderjarige 
leeftijd het huis zouden verlaten. Waarschijnlijk was in beroepen waar veel vraag was naar 
werknemers de onderhandelingspositie van de regenten groter en zullen regenten eerder 
geneigd zijn geweest om hun kinderen hierin uit te besteden. Daarom werden zowel 
in Haarlem als in Leiden veel kinderen in de textielnijverheid besteed. Kinderen uit het 
Haarlemse Arme Kinderhuis die in de textielnijverheid werden uitbesteed, verdienden iets 
meer dan kuipersleerlingen. De leermeester zal in de meeste gevallen geen leergeld hebben 
ontvangen als hij met een weeshuis een afspraak maakte om een weeskind zijn ambacht 
te leren. Daar stond tegenover dat een weeskind door zijn werkzaamheden de leermeester 
voor de overdracht van kennis kon terugbetalen, zoals ook het geval was bij de notariële 
leercontracten. 

De leermeester zelf kon als er problemen op de werkvloer ontstonden gemakkelijk de 
schoolmeester of de binnenvader van het weeshuis aanspreken. De onderwijzer en de 
binnenvader waren meestal verantwoordelijk voor het ophalen van het weekloon bij 
de ambachtsmeesters en hielden dagelijks toezicht op de weeskinderen, wat hun de 
aangewezen personen maakten om bij confl icten te bemiddelen. Dit is de reden waarom 
beschrijvingen van confl icten tussen leermeesters en leerjongens in de weeshuisbronnen 
bijna geheel ontbreken.79 Volgens de regelgeving van het Haarlemse Arme Kinderhuis 
moesten de schoolmeesters elke dag ‘kennisse doen’ van de kinderen die niet op hun werk 
waren of zich niet goed gedroegen. Een weesjongen kreeg van de regenten straf omdat hij bij 
een ambachtsman was geplaatst, maar niet meer op zijn werk verscheen en bij een ander een 
baan had gevonden.80 In het Rotterdamse remonstrantse weeshuis speelde de binnenvader 
een belangrijkere rol als toezichthouder op de schoolgaande kinderen dan de schoolmeester. 
Volgens het reglement moest hij ten minste eenmaal per week bij de ambachtsbazen en 
de schoolmeester langsgaan om te onderzoeken of de kinderen wel hun werk en hun 
schooloefeningen deden en zich gedroegen. De binnenvader moest zijn bevindingen aan 
de regenten doorgeven.81 Er zijn geen aanwijzingen dat de ambachtsgilden een rol speelden 

79  NAH, Gereformeerd of burgerweeshuis, Notitieboeken. Resoluties en aantekeningen van Regenten over allerlei 
zaken (Arme Kinderhuis) inv. nr. 166-170, 1669-1763; GAR, Remonstrantse Gereformeerde Gemeente Rotterdam 
(RGG), inv. nr. 643, Instructie voor de binnenvader en moeder in het Remonstrantsche weeshuis te Rotterdam.

80  NAH, Gereformeerd- of Burgerweeshuis, Notitieboeken. Resoluties en aantekeningen van regenten over allerlei 
zaken, inv. nr. 166, 1669-1677. 

81  GAR, RGG, inv. nr. 643, Instructie voor de binnenvader en moeder in het Remonstrantsche weeshuis te 
Rotterdam. 

bij het opstellen of toezicht houden op de instellingscontracten. In 1634 werd bijvoorbeeld 
in een Amsterdamse keur gesteld dat de meesters geen andere weesjongens mochten 
aannemen of bij hen laten werken dan de kinderen die de regenten bij hen hadden besteed.82 

Wij mogen concluderen dat bij het plaatsen van de Hollandse weesjongens net zoals bij 
de notariële leercontracten het geval was afspraken werden gemaakt met individuele 
ambachtslieden. De regenten van de weeshuizen kozen per instelling vaak voor één bepaalde 
strategie. Namelijk die waarbij de kinderen in de textielnijverheid aan de gang werden gezet, 
of een strategie die meer leek op die van het Amsterdamse burgerweeshuis waarbij de 
kinderen een zogenaamd ‘traditioneel’ ambacht leerden. Anders dan in het Amsterdamse 
burgerweeshuis werden Haarlemse en Rotterdamse kinderen minder vaak besteed in de 
bouw of de scheepsbouw. Er zijn geen aanwijzingen dat de gilden als initiatiefnemer of bij 
het naleven van de leercontracten voor weeskinderen een rol speelden. 

6.3.2. de afspraken met arme ambachtsjongens

De tweede categorie instellingscontracten betreft de afspraken die voor arme ambachtsjongens 
en meisjes werden gemaakt. Deze behoorden tot gezinnen die bedeling uit de kas van een 
armenzorginstelling ontvingen, omdat zij niet zelfstandig het hoofd boven water konden 
houden. In 1597 maakten de Staten van Holland op verzoek van de stad Amsterdam 
regelgeving specifi ek voor arme ambachtskinderen, zodat deze beter werden beschermd 
tegen uitbuiting van hun meesters. De Hollandse bepalingen waren minder omvangrijk dan 
de Engelse: er kwam geen landelijke wetgeving, maar er werd bepaald dat alle Hollandse 
meesters die een arme jongen als leerling in dienst namen een leercontract moesten 
opstellen. Dit contract moest bij het stadsbestuur of bij commissieleden die verantwoordelijk 
waren voor de armenzorg worden opgetekend: ‘allen den geenen die hen begeeren te 
behelpen met een ofte meer schamele jongens tot hun ambacht, dat sy-luyden selven (…) 
ten overstaen vanden magistraten heurder residentie ofte der selver gecommiteerden, als 
opsienders der armen metten eersten sullen maecken behoorlijck contract.’83 
Regelgeving met betrekking tot het leerlingschap werd aldus gekoppeld aan de armenzorg. 
Op deze manier werd geprobeerd om het bedelen van arme ambachtsjongens tegen te 
gaan.84 Volgens Van Deursen bleef het plakkaat in de meeste Hollandse steden ‘een dode letter’ 
of de stadsbesturen hielden zich aan eerder geformuleerde, minder strenge plakkaten.85 Toch 
zijn er diverse aanwijzingen dat in meerdere Hollandse steden wel degelijk werd geprobeerd 

82  Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 3, 63. 

83  Placaet, Waer na alle ambachts-jongens ende haerluyder meesters hen sullen reguleren, 2 september 1597, in:  
Groot Placaet-boeck I (’s Gravenhage 1658) 513-516. 

84  Ibidem, 513-516; Davids, ‘Apprenticeship and guild control’, 171-172; Van der Vlis, Leven in armoede, 43.

85  A. Th. Van Deursen, Volkskultuur. Het kopergeld van de gouden eeuw II (Assen/Amsterdam 1974) 74.
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om een oplossing te vinden voor de arme ambachtskinderen. In 1597 werd in Delft de Kamer 
van Charitate of Liefdadigheid opgericht met als belangrijkste taak in haar beginjaren het 
toezicht op de arme ambachtskinderen. De regenten controleerden de contracten tussen 
de meesters en leerlingen en maakten onderwijs mogelijk. De Delftse ambachtsjongens 
behoorden volgens Ingrid van der Vlis de zondagschool te bezoeken waar ze enig lees- en 
schrijfonderricht ontvingen. Dit was meestal als zij zo’n tien tot vijftien jaar oud waren. Een 
ambachtsopleiding kreeg van de Kamer van Charitate in de zeventiende eeuw de prioriteit 
boven lees- en schrijfonderwijs, omdat als kinderen een vak leerden zij op latere leeftijd hun 
eigen kost konden verdienen en de kans kleiner was dat zij zelf afhankelijk zouden worden 
van de armenzorg. 

De ideeën voor het oprichten van de Kamer van Charitate dateren echter van vóór de nieuwe 
wetgeving van de Staten van Holland. Het stadsbestuur van Delft had net zoals de andere 
Hollandse steden aan het einde van de zestiende eeuw te maken met een snelle groei van het 
aantal inwoners. Omdat gelijktijdig het aantal arme inwoners steeg, werden het stadsbestuur 
en de plaatselijke diaconie voor steeds meer problemen gesteld.86 Men zag de bedelaars als 
een bedreiging voor de openbare orde en mede door nieuwe inzichten over de armenzorg 
werd dit meer en meer gezien als een taak van de stedelijke overheid.87 Gelijktijdig moest men 
de armenzorg anders inrichten, omdat de bedeling tot dan toe was georganiseerd door de 
kerkelijke en dus katholieke parochie-instellingen.88 

Het is niet verwonderlijk dat de stadsbesturen van Haarlem en Rotterdam in deze periode 
eveneens regelgeving voor arme ambachtskinderen opstelden. In een ordonnantie werden 
in 1598 in Haarlem alle vormen van bedelarij inclusief het geven aan aalmoezen aan 
ambachtsjongens verboden.89 De vroedschap besloot in 1609 om een werkhuis op te richten 
waar bedelende jongens en meisjes naar toe konden worden gebracht om te leren en te 
werken. De gezinnen met veel kinderen die al bedeling van de aalmoezeniers ontvingen, 
konden hierdoor worden ontlast.90 In hetzelfde jaar werd een ‘Opsichter der schamele 
ambachtsjongens en meysjes’ aangesteld. Als deze opzichter ambachtsjongens en -meisjes 
op de straten zag bedelen, mocht hij ze naar het werkhuis brengen. Daar zouden ze worden 
ondervraagd door de regenten.91 In Amsterdam koos men voor een andere oplossing. In 
een algemene keur op de bedeling werd in 1613 gesteld dat de aalmoezeniers het toezicht 

86  Van der Vlis, Leven in armoede, 16, 37, 127-130. 

87  NAH, Diaconie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Haarlem, Inventaris op de archieven. 

88  Ibidem; Spaans, Haarlem na de Reformatie, 163; Van der Vlis, 37, 47-48; GAR, Hervormde Gemeente Rotterdam – 
Centrum, A.C. Kersbergen, Inleiding op de inventaris.

89  Spaans, Haarlem na de Reformatie, 177. 

90  NAH, OSA, Vroedschapresoluties, Rood 81, januari 1602-augustus 1609. 
91  Van Balkom, Het leerlingwezen, 9.

op de arme verlaten of ouderloze kinderen hadden. De meesters mochten deze kinderen 
alleen na toestemming van de aalmoezeniers in dienst nemen. Een jaar later werd gesteld 
dat de meesters vier maal per jaar een bezoek moesten brengen aan het kantoor van de 
aalmoezeniers waarbij zowel de leerlingen als de meesters hun beklag konden doen over de 
situatie op de werkvloer.92 

Veel Rotterdamse bronnen zijn helaas verloren gegaan. Dankzij de correspondentie van 
een Rotterdamse predikant met een Delftse collega is toch iets uit de eerste hand bekend 
over de zorg voor arme ambachtsjongens. Volgens een brief uit 1599 ontving de hervormde 
diaconie om circa 100 jongens te ondersteunen geld uit het fonds van het Heilige Geesthuis, 
zodat zij niet hoefden te bedelen. De jongens moesten elke zondag de kerk bezoeken en 
naar catechisatieonderwijs gaan. De heilige geesthuismeesters, twee ouderlingen en twee 
diakenen hielden hierop toezicht.93 Diverse kerkgenootschappen waaronder de remonstrantse 
diakenen zorgden voor hun eigen lidmaten.94 In 1653 bedeelden de remonstrantse diakenen 
193 huishoudens. Het betrof hier de zogenaamde ‘huiszittende’ armen: armen die door 
diverse omstandigheden niet meer met hulp van familie, buren of vrienden het hoofd boven 
water konden houden.95 Als kinderen door hun werkzaamheden geld inbrachten bij hun 
gezin, hoefde de diaconie minder ‘bedeling’ aan de ouders uit te betalen. Het was dus van 
belang dat de diaconie, net zoals in Delft, een duidelijk overzicht had over de onder hun 
regels vallende kinderen.96 

Waarschijnlijk hoefden deze diaconiekinderen geen leergeld te betalen aan hun leermeester, 
maar betaalden zij voor de overdracht van technische kennis door middel van het verrichten 
van werkzaamheden. Net zoals de remonstrantse weeskinderen ontvingen zij vaak een klein 
weekloon, dat in de loop van de jaren steeg.97 In geen van de Rotterdamse bronnen zijn 
leercontracten van diaconiekinderen bewaard.98 Er zijn wel registers van de remonstrantse 
diakenen bewaard waarin per gezin werd opgetekend welk ambacht de kinderen leerden. 
De meeste kinderen wier families hulp kregen van de Rotterdamse diaconie begonnen een 
ambachtsscholing op twaalf- of dertienjarige leeftijd en bleven tot ongeveer hun achttiende 
in de boeken van de diakenen terugkomen. Dit betekent dat zij waarschijnlijk vanaf hun 

92  Van Eeghen, De gilden, 20-21.

93  H. ten Boom, De Reformatie in Rotterdam 1530-1585. Hollandse Historische Reeks 7 (z.p. 1987) 200-201.

94  GAR, Hervormde Gemeente Rotterdam – Centrum, A.C. Kersbergen, Inleiding op de inventaris. 

95  GAR, Remonstrants Gereformeerde Gemeente Rotterdam (RGG), Registers van de door de diaconie bedeelde 
personen, inv. nr. 550-552, 1689-1728. 

96  Van der Vlis, Leven in armoede, 83.

97  GAR, RGG, Registers van de door de diaconie bedeelde personen, inv. nr. 550-552, 1689-1728. 

98  In de registers van bedeelden die onder de Schotse of Waalse diaconie vielen, werd niet genoteerd of de 
kinderen een leerplek hadden, maar van de Remonstrantse diaconie is deze informatie wel bewaard. Wellicht 
werden aparte registers aangelegd.
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achttiende genoeg geld verdienden om zichzelf te bedruipen zonder dat zij daarvoor van 
hun ouders – en dus de diaconie - afhankelijk waren. 

Uit de registers van de remonstrantse diakenen komt naar voren dat sommige kinderen al 
vóór hun twaalfde jaar eenvoudige werkzaamheden verrichtten, zoals wolpluizen, kousen 
breien en garen twijnen. Kinderen tussen de vier en de elf jaar bezochten in een aantal 
gevallen een school. Volgens een register uit 1710 werden de meisjes uitbesteed in de 
textielnijverheid, terwijl de jongens allemaal een ambacht buiten de textielnijverheid leerden. 
De diaconie van Rotterdam paste dezelfde strategie toe als het Rotterdamse remonstrantse 
weeshuis en de Delftse Kamer van Charitate. Uit onderzoek van Ingrid van der Vlis naar het 
Delftse uitbestedingspatroon kwam namelijk naar voren dat de kinderen van bedeelden 
voornamelijk op traditionele ambachten werden besteed die niet bekend staan als de duurste 
ambachten en waar geen uitzonderlijk lange leertijd voor stond. Zij noemt als voorbeelden 
mandenmaken, schoenmaken, kuipen en knoopmaken.99 Toch hadden volgens Van der Vlis in 
Delft de bedeelde kinderen een minder goede start op de arbeidsmarkt dan de kinderen die 
in het weeshuis van de Kamer van Charitate woonden. Deze moesten vaak al op hun zevende 
beginnen met werken, volgden minder vaak onderwijs en in tegenstelling tot de jongens van 
het weeshuis kregen zij lang niet allemaal een ambachtsopleiding aangeboden, omdat de 
ouders de inkomsten van hun kinderen niet konden missen.100 

Het is niet duidelijk in hoeverre de Rotterdamse gezinnen zelf op zoek gingen naar een 
leerplek, of dat de diaconie dit verzorgde. Waarschijnlijk zullen ouders als zij niet bereid waren 
om hun kinderen op een bepaald ambacht uit te besteden net zoals in Delft zelf voor ander 
werk hebben gezocht. Daarnaast zullen veel gezinnen hun eigen kinderen al op eenvoudige 
beroepen hebben uitbesteed voordat zij in aanmerking kwamen voor de bedeling vanwege 
de extra inkomsten die deze werkzaamheden opbrachten. Niet verwonderlijk waren alle 
ambachten waarop de Rotterdamse jongens werden besteed ambachten met een relatief 
korte leertijd. Geen van de Rotterdamse arme ambachtsjongens ging in de leer bij een goud- 
of zilversmid en slechts één van hen leerde het verversvak. Echter niet alle jongens kregen bij 
het begin van hun ambachtsopleiding al een kleine vergoeding. De Rotterdamse diaconie 
liet de onderhandeling over de leertijd en het weekloon open. Jongens van veertien jaar 
verdienden bijvoorbeeld als zij leerden schoenmaken respectievelijk niets, 8, 10, 14 of 19 
stuivers per week.101 

99  Van der Vlis, Leven in armoede, 127. 

100  Van der Vlis, Leven in armoede, 165-166. 

101  In registers over de jaren 1681-1718 werd genoteerd welke werkzaamheden de kinderen verrichtten en 
hoeveel zij daarvoor verdienden. In de meeste gevallen werd de leeftijd van de kinderen genoteerd. Omdat de 
registers in eerste instantie bedoeld waren als momentopnamen en later alleen notities werden gemaakt over 
een eventuele toename of afname van de bedeling, werden eventuele loonsverhogingen niet genoteerd. Het 
onderzoek betrof ca. 180 thuiswonende kinderen in de jaren 1681-1718. Dit waren de kinderen waar zowel de 
leeftijd als de werkplek werd genoteerd. GAR, RGG,  Registers van de door de diaconie bedeelde personen, inv. 
nr. 550-552, 1689-1728. 

De Waalse diakenen lijken nog een stapje verder gegaan te zijn als initiatiefnemers van de 
contracten. Zij stelden richtlijnen op over de beroepen waarop de ambachtsjongens besteed 
konden worden. Per beroep beschreven zij op welke leeftijd de kinderen hun leertijd konden 
aangaan en wat zij in ruil daarvoor verdienden. Kinderen die bijvoorbeeld op hun tiende 
tot twaalfde werden uitbesteed bij een kuiper, verdienden in het eerste jaar zes stuivers per 
week en in hun tweede jaar twaalf stuivers per week. Als zij acht tot tien jaar in de winkel 
hadden gewerkt, verdienden zij per gemaakte ton een bepaald bedrag. Het is niet duidelijk in 
hoeverre deze richtlijnen werden nagevolgd. Goud- en zilversmeden en textielververs komen 
niet in de lijst voor, waaruit blijkt dat er geen richtlijnen hoefden te worden opgesteld omdat 
maar weinig kinderen op deze vakken werden uitbesteed.102 

In Haarlem vonden net als in Delft en Rotterdam aan het einde van de zestiende eeuw enige 
veranderingen plaats binnen de armenzorg. In Haarlem richtte de Nederlandse hervormde 
kerk in 1577 een eigen diaconie op. Een ruim jaar later organiseerde het stadsbestuur de 
stedelijke armenzorg in een college van stadsaalmoezeniers. Een poging van het stadsbestuur 
om te komen tot één centrale armenzorg mislukte. Uit onderzoek van Jo Spaans is gebleken 
dat zowel de publieke als de getolereerde kerken na 1577 ‘elk een min of minder eff ectieve 
diaconie hadden voor de behoeftigen van hun gezindten.’ Een uitzondering hierop vormden 
de katholieken, die van de stadsaalmoezeniers afhankelijk waren.103 De aalmoezeniers hadden 
weliswaar samen met de diakenen de zorg voor de huiszittende armen overgenomen van 
de Heilige Geestmeesters, maar de rol van de geestmeesters was in de jaren tachtig van de 
zestiende eeuw toch nog niet helemaal uitgespeeld. In de eerste plaats omdat aan aantal 
leden zitting had in het college van de stedelijke aalmoezeniers. De collegeleden werden 
door het stadsbestuur benoemd en zullen waarschijnlijk gekozen zijn uit zowel de regenten 
van liefdadigheidsinstellingen als uit representanten van verschillende kerkelijke gezindten. In 
1581 bestond het college uit twee diakenen van de gereformeerde kerk, één diaken van de 
heilige geestmeesters en twee leden van het vroedschap.104 In de tweede plaats was de rol 
van de heilige geestmeesters nog niet geheel uitgespeeld, omdat zij in de jaren 1581-1586 aan 
arme gezinnen bedeling uitkeerden en de gegevens hierover in hun aantekeningenboeken 
noteerden.   

Veel personen die in de jaren 1581-1586 bedeling van de geestmeesters ontvingen, waren 
afkomstig uit Vlaanderen. Zij waren bijna allemaal werkzaam in de textielindustrie. De meeste 
kinderen hielden zich bezig met (vlas)spinnen, spoelen, naaien en weven. Deze beroepen 

102  GAR, Waalse Hervormde kerk Rotterdam, inv. nr. 311, Voorwaarden waarop de bedeelden een ambacht kunnen 
leren. 

103  Spaans, Haarlem na de Reformatie, 176, 189.   

104  Spaans, Haarlem na de Reformatie, 172, 179; NAH, Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem, Helen van der 
Eem, Inleiding op de inventaris van de diaconie van de Nederlands-Hervormde gemeente te Haarlem, 5.  
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werden zowel door jongens als meisjes uitgeoefend. Negenjarigen werden met behoorlijke 
regelmaat al op het spoelen besteed. Enkele zevenjarigen waren eveneens in dit beroep 
werkzaam. Soms bezochten kinderen onder de tien jaar een school. In tegenstelling tot de 
Rotterdamse remonstrantse diaconiekinderen gingen in Haarlem slechts weinig kinderen in 
de leer bij een ambachtsman buiten de textielnijverheid. De meest gekozen beroepen buiten 
deze sector waren hoedemaken, schoenmaken en pottenbakken. 

Waarschijnlijk verdienden niet alle kinderen met hun werkzaamheden een klein weekloon, 
aangezien net zoals bij de registers van de Rotterdamse remonstrantse diakenen het geval 
was,  niet altijd de hoogte van de vergoeding in de registers werd genoteerd. Geen van de 
jongens die bedeling ontvingen uit het fonds van de Heilige geestmeesters ging in de leer bij 
een verver of edelsmid. De gemakkelijke baantjes leverden weliswaar een redelijke verdienste 
voor jonge kinderen op, maar op lange termijn zou een ambachtsopleiding een betere 
investering zijn. Een volleerd ambachtsman kon later meer geld verdienen. Een voorbeeld 
van een simpele baan was het spoelen. In de jaren tachtig van de zestiende eeuw leverde dit 
voor jongens van dertien jaar een verdienste van zo’n vier tot zes stuivers per week op. 

De verschillende vergoedingen die jongens van dezelfde leeftijd kregen voor gelijke 
werkzaamheden zijn een indicatie dat er met individuele meesters werd onderhandeld. De 
verdiensten van spoelers stegen niet veel als er meer ervaring werd opgedaan. Een jongen van 
zestien jaar verdiende bijvoorbeeld eveneens vier stuivers met spoelen. Een jongen die een 
moeilijker ambacht leerde verdiende in het begin van zijn leertijd weliswaar niets of weinig, 
maar zijn werkloon zou na een aantal jaar wel sneller stijgen. Een zestienjarige leertouwer 
verdiende bijvoorbeeld reeds negen stuivers per week. Het is niet duidelijk in hoeverre de 
diaconie of de ouders zelf voor de leerplekken zorgden en wat hun strategie was. Mogelijk 
gaven zij net zoals de regenten in Delft voorkeur voor het besteden van de kinderen op 
ambachtsopleidingen, omdat een dergelijke opleiding op langere termijn meer verdiensten 
zou kunnen opleveren.105 

Er is wel meer informatie bewaard over de kinderen die onder de verantwoording van 
de Haarlemse stadsaalmoezeniers vielen. De stadsaalmoezeniers werden vanaf 1679 
verantwoordelijk voor de armen die naar het ‘Aalmoezeniers armen- en werkhuis’ werden 
gebracht.106 De schoolmeester van het werkhuis ging wekelijks langs bij ambachtsmeesters 
om het loon van de bestedeling op te halen. Hij moest de bestedeling - in geval van 
werkloosheid - snel aan een nieuwe baan helpen. Als de provoost arme kinderen of personen 

105  NAH, Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem, Heilige Geesthuis, inv. nr. 6, Registers van de armbedeling 
door de Heilige Geestmeesteren 1581-1586. 

106  NAH, Aalmoezeniers armen- en werkhuis Haarlem, Inleiding op de inventaris.   

bij hem aanbracht die werkloos waren, dan moest hij werk voor hen zien te krijgen en dit 
nauwkeurig bijhouden. De provoost had als taak driemaal per jaar de stadsarmen te bezoeken 
en werklozen bij de schoolmeester aan te geven.107 De regenten plaatsten zowel vóór als 
na het oprichten van het werkhuis regelmatig jongens bij kuipers. Kinderen die door de 
stadsaalmoezeniers waren uitbesteed, bedelaars en weesjongens hoefden geen inschrijfgeld 
bij het kuipersgilde te betalen als zij zich als leerling inschreven.108 De aalmoezeniers richtten 
ook een spinschool op om werk te genereren voor de kinderen die onder hun gezag vielen. 
In 1674 klaagden de opzichters van de spinschool dat ouders hun kinderen van deze school 
afhaalden en op een ander ambacht besteedden, waardoor de opzichters weer nieuwe 
arbeidskrachten moesten onderwijzen.109 

Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat na 1597 formeel de stadsbesturen 
en de stedelijke armenzorginstellingen verantwoordelijk waren voor het toezicht op de 
leercontracten van arme leerlingen. In de Haarlemse en Rotterdamse stadsarchieven is 
echter geen bewijs te vinden dat het stadsbestuur zelf de controle op de armencontracten 
na 1597 uitoefende. Zoals in Delft en Amsterdam het geval was, schoven de stadsbesturen 
in Rotterdam en Haarlem hun verantwoordelijkheid door naar de regenten van de diverse 
armenzorginstellingen. De instellingen zelf bepaalden een strategie bij het besteden van 
‘hun’ kinderen bij ambachtslieden. Soms werd in grotere projecten geprobeerd om werk 
te genereren voor de arme jongens die onder het gezag van de instelling vielen. In andere 
gevallen gingen de regenten of de schoolmeester actief op zoek naar een leerplek voor de 
nog werkloze kinderen of de ouders konden een werkplaats voor hun kinderen zoeken. 
Wanneer en waarom precies voor welke strategie werd gekozen is niet duidelijk. Het was 
voor de regenten van belang dat ‘hun kinderen’ een ambacht leerden en zelfstandig geld 
verdienden, omdat degenen die een ambacht leerden later meer zouden verdienen dan 
de ongeschoolden. Een andere groep kinderen werd als goedkope arbeidskracht verhuurd 
om relatief eenvoudige werkzaamheden te verrichten. Een ambachtsopleiding kon in de 
toekomst een aardig loon opleveren, maar de arme gezinnen kozen er vaak voor om hun 
kinderen als goedkope arbeidskracht te verhuren omdat dit direct geld opleverde. 
De diaconiekinderen die een ambachtsopleiding kregen werden net zoals bij de wezen het 
geval was voornamelijk op beroepen uitbesteed waarvoor geen zeer lange leertijd stond. 
Er  werd met de meesters onderhandeld over de tijd die de kinderen in de leer gingen 
en de beloning die hier eventueel tegenover stond. Waarschijnlijk zullen net zoals bij de 
weeskinderen de ervaring van de jongen in kwestie en de status van het beroep een rol 
hebben gespeeld. Zo zagen wij dat in bepaalde beroepen de kinderen een hoger loon konden 
verdienen dan in andere beroepen en per meester het verdiende weekloon anders was. 

107  Ibidem, inv. nr. 12, Ordonnanties en instructies voor de beambten.  

108  NAH, Gildearchieven, Kuipersgilde, inv. nr. 126: Knechts en jongensboek 1649-1798.

109  NAH, OSA, Burgemeestersresoluties, inv. nr. rood 229, maart 1670 – december 1675
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Niet de ambachtsgilden, maar de aalmoezeniers en de ouders zelf zullen de initiatiefnemers 
zijn geweest van de leercontracten die opgesteld werden voor de arme kinderen. De 
aalmoezeniers en diakenen waren verantwoordelijk voor de bedeelden en konden in deze 
hoedanigheid toezicht houden op de leerafspraken. 

6.4 BesLuIt 

In dit hoofdstuk loopt als rode draad de wijze waarop leercontracten werden gebruikt als 
instrument om ervoor te zorgen dat de afspraken die tussen leermeester en leerling werden 
gemaakt werden nagekomen. Dit is een laatste stap in het beantwoorden van de deelvragen 
welke instrumenten door diverse actoren of organisatievormen konden worden gebruikt om 
invloed uit te oefenen op de omstandigheden waarbinnen kennis circuleerde en in hoeverre 
deze instrumenten succesvol waren. 

Sommige historici, waaronder Humpries, Epstein en Kaplan, hebben de nadruk gelegd op 
de rol van de ambachtsgilden als toezichthouders op de leercontracten. Desondanks is de 
invloed van de ambachtsgilden in de laatste jaren genuanceerd. De gildebesturen in Haarlem 
en Rotterdam lijken in de periode 1400-1720 geen rol als initiatiefnemer voor dit soort 
contracten te hebben gespeeld en stelden een leercontract niet verplicht in hun regelgeving. 
Daarnaast betekende het feit dat ambachtslieden naar de notaris gingen om een leercontract 
op te stellen dat zij niet vertrouwden op de bemiddelende of toezichthoudende rol van de 
gilden. Deze bevindingen komen overeen met de huidige historiografi sche tendens om de rol 
van de ambachtsgilden in het leerwezen te verkleinen. Minns en Wallis toonden aan dat er in 
Engeland weliswaar centrale wetgeving bestond waardoor het opstellen van leercontracten 
verplicht was, maar dat het leerwezen toch veel fl exibeler was dan de regels suggereren. 
Anders dan in Engeland mochten de Hollandse ambachtslieden er zelf voor kiezen om al 
dan niet een contract op te stellen. Voor hen was een notarieel leercontract daarom wel een 
extra verzekering dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk werden nageleefd. De diverse 
bepalingen in de contracten over het pad dat bewandeld zou worden als het contract niet 
zou worden nagekomen en de extra kosten die gemaakt werden door het opstellen van 
dergelijke notariële contracten, zijn eveneens een bewijs dat deze werden opgetekend om 
ervan verzekerd te zijn dat de gemaakte afspraken werden nagekomen. Wij zagen dat er 
meerdere factoren een rol speelden bij het vaststellen van het leergeld en de leertijd. Dit 
waren in ieder geval de status van het beroep, de kennis die de meester bezat, de voorkennis 
van de leerling en de duur van het contract. Mogelijk speelde het vermogen van de ouders 
ook een rol.

In de weeshuizen hadden de regenten de rol van de ouders overgenomen bij het opstellen van 
de leercontracten. De regenten, de schoolmeesters en/of de binnenvaders van de weeshuizen 
fungeerden als toezichthouders. Zij zorgden voor een werk- of leerplek voor de kinderen 
die zij onder hun hoede hadden genomen. In de loop van de zeventiende eeuw bevolkten 
steeds meer kinderen de weeshuizen waardoor een toenemend aantal leerafspraken moest 
worden gemaakt. Technische kennis circuleerde onder de weeskinderen. Welke kennis dit was 
verschilde per instelling. In de Rotterdamse en Haarlemse weeshuizen werd ervoor gekozen 
om de kinderen in de textiel te besteden of hun een relatief goedkoop ambacht te laten leren, 
zoals kuipen, kleermaken en schoenmaken. Over het algemeen werden de weesjongens 
voornamelijk op ambachten besteed waarvoor geen zeer lange leertijd stond. Een meester 
van een prestigieus ambacht zou niet zo snel in zee zijn gegaan met een weeshuis, omdat hij 
sneller om leergeld kon vragen. Daarnaast waren dit meestal de ambachten waarvoor langer 
geleerd moest worden en het aldus langer zou duren voordat de wees door zijn arbeid zijn 
leermeester kon terugbetalen voor de overdracht van zijn kennis.

Een belangrijk verschil met de notariële leercontracten was dat er meestal geen leergeld werd 
betaald voor de opleiding die het weeskind volgde en het weeshuis van de ambachtsman een 
kleine vergoeding kreeg. Deze vergoeding werd grotendeels bepaald door de ervaring van 
de wees en de status van het beroep waarop hij werd uitbesteed. Natuurlijk speelden tevens 
de concurrentiepositie van de regenten een rol. Waar veel vraag was naar arbeidskrachten 
zal de onderhandelingspositie van de regenten groter zijn geweest. In Haarlem verdienden 
bijvoorbeeld linnenwerkers meer dan kuipers. Mogelijk speelden andere elementen tevens 
een rol, zoals de mogelijkheid dat de meester aan liefdadigheid kon doen. Dit is echter lastig 
om te meten. 

In 1597 stelden de Staten van Holland wetgeving op waarin werd bepaald dat vanaf dat 
moment de afzonderlijke Hollandse stadsbesturen en armenzorginstellingen formeel 
verantwoordelijk waren voor de arme ambachtskinderen. Niet de ambachtsgilden, maar 
de instellingsbesturen fungeerden als toezichthouders. Ook hier zullen de diverse diaconie-
instellingen hebben onderhandeld met individuele ambachtslieden over het werkloon van 
de kinderen. Daarnaast konden de ouders voor een werkplek hebben gezorgd. Net zoals bij 
de weeshuizen het geval was, bepaalden de regenten van de armenzorginstelling hun eigen 
strategie. Zij kozen er eveneens voor om de kinderen of een ambacht te laten leren waarvoor 
geen zeer lange leertijd stond of besteedden hen in de textiel. In samenhang met de grote vraag 
naar goedkope arbeiders in de lokale textielnijverheid, kozen de Haarlemse instellingen vaker 
voor de laatste optie. Weinig kinderen zullen het zilversmeden of het verven hebben geleerd, 
omdat de beroepen waarop de kinderen van de bedeling werden besteed niet beroepen 
met de meeste status waren. Een deel van de kinderen werd uitbesteed om als goedkope 
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arbeidskrachten de kost te verdienen. Anderen zullen daadwerkelijk een ambachtsopleiding 
hebben volbracht. Op de lange termijn was het verstandiger om de kinderen een ambacht te 
laten leren, omdat dit in de toekomst meer geld zou opleveren. Waarschijnlijk speelden bij de 
onderhandelingen dezelfde factoren een rol als bij de weeskinderen.  

De notariële overeenkomsten en de leercontracten voor wezen en arme kinderen hebben 
een belangrijk gezamenlijk kenmerk, namelijk dat hierin de afspraken die met de meester 
waren gemaakt op schrift werden vastgelegd en daardoor controleerbaar waren. Bij de 
mondelinge overeenkomsten werd uitgegaan van wederzijds vertrouwen. De reden waarom 
er in sommige gevallen toch werd gekozen om een notarieel contract op te stellen zal juist 
deze controleerbaarheid zijn geweest. Net zoals in andere West-Europese landen het geval 
was, was de hoogte van het leergeld en het aantal jaren dat een leerling intekende, de 
uitkomst van onderhandelingen tussen beide partijen. Er bestond een soort van vrije markt 
waarop leerlingen en meesters elkaar vonden. 

Verschillende stedelijke instellingen speelden in de loop van de zeventiende eeuw een 
toenemende rol als bekrachtiger en initiatiefnemer van leercontracten voor arme jongens 
en weeskinderen. De invloed van de ambachtsgilden was veel kleiner. Zij verplichtten het 
opstellen van leercontracten in de meeste gilden niet en lieten de onderhandelingen over 
het leergeld en de leertijd aan de afzonderlijke meesters over. Het is niet mogelijk om een 
eventuele evolutie in de regulerende of contractafdwingende rol van de ambachtsgilden aan 
te wijzen. Sommige gilden zullen net als het Antwerpse kuipersgilde een bemiddelende rol 
hebben gespeeld wanneer conflicten optraden. Buiten de ambachtsgilden waren er in de 
Vroegmoderne steden echter nog tal van andere manieren van conflictoplossing beschikbaar. 

7. de schriftelijke circulatie van technische kennis aan de 
hand van manuscripten, drukken en ontwerpen 

7.1 IntRoduCtIe

In dit hoofdstuk komt de deelvraag aan de orde over de manier waarop technische kennis 
circuleerde. Het centrale thema is de schriftelijke circulatie van kennis aan de hand van 
geschreven informatie in gedrukte of handgeschreven vorm en ontwerpen. Er wordt ingegaan 
op verschillende aanwijzingen voor het mogelijk gebruik van deze informatiedragers in 
de werkwinkels van kuipers, ververs en goud- en zilversmeden. Het is van belang om dit 
onderwerp te onderzoeken, omdat historici tot nu toe nauwelijks aandacht hebben besteed 
aan de accumulatie van technische kennis op de werkvloer door middel van schriftelijke 
informatie. In de literatuur gaat van oudsher de meeste belangstelling uit naar de persoonlijke 
overdracht van meester op leerling.1 

Al vroeg werden door ambachtslieden technische gegevens op schrift gesteld om anderen te 
informeren. Beroemde voorbeelden zijn het handboek voor beginnende schilders ‘Il libro dell’ 
Arte’ van Cennino Cennini en de traktaatjes over goudsmeden en beeldhouwen van Uomo 

Universale Benvenuto Cellini. Cellini was eveneens de auteur van een autobiografie waarin 
een uniek kijkje wordt gegeven in de werkplaats van een zestiende-eeuwse goudsmid.2 Er 
zijn diverse Nederlandse voorbeelden bekend van ambachtslieden die hun technische kennis 
op deze manier vastlegden. Zo schreef de zilversmid Willem van Laer een handboek voor 
beginnende zilversmeden dat te koop was bij de knecht van het Amsterdamse goud- en 
zilversmedengilde.3 

1  Enige tijd geleden is er wel onderzoek verricht naar de traktaatjes die Europese kooplieden zouden hebben 
gebruikt om hun vak uit te oefenen: Jochen Hooch e.a. eds., Ars Mercatoria. Handbücher und Traktate für dne 
gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820 1-3 (Paderborn 1991, 1993 en 2001); Markus A. Denzel, Jean Claude Hocquet, 
Harald Witthöft, ‘Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum 20 Jahrhundert’, 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte (Stuttgart 2002); Karel Davids, ‘The bookkeeper’s tale. 
Learning merchant skills in the northern Netherlands in the sixteenth century’, in: K. Goudriaan e.a. eds., 
Education and learning in the Netherlands 1400-1600. Essays in honour of prof.dr. H. de Ridder-Symoens (Leiden 
2004) 235-252, aldaar 235-252. Er is ook onderzoek verricht naar handboeken voor de stuurmanskunst: K. Davids, 
Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 
1815 (Amsterdam/Dieren 1985)  

2  De traktaatjes van Cellini werden in 1568 voor het eerst gedrukt in Florence en kenden in 1731 en in 1795 een 
herdruk. Het handboek van Cennini werd in de vroege vijftiende eeuw geschreven: Cennino d’Andrea Cennini, 
The craftsman’s Handbook ‘Il libro dell’Arte’ (New York 1954); Benvenuto Cellini, The treatises of Benvenuto cellini on 
goldsmithing and sculpture (New York 1967); Benvenuto Cellini, Het leven van Benvenuto Cellini (Amsterdam 1969)   

3  Willem van Laer, Weg-wyzer voor aankoomende goud en zilversmeeden (herdruk Lochem 1967) Diverse andere 
voorbeelden komen in de loop van dit hoofdstuk aan bod. 
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Door technische informatie of ontwerpen in druk uit te brengen, kon kennis sneller 
circuleren dan als zij alleen op de werkvloer werd overgedragen. Dankzij de uitvinding van 
de boekdrukkunst in het midden van de vijftiende eeuw konden ambachtslieden redelijk 
gemakkelijk in het bezit van boeken komen. Daarvoor was boekbezit vooral voorbehouden 
aan kloosterlingen en edelen, omdat zij de tijd of het geld bezaten om geschriften te kopiëren 
of het anderen te laten doen.4 Vanaf ca. 1600 werden er in de Nederlanden veel technische 
handleidingen over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd, zoals over landmeetkunde, 
stuurmanskunst en architectuur.5 Maar ook van vóór 1600 dateren enkele drukken en 
handschriften met technische informatie.6 Desondanks is de inhoud van deze bronnen 
nauwelijks in historisch onderzoek betrokken. Soms zijn dergelijke bronnen bewaard gebleven 
omdat zij werden gekocht door geïnteresseerden die deze niet op de werkvloer gebruikten. 
Mogelijk gebruikten ambachtslieden deze schriftelijke kennis eveneens in aanvulling op de 
technieken die zij in de praktijk hadden geleerd. Van Laer richtte zich bijvoorbeeld in zijn 
handboek expliciet tot beginnende zilversmeden en voegde enige ontwerptekeningen toe 
die de lezers ter inspiratie konden gebruiken. Voor verdere uitleg over de technieken waren 
zij in zijn werkwinkel welkom.7 

Ambachtslieden konden er ook voor kiezen om hun ontwerpen, recepten of werkwijzen 
alleen voor eigen gebruik op schrift te stellen. Zo schreef de Dordtse verver Gerard Schepens 
dat hij zijn recept voor een goede zwarte verf in zijn verfgeschriften had genoteerd.8 Veel 
van deze gegevens zijn verloren gegaan, omdat de kans klein is dat juist deze persoonlijke 
informatie van generatie op generatie zorgvuldig werd behandeld. Soms werd bijzondere 
technische kennis met opzet niet bewaard, omdat het niet de bedoeling was dat deze 
informatie circuleerde. Gelukkig zijn lang niet alle manuscripten en ontwerpen uit de 
Vroegmoderne Tijd verloren gegaan: in het Rotterdamse archief bevindt zich bijvoorbeeld 
een achttiende-eeuws ontwerpboekje met mooie tekeningen waarmee een Rotterdamse 
smid zijn toekomstige klanten wilde overtuigen van zijn vaardigheden. Hierin tekende hij een 
verfketel met stookplaats die hij voor een familielid had ontworpen.9

4  Dini Hogenelst en Frits van Oostrom. Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 
(Amsterdam 2002) 15, 17, 29, 40. Maar de eerste vijftig jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst zal 
de kopersgroep niet veel verschild hebben van daarvoor: J.A.A.M. Biemans, ‘Handschriften en druk in de 
Nederlanden rond 1500’, in: Herman Pleij, Joris Reynaert e.a. eds., Geschreven en gedrukt. Boekproductie van 
handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd (Gent 2004) 19-46, aldaar 39.

5  Davids, ‘De technische ontwikkelingen’, 30-31.

6  Ria Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur (Utrecht 1989) 

7  Van Laer, Weg-wyzer.

8  Stadsarchief Dordrecht/DiEP, Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Balen, inv. nr. 20, Stukken 
betreff ende het geslacht Schepens. 

9  GAR, Handschriftenverzameling, inv. nr. 3199, Register met tekeningen en beschrijvingen van ijzeren 
voorwerpen, smeedwerk, ovens, etc., vervaardigd door een bloedverwant van de verwer Daniel Lagendaal, 
1736-1737. In de paragraaf over het bezit van literatuur door ververs worden nog meer voorbeelden genoemd.

De vakkennis van ververs was bij uitstek geschikt om vast te leggen in de vorm recepten 
vanwege het gebruik van verschillende ingrediënten bij het samenstellen van hun verven. Zo 
schreef een verver in een manuscript met handgeschreven recepten zijn eigen vindingen.10 
We zagen in de analyse van de leercontracten dat in een aantal gevallen werd afgesproken 
dat de te leren recepten niet alleen via mondelinge overdracht werden doorgegeven, 
maar ook werden genoteerd voor het gebruik van de leerling.11 In andere vakgebieden kon 
informatie aan de hand van tekeningen circuleren. Dit geldt onder andere voor timmerlieden, 
meubelmakers, kleermakers en edelsmeden.12 In het verleden zijn kunsthistorici er vaak 
in geslaagd om zilveren en gouden voorwerpen aan ontwerptekeningen te koppelen.13 
Edelsmeden konden deze ontwerpen zelf maken of de al dan niet gepubliceerde tekeningen 
van anderen gebruiken. Om in de behoefte voor vernieuwende ontwerpen te voorzien 
werden er tal van ontwerpboeken gepubliceerd. De Rotterdamse goudsmid Lambrecht van 
Hasselt bewaarde bijvoorbeeld in zijn winkel een kunstboek met daarin prenten van onder 
andere Lucas van Leiden en Hendrick Goltzius.14 

Boekproductie en het bezit van boeken staan de laatste jaren meer in de belangstelling in 
het kader van onderzoek over het ontstaan van de West-Europese kenniseconomie. Jan 
Luiten van Zanden heeft geprobeerd om het aanbod van bepaalde soorten kennis in de Late 
Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd te meten door de beschikbaarheid en de prijs van boeken 
te analyseren. Volgens hem was het boek toen ‘de klassieke drager van propositionele kennis à 
la Mokyr, zoals de timmerman, de smid en de metselaar de dragers van de prescriptieve kennis 
waren’.15 Onder ‘propositionele’ kennis wordt kort gezegd verstaan: kennis over verschijnselen 
en regelmatigheden in de natuur. Met ‘prescriptieve’ wordt bedoeld: kennis over hoe iets 
wordt gemaakt. Volgens Joel Mokyr kon na 1800 voor het eerst een systematische interactie 
tussen beide soorten kennis ontstaan.16 De boeken en dus de kennis die zij bevatten, waren 
in West-Europa relatief goedkoop en voor veel mensen toegankelijk. In samenhang met de 
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de verfi jning van het leerwezen in de gilden zou 
volgens Van Zanden al relatief vroeg in West-Europa een Europese kenniseconomie zijn 

10  IISG, Bijzondere Collectie NEHA 51. Maniere om sijde en fl owelen te verwe, te gallen, etc. 

11  GAR, ONA, inv. nr. 717, aktenr. 199. (1674); Dillen, Bronnen tot de geschiedenis 3, 462-463; Posthumus en De Nie, 
‘Een handschrift’, 212. 

12  Op verzoek van de meester-kleermaker Arnout van Raevensteijn uit Dordrecht legden de hoofdlieden van het 
Rotterdamse kleermakersgilde de verklaring af dat hij hun een stuk stof had getoond met daarop een getekend 
patroon. Zij concludeerden dat de tekeningen en de calculatie correct waren gemaakt. GAR, ONA, inv.nr 265, 
aktenr 124, f. 236, d.d. 13-09-1646.

13  O.a. Haarlems zilver. Overzichtstentoonstelling van Haarlems zilver uit de zeventiende en achttiende eeuw (Hoorn 
1975) 13; J.R. ter Molen, Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam, 1-2 
(Rotterdam 1984) 

14  GAR, ONA, inv.nr. 114, aktenr. 110, f. 187. d.d. 31-05-1642.

15  Van Zanden, ‘De timmerman’, 109. 

16  Mokyr, The gifts of Athena, 4-5, 19.  
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ontstaan.17 Of veel van de gedrukte boeken zoals Bijbels, psalm- en martelaarsboeken als 
dragers van propositionele kennis kunnen worden aangeduid is overigens de vraag. In het 
navolgende zullen we onderzoeken in hoeverre de boeken die voor en door ambachtslieden 
werden geschreven de dragers waren van één van beide soorten kennis.  

In dit hoofdstuk wordt een drietal kennisdragers of circulatie-instrumenten onderzocht 
waarbij het gaat om informatie in gedrukte of handgeschreven vorm. De vraag die om te 
beginnen aan bod moet komen, is of Hollandse edelsmeden, ververs en kuipers konden 
lezen en daardoor mogelijk nieuwe kennis konden vergaren aan de hand van onder meer 
recepten en schriftelijke uitleg. De andere in dit hoofdstuk behandelde vragen zijn: Bezaten 
ambachtslieden boeken en in het bijzonder technische traktaten? Welke boeken werden voor 
de onderzochte ambachtslieden geschreven? Waren deze bestemd om door ambachtslieden 
in de praktijk gebruikt te worden en bevatten dit soort werken prescriptieve of propositionele 
kennis?  

In het verleden zijn diverse methoden ontwikkeld om geletterdheid te meten, waarvan 
de belangrijksten het bestuderen van het onderwijsaanbod, het tellen van boeken in 
boedelinventarissen, het tellen van handtekeningen en het analyseren van het aantal 
gepubliceerde werken zijn. Een recent ontwikkelde werkwijze is het meten van ‘gecijferdheid’. 
Alle methoden hebben hun eigen voor- en nadelen. In dit hoofdstuk wordt getracht om over 
de nadelen heen te stappen van de afzonderlijke methoden door deze te combineren. In de 
eerste plaats wordt ingegaan op onderwijsmogelijkheden, geletterdheid en gecijferdheid in 
Holland met speciale aandacht voor de steden Haarlem en Rotterdam. Tevens is er aandacht 
voor de mogelijkheid tot het volgen van tekenonderwijs, wat een vaardigheid was die voor 
edelsmeden van belang kon zijn. Door middel van een beschrijving van de ontwikkeling van 
het Hollandse schoolsysteem kunnen algemene uitspraken worden gedaan over de groei 
van de geletterdheid van ambachtslieden in de periode 1400-1720. Daarna wordt aan de 
hand van een nieuwe manier om boedelinventarissen te onderzoeken de vraag behandeld of 
Rotterdamse en Haarlemse ambachtslieden in de periode 1590-1720 daadwerkelijk technische 
informatie in geschreven vorm bezaten of (in het geval van edelsmeden) ontwerpen. Naast 
het boekbezit worden andere aanwijzingen voor geletterdheid onderzocht en de locatie waar 
deze voorwerpen lagen. In de laatste paragraaf staat de technische literatuur zelf centraal 
en de vraag of deze manuscripten en drukken bestemd waren om door ambachtslieden in 
de praktijk te worden gebruikt en zodanig als circulatie-instrumenten konden fungeren. Er 
wordt mede ingegaan op de vraag of deze boeken de dragers waren van propositionele dan 
wel prescriptieve kennis. Hierdoor kan worden onderzocht in hoeverre kenniscirculatie door 
middel van schriftelijke informatie plaatsvond en de door Mokyr beschreven interactie tussen 

17   Van Zanden, ‘De timmerman’, 119-120.

beide soorten kennis in de onderzochte ambachten al vóór 1720 tot stand was gekomen. Er 
zal voornamelijk aandacht zijn voor geschriften over het meten van de inhoud van tonnetjes, 
verfrecepten, handleidingen voor zilver- en goudsmeden, rekenboeken en ontwerpboeken. 

7.2 ondeRWIJsmogeLIJkHeden In HoLLAndse steden

7.2.1 Lezen, schrijven, rekenen

In Rotterdam werd de eerste school waarschijnlijk rond 1300 opgericht. Deze was verbonden 
aan de parochiekerk en zal vanwege het kleine inwonertal van de stad nog weinig leerlingen 
hebben geteld. De meeste kinderen bezochten niet langer dan drie jaar de school. Vanaf 
ongeveer 1400 werd het Rotterdamse schoolsysteem gediff erentieerder, mede omdat de 
noodzaak voor Nederduits onderwijs toenam door de groei van de stedelijke bureaucratie. 
Er ontstond geleidelijk een ‘Latijnse’ school: het lesprogramma werd verdeeld over negen 
jaarklassen en er kwam een verdeling in een onderschool en een bovenschool. In de 
onderschool leerden kinderen Nederlands lezen en schrijven en later leerden zij in de 
bovenschool of grote school het Latijn.18 

In andere Hollandse steden, zoals in Haarlem, voltrok zich gelijktijdig een zelfde ontwikkeling. 
In 1526 werd in Haarlem een gebouw gehuurd voor een zogenaamde ‘kleine school’ waar 
kinderen basiskennis van het lezen en schrijven konden opdoen, waarna zij doorstroomden 
naar de grote school.19 Waarschijnlijk was het aantal kinderen dat lessen volgde op deze 
stadsscholen groot.20 In Rotterdam zouden rond 1550 ca. 200 leerlingen de Latijnse school 
hebben bezocht, wat op dat moment maar liefst 15% tot 20% van het totaal aantal kinderen 
tussen de zeven en de veertien jaar was. Met name kinderen uit het middenstandsmilieu zullen 
de Latijnse school hebben bezocht voordat zij een ambacht  leerden. Maar dat betekent niet 
dat als jongens tussen hun twaalfde en zestiende jaar in de leer gingen bij een ambachtsman 
zij alleen technische vaardigheden opdeden. Soms gingen zij nog naar een zondagsschool of 
verbeterden de lees-, schrijf- en rekenvaardigheden op de werkvloer.21 Pas in de achttiende 
eeuw zou het lesprogramma van de Latijnse school steeds meer de richting opgaan van een 
voorbereidende universitaire opleiding.22  

18  N.L. Dodde, ‘Tot der kinderen selff s proffi  jt’. Een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam (’s-Gravenhage 1991) 28, 
38-41.

19  W.T.M. Frijhoff  e.a., Tempel van de Hovaardij. Zes eeuwen stedelijk gymnasium Haarlem (Haarlem 1990) 34.

20  Annemarieke Willemsen, Back to the schoolyard. The daily practice of Medieval and Renaissance Education. Studies 
in European Urban History 1100-1800, 15 (Turnhout 2008) 15.

21  Dodde, ‘Tot der Kinderen’, 65-66. Het percentage dat lees- en schrijfl essen volgde zal in de werkelijkheid nog 
hoger zijn geweest vanwege diverse andere onderwijsmogelijkheden.

22  Frijhoff  e.a., Tempel van de Hovaardij, 45.
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Naast de Latijnse scholen en de zondagscholen bestonden er nog andere 
onderwijsmogelijkheden in het particuliere circuit.23 Er ontstonden in de zestiende eeuw 
diverse onderwijsvormen die met hun programma een aanvulling vormden op de stadsschool. 
Onder stadsbewoners was er een groeiende behoefte aan onderwijs in de Franse taal en in 
boekhouden.24 Het bijschoolonderwijs speelde op deze vraag in, bijvoorbeeld in de vorm 
van de Dietse en Franse scholen waar naast lezen en schrijven de nadruk werd gelegd op het 
leren cyff eren. De Franse scholen worden ook wel handelsscholen genoemd, omdat men hier 
specifi eke vaardigheden opdeed die voor een carrière als koopman van pas zouden komen.25 
Zo werd vlak na de Reformatie in Haarlem een Franse school opgericht, waar men leerde 
lezen, schrijven, Frans, rekenen en het voeren van handelscorrespondentie.26 

De stadsbesturen probeerden in eerste instantie tegen deze voor de Latijnse scholen 
ongewenste concurrentie op te treden. In Rotterdam werd zowel in 1506 als in 1555 het 
bijschoolonderwijs verboden. De bijschooltjes zouden uiteindelijk overal geaccepteerd 
worden omdat de meest welgestelde en dus invloedrijkste stadsbewoners hun kinderen 
juist naar dit soort scholen bleven sturen. Zij waren geliefd vanwege de kleinere klassen en 
het lesprogramma, dat meer gericht was op de praktijk dan dat van de Latijnse school. Voor 
ouders die hun kinderen niet naar het op het protestantse geloof gebaseerde onderwijs 
van de Latijnse school wilden sturen, kon een bijschool eveneens uitkomst bieden.27 Uit 
een Haarlemse lijst van schoolmeesters en onderwijzeressen uit ca. 1620 blijkt dat er op dat 
moment 52 leerkrachten waren. Tenminste elf van hen waren katholiek en drie doopsgezind.28 
Soms stuurden gezinnen hun kinderen naar een privéleraar die gespecialiseerd was in 
het overbrengen van specifi eke vaardigheden. De zoon van kuiper Pieter Fiool bezocht 
bijvoorbeeld een leraar die hem het Italiaans boekhouden kon bijbrengen.29 Maatschappelijk 
lager geplaatsten zullen vaker de ‘kleine kinderschooltjes’ bezocht hebben, waar kinderen 
jonger dan zeven jaar les konden krijgen in lezen. Deze scholen werden voornamelijk door 
vrouwen geleid.30 Daarnaast verschenen er al in de vijftiende en zestiende eeuw tal van 
rekenboekjes in druk die gebruikt konden worden als naslagwerk en om het cyff eren te 
verbeteren.31  

23  Willemsen, Back to the schoolyard, 27.

24  Dodde, ‘Tot der kinderen’, 53, 66-68, 72. 

25  Willemsen, Back to the schoolyard, 27-28; Streng, Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 117. 

26  Frijhoff  e.a., Tempel van de Hovaardij, 35. 

27  Dodde, ‘Tot der kinderen’, 48-53.

28  E.K. Grootes, E.C.J. Nieuweboer, J.J. Temminck, ‘Onderwijs, wetenschap en boekdrukkers’, in: Van der Ree-
Scholtens ed., Deugd boven geweld, 221-222. 

29  GAR, Weeskamerarchief, Boedelrekeningen 1673-1674, inv. nr. 645, f. 121. Dit was een bepaalde vorm van het 
noteren van de inkomsten en uitgaven en heeft niets met de Italiaanse taal te maken. 

30  Dodde, ‘Tot der kinderen’, 53. 
31  Later volgt hierover meer informatie. In de volgende studie wordt onderzoek naar deze rekenboekjes verricht: 

Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende 
eeuw met een glossarium van rekenkundige termen. Middeleeuwse studies en bronnen LXIV (Hilversum 1999).

Als reden voor de hoge mate van geletterdheid van de Hollanders werden in het verleden 
vaak in de eerste plaats de verstedelijking en de triomf van de protestantse kerk aangedragen. 
Scholing werd bevorderd omdat iedereen de Bijbel moest kunnen lezen.32 Tegenwoordig 
wordt geletterdheid veelal gezien in samenhang met economische groei. Voor kooplieden 
was het handig om ten minste basiskennis van het lezen en schrijven te bezitten, waardoor 
zij hun kasboeken konden bijhouden. 33 Een investering in human capital in de vorm van 
lees- en schrijfonderwijs kon eveneens handig zijn voor leerlingen die een ambacht wilden 
leren en van plan waren om hun eigen werkwinkel op te zetten.34 Dit blijkt onder meer 
uit het gegeven dat in veel zeventiende-eeuwse testamenten in standaardformule werd 
genoteerd, dat de voogd er zorg voor zou dragen dat de minderjarige kinderen naast een 
goed ambacht ook zouden leren lezen en schrijven. De kinderen die na de dood van hun 
ouders naar het weeshuis werden gebracht, kregen meestal les van de schoolmeester in het 
weeshuis.35 Deze lessen hoefden niet te stoppen wanneer zij rond hun twaalfde levensjaar 
een ambacht gingen leren. Zo moesten de binnenvader en de schoolmeester volgens de 
reglementen van het Haarlemse ‘Arme kinderhuis’ er op letten, dat de kinderen naar school 
werden gezonden om te leren lezen en schrijven. Overdag moest elk kind op zijn of haar 
werk de lessen leren.36 Met de oprichting van diaconie-instellingen na de Reformatie werd 
het onderwijs aan de kinderen die onder de bedeling vielen, de zogenaamde huiszittende 
armen, steeds belangrijker beschouwd. Men vond het noodzakelijk dat kinderen de Bijbel 
leerden lezen. Er werden zelfs speciale diaconiescholen opgericht waar arme kinderen de 
basisprincipes van het lezen en schrijven konden opdoen. We zagen in het hoofdstuk over 
onderhandelen over de circulatie van kennis dat het ambachtsonderwijs in de zeventiende 
eeuw belangrijker werd gevonden dan onderricht in lezen en schrijven, omdat kinderen door 
het leren van een vak vaardigheden zouden opdoen die hun later minder afhankelijk zouden 
maken van de stedelijke charitatieve instellingen.37 

Op alle scholen leerden de kinderen gewoonlijk eerst lezen en daarna schrijven. Beide 
vaardigheden werden tot in de negentiende eeuw als twee verschillende disciplines gezien. 
Het onderwijsprogramma was in de periode 1400-1600 vooral gericht op lezen en in de 

32  Israel, The Dutch Republic, 686.

33  Kuijpers, ‘Lezen en schrijven’, 491-494..

34  Margaret Spuff ord, ‘Literacy, trade and religion in the commercial centers of Europe’, in: C.A. Davids en Jan 
Lucassen eds., A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective (Cambridge 1995) 229-283, aldaar 
230; Streng, Vrijheid, gelijkheid, broederschap, 116.  

35  Groeneveld, ‘De Republiek der Verenigde Nederlanden’, 195. 

36  GAH, Arme Kinderhuis, inv. nr 166 notitieboeken. Resoluties en aantekeningen van regenten over allerlei zaken, 
1669-1677.

37   Ingrid van der Vlis, Leven in armoede. Delftse bedeelden in de zeventiende eeuw (Rotterdam 2001) 43-44, 47, 127. 
Zie ook 6: Onderhandelen over de circulatie van technische kennis. 



7

Hoofdstuk 7 De schriftelijke circulatie van technische kennis aan de hand van  manuscripten, drukken en ontwerpen 193192

periode 1600-1800 zowel op lezen en schrijven.38 Uiteraard was het onderwijs lang niet 
altijd even goed en veel kinderen zullen niet alle klassen netjes hebben doorlopen.39 Toch 
resulteerde het gevarieerde schoolsysteem erin dat de geletterdheid van zowel mannen 
als vrouwen relatief hoger was dan in andere Europese landen.40 De geletterdheid van de 
Hollandse stadsbevolking nam door de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden en de 
groei van het aantal scholen gedurende de gehele periode 1400-1720 toe.41 Door de aanwas 
van het aantal scholen met verschillende onderwijsprogramma’s hadden stadskinderen ook 
een stijgende kans om te leren rekenen. De verslechterde economische omstandigheden aan 
het einde van de zeventiende eeuw vormden geen breuk. Zelfs kinderen die in een ambacht 
werden opgeleid, bezochten soms nog de zondag- of avondschool of konden hun lees-
, schrijf- en rekenvaardigheden op de werkvloer verbeteren. Naast het bijschoolonderwijs 
waren er in de Hollandse steden volop mogelijkheden om bij een rekenmeester in de leer 
te gaan en verschenen er talrijke rekenboeken in druk. Onderzoek naar de inhoud van 
rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw heeft aangetoond dat deze bijna nooit voor 
een wetenschappelijk publiek waren bestemd en ambachtslieden in de tekst soms direct 
werden aangesproken. Deze boeken behandelden rekenproblemen die ambachtslieden en 
kooplieden in de praktijk konden tegenkomen en dienden als naslagwerk.42 

7.2.2 tekenen

Voor ververs en kuipers was het leren tekenen niet direct noodzakelijk voor hun dagelijkse 
werkzaamheden. Uit diverse bronnen komt naar voren dat goed kunnen tekenen en 
ontwerpen voor edelsmeden wel een handige vaardigheid kon zijn. Naast ‘geletterdheid’ en 
‘gecijferdheid’ bestond er dus zoiets als ‘getekendheid’ voor bepaalde beroepen. Goudsmid 
Cellini beschreef in zijn biografi e dat hij in de leer ging bij een schilder en de natuur in trok 
om zelfstandig zijn tekenvaardigheden te verbeteren en volgens de auteur van The London 

tradesman moet iemand die zich in het goud- en zilversmeden wil bekwamen een goede 

38  Dodde, Tot der kinderen, 47, 108. 

39  Kuipers, ‘Lezen en schrijven’, 499; Ad Tervoort, ‘ ‘Pro inchoacione librarie’. A close look at two Late-Medieval 
schoolmasters and their books’, in:  K. Goudriaan e.a. eds., Education and learning in the Netherlands, 1400-1600. 
Essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens. Brill’s studies in intellectual history 123 (Leiden/Boston 2004) 133-
154, aldaar  147.

40  Israel, The Dutch Republic, 686.

41  ‘Introduction’, in: K. Goudriaan e.a. eds., Education and learning, 1-12, aldaar 3; S. Hart, ‘Onderzoek naar de 
samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, op grond van gegevens over migratie, 
huwelijk, beroep en alfabetisme’, in: Geschrift en getal. Een keuze uit demografi sch, economisch- en sociaal-
historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800, Hollandse studiën 9 (Dordrecht 
1976) 115-192.                  

42  Kool, Die conste vanden getale, 39, 45, 199, 205. 

ontwerper zijn. 43 De Nederlandse zilversmid Van Laer beschreef ruim twintig jaar eerder dat 
tekenen het eerste is dat een beginnende edelsmid moet leren.44 Natuurlijk moet hier wel de 
kanttekening worden geplaatst dat teken- en ontwerpvaardigheden lang niet voor alle zilver- 
en goudsmeden van primair belang waren. Voor edelsmeden die zich bijvoorbeeld hadden 
gespecialiseerd in het draadtrekken of het pletten van platen had het aanleren van goede 
tekenvaardigheden geen direct nut.

Ambachtslieden konden hun teken- en ontwerpvaardigheden opdoen op de werkvloer 
van hun leermeester of in de leer bij een beroepsschilder. Dit blijkt onder andere uit het 
schetsboek van de Haarlemse schilder Jacob de Wet waarin hij de namen van al zijn leerlingen 
noteerde. In een periode van 40 jaar leidde hij 36 leerlingen op, waarvan er uiteindelijk 
achttien voor een ander beroep zouden kiezen. Er werden in de zeventiende eeuw diverse 
pogingen ondernomen om teken- en ontwerpopleidingen van de grond te krijgen waar 
ambachtslieden  van verschillende disciplines hun vaardigheden konden verbeteren. Zo 
wilde het Haarlemse Sint Lucasgilde volgens zijn ontwerpkeur uit 1631 openbare tekenlessen 
door bekwame gildemeesters aanbieden. Het is niet bekend of dit daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden.45 In 1688 probeerde de bekende graveur Romeyn de Hooghe opnieuw om in 
Haarlem een tekenschool op te richten. In zijn verzoek legde hij nadruk op het tekenonderwijs 
aan kinderen uit godshuizen en particulieren, waarbij het accent zou komen te liggen op 
vaardigheden die voor diverse beroepsgroepen van nut zouden zijn, zoals het tekenen van 
patronen voor gebruik in het textielonderwijs. Ook over de afl oop van dit initiatief is geen 
informatie bekend.46 Wel is bekend dat Karel van Mander, Cornelis van Haarlem en Hendrick 
Goltzius de initiatiefnemers waren van een studieclubje waar waarschijnlijk enkele personen 
bijeen kwamen om levende modellen en de natuur te tekenen.47 

De eerste Hollandse tekenacademie werd in 1682 in Den Haag opgericht. De initiatiefnemers 
wilden het tekenonderwijs in navolging van de Zuidelijke Nederlanden een meer academische 
allure geven.48 Rotterdam en Haarlem volgden pas veel later: in Rotterdam werd weliswaar 

43  Cellini, Het leven van Benvenuto Cellini, 42, 53;  R. Campbell, The London tradesman. Being a compendious view of 
all the trades, professions, arts, both liberal and mechanic, now practised in the cities of London and Westminster. 
Calculated for the information of parents, and instruction of youth in their choice of business (Devon 1969; herdruk 
Gardner 1747) 142. 

44  Van Laer, Weg-wyzer. 

45  Marion Goossens, Schilders en de markt. Haarlem, 1605-1635 (Leiden 1991) 77, 82-83, 99; M. J. Bok, Vraag en 
aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1720 (Utrecht 1994) 179, 184-185.

46  S.J. Bakker e.a. ‘Bouwkunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid’, in: Van der Ree-Scholtens, Deugd boven geweld, 
264-309, aldaar 296-297.  

47  Pieter Biesboer, De Gouden Eeuw begint in Haarlem (Rotterdam 2008) 19.  

48  J.J. Beljon, 300 jaar Koninklĳke Academie van Beeldende Kunsten ‘s-Gravenhage 1682-1982. Een beknopt overzicht 
(‘s-Gravenhage 1982)
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in 1770 in het Gereformeerde burgerweeshuis een tekenschool gevestigd, maar de eerste 
publieke academie ontstond pas in 1781.49 Haarlem was de Maasstad in 1772 voorgegaan.50 
Natuurlijk waren daarvoor al tekenboekjes op de markt gebracht waarmee ambachtslieden 
en kunstliefhebbers zelfstandig hun teken- en ontwerpvaardigheden konden verbeteren. 
Zij konden deze ook ter inspiratie voor hun eigen werkzaamheden gebruiken, zoals het 
beroemde boek van Karel van Mander over de schilderkunst (1604). Hierin geeft Van Mander 
uitleg over schildertechnieken en mythologische verhalen. 

7.3 de geLetteRdHeId en geCIJfeRdHeId vAn HoLLAndse AmBACHts-
LIeden

Uit de bovenstaande beschrijving van de onderwijsmogelijkheden in de Hollandse steden 
blijkt dat stadskinderen in de periode 1400-1720 in theorie een groeiende kans hadden om te 
leren lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is het onderzoek naar het scholingsaanbod alleen 
niet toereikend wanneer de vraag wordt gesteld in hoeverre ambachtslieden basiskennis van 
het lezen en schrijven hadden opgedaan. Om een beter beeld te krijgen wordt hier ingegaan 
op twee andere methoden die door historici worden gebruikt om geletterdheid te meten, 
namelijk het handtekeningenonderzoek en de gecijferdheidmethode. Beide werkwijzen gaan 
uit van de veronderstelling dat kinderen eerst leerden lezen en daarna schrijven of rekenen.

In de beschrijving van de scholingsmogelijkheden in de Hollandse steden werd erop 
gewezen dat de geletterdheid van de inwoners van de Republiek in de Vroegmoderne Tijd 
in vergelijking met de andere West-Europese landen relatief hoog was. Ook zagen wij dat het 
leren lezen, schrijven, rekenen en eventueel tekenen handig kon zijn voor leerlingen als zij in 
de toekomst hun eigen werkwinkel wilden opzetten.51 Er is echter nog steeds veel onbekend 
over de geletterdheid van specifi eke groepen en het bezit van boeken in de Vroegmoderne 
Tijd. Veel Nederlandse historici verwijzen daarom naar de studies van Hart, Knotter, Van 
Zanden en Van Deursen.52 Simon Hart analyseerde de schrijfvaardigheden van de bruiden 
en bruidegoms die in Amsterdam trouwden.53 Hij maakte in zijn analyse een onderscheid 
tussen personen die hun naam konden schrijven en personen die hun ondertrouwakte met 
een kruisje ondertekenden. Maar liefst 70% van de bruidegoms afkomstig uit Haarlem en 
Rotterdam schreef in de jaren 1600-1625 zijn naam en dit gold voor 77-80% in de periode 
1701-1725.54 In de onderstaande tabel zijn de gegevens van Hart nog eens op een rijtje gezet: 

49   Van Schoor, Stad in aanwas, 337. 

50   Bakker, ‘Bouwkunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid’, 297.

51   Spuff ord, ‘Literacy, trade and religion’, 230; Israel, The Dutch Republic, 686. 

52   Erika Kuijpers, ‘Lezen en schrijven’, 495.

53   Het betrof hier alleen bruiden en bruidegoms die voor het eerst in ondertrouw gingen

54   De cijfers voor de bruiden waren lager. Hart, ‘Onderzoek naar de samenstelling’, 178. 

tabel 29- Percentage alfabetisme bruidegoms op grond van ondertekening ondertrouwakten bij eerste 
huwelijk te Amsterdam 1601-1800.

Afkomst 1601-1625 1626-1650 1651-1675 1676-1700 1701-1725

Haarlem 70% 62% 69% 68% 80%

Rotterdam 70% 64% 72% 77% 77%

Bron: Hart, ‘Onderzoek naar de samenstelling’, 178.  

Ad Knotter en Jan Luiten van Zanden gebruikten de gegevens van Hart om een onderverdeling 
te maken in beroepsgroepen. Zij concludeerden dat in de periode 1601-1700 maar liefst 
70% van personen die zich kuiper of kistenmaker noemden zijn naam schreef. Dit was hoger 
dan bij de metselaars (50%) en scheepstimmerlieden (67%), maar lager dan de ‘gewone’ 
timmerlieden (76%), kleermakers (86%) en bakkers (80%). Niet verwonderlijk waren de hoogst 
geletterde bruidegoms boekdrukkers en kooplieden (95%).55

Informatie uit diverse gildebronnen en de boeken van het stadsbestuur ondersteunt de 
stelling dat veel ambachtslieden geletterd waren en hun aantal in de loop van de zeventiende 
eeuw nog verder toenam. De eerste bron waaruit dit naar voren komt is de boekhouding 
van het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde. Ieder jaar moesten de bestuursleden een 
rekening opmaken met alle in- en uitgaven van het gilde en de aftredende bestuursleden 
ondertekenden de jaarrekening. Deze rekeningen lopen vanaf 1613 tot na 1720. Van de ca. 
124 bestuursleden ondertekenden slechts vier met een kruisje of een merk. De anderen 
ondertekenden met hun gehele naam, die zij bijna altijd met een duidelijk geoefende hand 
schreven.56 Voor gildebestuursleden was de noodzaak om te kunnen lezen en schrijven zo 
mogelijk nog groter dan voor de ‘gewone’ ambachtslieden, omdat zij de gildeadministratie 
moesten bijhouden. De kans om tot dit bestuur toegelaten te worden was voor een 
gemiddelde Rotterdamse kuiper klein. In andere gilden was de kans op een bestuursplek veel 
groter.57 Het leren lezen en schrijven kon aldus van pas komen als men carrière wilde maken 
als bestuurslid.  

55  Er zijn geen specifi eke gegevens over ververs en edelsmeden. Ververs werden wel opgenomen onder het kopje 
‘textielberoepen exclusief de droogscheerders’. 45% van deze beroepscategorie plaatste zijn handtekening. 
Deze gegevens betreff en zowel meesters als knechten. Bij de kuipers waren zelf meer dan drie kwart van de 
bruidegoms knecht. De gegevens van Knotter en Van Zanden hadden alleen betrekking op immigranten die in 
Amsterdam trouwden: A. Knotter en J.L. van Zanden, ‘Immigratie en arbeidsmarkt te Amsterdam in de 17e eeuw’, 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13-4 (1987) 403-431.

56  GAR, Gildearchieven, inv. nr. 76 en 77, Rekeningen van het gilde 1614-1748. De onderzochte jaren zijn 1614-
1720. 

57  Zie 3: Bestuur en medezeggenschap. 
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De ‘gewone’ gildemeesters moesten zich weliswaar laten inschrijven in de boeken van het 
gilde, maar hoefden gewoonlijk niet hun eigen naam te noteren. Van de in deze studie  
onderzochte beroepen zijn daarom geen langere reeksen met handtekeningen bewaard. Er 
zijn wel diverse andere aanwijzingen te vinden voor een zekere mate van geletterdheid. Zo 
blijkt uit de jaarrekening van het Rotterdamse kuipers- en wijnverlatersgilde van het jaar 1696, 
dat er geld was uitgegeven voor het drukken van 200 ordonnanties. Iedere meester zou een 
ordonnantie ontvangen, die hij zelf moest bewaren.58 In 1655 ontvingen ook alle Rotterdamse 
goud- en zilversmeden een exemplaar van een plakkaat van de Staten van Holland en West-
Friesland over de prijs waarop het goud- en zilverwerk moest worden verkocht. Als het 
merendeel van hen ongeletterd zou zijn geweest, dan zouden de bestuursleden hebben 
volstaan met het voorlezen van de nieuwe resolutie. Dit blijkt ook uit het feit dat alle 34 
personen de resolutie met hun naam ondertekenden en niet met een kruisje.59 In 1582 waren 
minder Rotterdamse goud- en zilversmeden geletterd, aangezien van de twintig meesters 
slechts vier een akte met hun naam ondertekenden.60 

Deze handtekeningenmethode is gebaseerd op de veronderstelling dat kinderen eerst 
leerden lezen en daarna schrijven. Beide vaardigheden werden tot in de negentiende 
eeuw beschouwd als verschillende disciplines.61 Deze methode wordt door historici als 
betrouwbaarder beschouwd dan het tellen van het aantal nieuw uitgebrachte boeken of 
het bestuderen van de onderwijsmogelijkheden, omdat kinderen in de Vroegmoderne Tijd 
leerden lezen voordat zij konden schrijven. Het nadeel van deze werkwijze is dat nooit geheel 
kan worden uitgemaakt of deze personen alleen in staat waren om hun naam te schrijven, 
dan wel gedegen schrijfonderwijs hadden gehad. Zelfs als personen ondertekenden met een 
kruisje, konden ze soms wel lezen en schrijven.62 In de laatste jaren is men daarom op zoek 
gegaan naar andere methoden om de geletterdheid te meten en meer inzicht te krijgen in 
de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Dit komt ook door de huidige tendens om meer 
stil te staan bij ‘gecijferdheid’. Recent is een nieuwe methode ontwikkeld om geletterdheid te 
onderzoeken waarbij geanalyseerd wordt welke leeftijd personen opgaven als zij zich ergens 
moeten inschrijven. Net zoals bij de handschriftenanalyse het geval is, gaan historici er bij de 
‘gerekendheidmethode’ van uit dat men eerst leerde lezen en daarna schrijven en rekenen. 
Personen die niet goed kunnen rekenen zullen problemen hebben met het onthouden van 
hun correcte leeftijd en als zij hun leeftijd moeten opgeven zullen zij meestal kiezen voor 

58  GAR, Gildearchieven, inv. nr. 77, Rekeningen van het gilde.

59  GAR, OSA, inv. nr. 275, Resoluties, vergunningen, aanstellingen (1646-1693) 1660-1678. 

60  GAR, Catalogus van de handschriftverzameling deel 1 en 2, inv. nr. 2397, Aantekeningen der stad Rotterdam 
betreff ende kapellen, kerken, altaren, gilden en andere geestelijke gestigten en gemeenschappen door P. van 
Schellingen, f. 88.  

61  Dodde, ‘Tot der kinderen’, 47, 108. 

62  Kuipers, ‘Lezen en schrijven’, 500-501. 

afgeronde getallen, zoals 20, 25, en 30. Zodoende kan in een populatie ‘leeftijdsstapeling’ 
optreden. Dit is een procentueel hoge keuze voor hele en halve getallen.63 

Aan de hand van de bronnen met betrekking tot de Rotterdamse en Haarlemse kuipers, 
edelsmeden en ververs is het niet mogelijk om een dergelijke analyse te verrichten, omdat 
in de inschrijfregisters van de onderzochte gilden nooit de leeftijd van de nieuwe leerling, 
knecht, meester of bestuurslid werd genoteerd. Ook in de notariële akten gebeurde dit 
zelden. Andere indicaties voor een hoge ‘gecijferdheid’ van Hollandse ambachtslieden zijn 
er wel. In veel inventarissen van ververs, edelsmeden en kuipers zijn balansboeken te vinden 
waarin zij hun in- en uitgaven noteerden. (Bijlage 2) Daarnaast werden vooral in de boedels 
van ververs en goud- en zilversmeden weegschalen aangetroff en. Zij gebruikten deze om de 
juiste hoeveelheid edelmetaal, munten en ingrediënten af te wegen.64 

7.4 BoekBeZIt en AndeRe AAnWIJZIngen vooR geLetteRdHeId In 
BoedeLs vAn AmBACHtsLIeden

Een andere manier om geletterdheid te meten is het analyseren van boekbezit in 
boedelinventarissen. De meeste boedelinventarisstudies zijn echter gebaseerd op achttiende-
eeuwse bronnen en het boekbezit wordt vaak behandeld als slechts één van de vele 
onderdelen van de materiële cultuur.65 In Nederlandse studies naar boekbezit of geletterdheid 
waarbij boedelinventarissen zijn gebruikt, is onderzoek verricht naar het aantal boeken dat 
men bezat. Andere aanwijzingen voor geletterdheid zijn niet in de analyses betrokken. In een 
studie naar Delftse achttiende-eeuwse boedels zijn bijvoorbeeld naast het bezit van boeken 
enkele aanwijzingen voor geletterdheid in de tabellen weergegeven, maar aan de hand van 
deze gegevens worden geen uitspraken gedaan over de geletterdheid van de onderzochte 
huishoudens.66 

In de volgende paragrafen worden boedelinventarissen gebruikt om te bestuderen in 
hoeverre ambachtshuishoudens geletterd waren. Daarbij wordt zowel naar het voorkomen 
van boeken gekeken als naar andere indicaties voor lees- en schrijfvaardigheid en naar de 
locatie in huis waar voorwerpen te vinden waren die daarmee te maken hadden. Hierdoor 

63  De Moor en Van Zanden, ‘Uit fouten kan je leren’, 55-85.

64  O.a. GAR, Weeskamer inv. nr. 364, f. 73. d.d. 1597; NAH, ONA, Notaris Jacob Pieters schout, inv. nr. 153, f. 18, d.d. 
1639

65  O.a. Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van 
achteruitgang (1700-1800) Amsterdamse Historische reeks. Grote serie 3 (Hilversum 1987) 257-261; Johannes A. 
Faber, ‘Inhabitants of Amsterdam and their possessions, 1701-1720’, in: Ad van der Woude en Anton Schuurman 
ed., Probate inventories. A new source for the historical study of wealth, material culture and Agricultural development, 
A.A.G. Bijdragen 23 (Wageningen 1980) 149-156. 

66  Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 257-261. 
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kan een genuanceerder beeld van de geletterdheid van Vroegmoderne huishoudens worden 
gegeven dan voorheen in het boedelonderzoek mogelijk was. Bij dit soort aanwijzingen voor 
lees- en schrijfvaardigheid kan men denken aan voorwerpen zoals kasboeken, schrijfl eien en 
inktkokers. Mijn analyse is gebaseerd op een steekproef van 126 boedelinventarissen over de 
periode 1590-1720.67 Deze inventarissen zijn verdeeld in twee perioden waardoor het mogelijk 
is om ontwikkelingen in de loop van de zeventiende eeuw te beschrijven. De inventarissen 
zijn afkomstig uit de notariële archieven van Haarlem en Rotterdam en de weeskamer van 
Rotterdam en ze betreff en zowel knechten als meesters. De boedelbeschrijvingen werden langs 
verschillende wegen opgespoord. In het geval van Haarlem werden zoveel mogelijk registers 
van diverse notarissen onderzocht. De inventarissen van Rotterdam werden gevonden door 
middel van het digitale zoekprogramma op de notariële archieven en beroepenlijsten van de 
weeskamer. Waar beroepenlijsten ontbraken, werd gekozen om een aantal jaren geheel door 
te nemen. Voor beide steden gold dat verwijzingen naar de vindplaats van een klein aantal 
inventarissen was opgenomen in de literatuur.68 

In de volgende paragrafen zal allereerst worden ingegaan op de voor- en nadelen van het 
gebruik van boedelinventarissen in onderzoek naar geletterdheid en zal geïllustreerd worden 
hoe de nieuwe werkwijze wordt toegepast. Daarna wordt een case study naar de geletterdheid 
van de Rotterdamse en Haarlemse ambachtshuishoudens gepresenteerd, waarop een analyse 
van de ontwikkelingen op het gebied van intensief en extensief lezen volgt. Tot slot wordt 
aandacht besteed aan de vraag of ambachtslieden boeken bezaten die konden dienen ter 
aanvulling op hun praktische kennis en waar in huis dit soort werken werden bewaard. 

7.4.1 Bronnenkritiek en methode

Boedelinventarissen worden nog steeds gerekend tot de betrouwbaarste bronnen voor 
onderzoek naar de geletterdheid van Vroegmoderne huishoudens. Toch zijn er een aantal 
zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Het belangrijkste nadeel is dat spullen 
met weinig waarde vaak niet werden genoteerd, wat het geval was bij kleine voorwerpen 
als schrijfveren, papier en goedkope drukwerkjes. Het zelfde geldt voor de handgeschreven 
technische aantekeningen van ambachtslieden. Hoewel in de boedelinventarissen alle 

67  Als een boedelinventaris van een kuiper, zilversmid of verver werd gevonden, werd deze altijd in de analyse 
meegenomen. Er werd niet geselecteerd op de leesbaarheid van de boedel. Hierbij werd getracht om in de 
eerste plaats zoveel mogelijk boedels te vinden en in de tweede plaats deze zo goed mogelijk te verdelen 
over de twee perioden. Per bron werd een andere strategie gebruikt. Zo werden er in het Haarlemse archief de 
boeken van een groot aantal notarissen doorgekeken, omdat elke notaris zijn eigen specifi eke klantenkring had.   

68  Pieter Biesboer, Collections of paintings in Haarlem 1572-1745. Documents for the history of collecting 
Netherlandish inventories 1 (Los Angeles 2001); Elias Voet, Haerlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken 
(Haarlem 1928); Citroen, Haarlemse zilversmeden en hun merken; Alting-Mees, ‘Oud-Rotterdamsche goud- en 
zilversmeden’; Schadee, Zilverschatten. 

roerende en onroerende goederen moesten worden beschreven, kon de notaris of 
inventarisator natuurlijk geen goederen noteren die de familieleden al dan niet stiekem uit 
de boedel hadden gehaald. 

Bovendien werden lang niet alle boedels even gedetailleerd weergegeven. In veel gevallen 
werd wel verwezen naar boeken, maar zonder de titel of auteur te noteren. De aparte catalogi 
die bij personen met een grote verzameling werden aangelegd, werden niet standaard 
bij de boedelinventaris bewaard.69 De boeken die mensen in huis hadden, hoefden niet 
daadwerkelijk door de boedelhouder in kwestie te zijn gelezen. Soms waren zij geërfd en de 
mogelijkheid bestond dat men deze had gekocht vanwege het prestige dat met boekbezit 
kon samenhangen. Een aanwijzing in deze richting vormen de zilveren boekbeslagen die 
veelvuldig in de winkelinventarissen van zilversmeden worden gevonden.70 Een bijkomend 
nadeel is dat in de notariële archieven vaker de boedels van meer vermogende burgers werden 
opgenomen. Deze inventarissen werden meestal na het overlijden van een gezinshoofd met 
minderjarige kinderen opgemaakt, wat vaak gebeurde op verzoek van de erfgenamen of 
voogden van de nagelaten kinderen en als het een gecompliceerde erfenis betrof. Daarnaast 
werden deze boedels soms opgemaakt bij het aangaan van een nieuw huwelijk, op aanvraag 
van schuldeisers of bij vertrek naar het buitenland.71 Voor de notariële inventarissen gold dat 
er voldoende voorwerpen moesten zijn om op te geven, anders had het geen zin om geld 
uit te geven om de inventaris te laten maken. Om geen vertekend beeld te krijgen van de 
geletterdheid van ambachtshuishoudens worden in de navolgende analyse ook de over het 
algemeen armere inventarissen van de weeskamer van Rotterdam onderzocht, die opgemaakt 
werden na de dood van een gezinshoofd met minderjarige kinderen. In totaal waren 60 van 
de 126 geanalyseerde boedelinventarissen afkomstig van de weeskamer. 

In Nederlandse publicaties over boedelinventarissen wordt gewoonlijk een onderverdeling 
gemaakt in vermogens of sociale klassen. In buitenlandse studies is het gebruikelijker om een 
onderverdeling in beroepsgroepen te maken.72 De vraag is of het wel praktisch is om in dit 
onderzoek een indeling naar vermogensgroep of sociale klasse te maken, omdat in de literatuur 
geen eensgezindheid is over de juiste classifi catie. In de meeste gevallen kozen auteurs van 

69  Marika Keblusek, Boeken in de Hofstad. Haagse boekcultuur in de gouden eeuw (Hilversum 1997) 142-143. 

70  Hester Dibbits, Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1600-1800 (Nijmegen 2001) 209-210. 

71  H. van Koolbergen, Materiële cultuur, huisraad, kleding en bedrijfsgereedschappen. Cahiers voor lokale en regionale 
geschiedenis 2 (Zutphen 1998) 16.

72  In de volgende studie worden voorbeelden genoemd van Engelstalige boedelstudies waar een indeling in 
beroepen wordt gemaakt: R.A. Houston, Scottish literacy and the Scottish identity. Illiteracy and society in Scotland 
and northern England, 1600-1800. Cambridge studies in population, economy and society in past time (Cambridge 
2002) 168-174; In het volgende artikel over een parochie in Zweden wordt ook een verdeling in beroepen 
gemaakt: Carl-Johan Gadd, ‘Swedish probate inventories, 1750-1860’, in: Van der Woude en Schuurman eds., 
Probate inventories, 229-256, aldaar 230.  
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studies over Nederlandse boedelinventarissen voor een niet eerder gebruikte onderverdeling. 
Zo maakte Jan de Vries een onderscheid tussen Friese plattelandshuishoudens met meer 
dan tien melkkoeien, huishoudens met minder dan 10 melkkoeien en huishoudens zonder 
melkkoeien.73 Iemand die geen melkkoeien bezat, kon echter zowel een ambachtsmeester 
zijn als een eenvoudige boerenknecht en iemand die twee melkkoeien bezat, kon tevens een 
ambachtsman zijn die zijn inkomen probeerde te vermeerderen. Marika Keblusek maakte in 
haar onderzoek naar 100 Haagse boedelinventarissen een onderverdeling in drie klassen: een 
categorie van rijke regenten en adel, de gegoede middenstand en de kleine middenstand. 
De eerste groep bezat één of meerdere huizen en obligaties ter waarde van rond de 10.000 
guldens. De tweede groep bezat een eigen huis en obligaties ter waarde van meer dan 
duizend guldens en de laatste groep bezat geen huis en had een zeer bescheiden boedel.74 
Hester Dibbits koos eveneens voor drie categorieën: de minvermogenden, het modaal en 
de bovenlaag. Zij deelde de boedelinventarissen in naar vermogen en sociale klasse, maar 
koos voor een andere indeling dan Keblusek. Tot haar bovenlaag behoorde bijvoorbeeld het 
patriciaat, gezeten burgerij en personen met een vermogen boven de 5000 gulden met een 
onbekend beroep.75 Thera Wijsenbeek-Olthuis, Joop Faber en José de Kruif categoriseerden 
hun boedels volgens de vijf belastingklassen van het Middel op Begraven, terwijl in een artikel 
over boekbezit in Bossche boedels een verdeling werd gemaakt in zes sociale lagen.76 

De bovenstaande auteurs hebben hun inventarissen allen onderverdeeld in vermogensklassen 
of sociale klassen. Toch is er geen sprake van eensgezindheid over de wijze waarop dit moet 
gebeuren. Zelfs in twee studies over Den Haag (Keblusek en De Kruif ) kozen de auteurs voor 
een andere onderverdeling. Ook is in iedere studie gekozen voor een andere onderverdeling 
van het aantal bekeken boedelinventarissen per belastingklasse, waardoor het lastig is om een 
goede vergelijking tussen de diverse studies te maken. In dit boek is er voor gekozen om geen 
onderverdeling te maken in bezits- of sociale klassen, omdat het niet de vraag is in hoeverre 
vermogen of sociale klasse invloed had op de geletterdheid van ambachtslieden. De vraag 
is namelijk welke ontwikkelingen bij de drie groepen ambachtslieden geconstateerd kunnen 
worden. Daarnaast kleeft er een te groot aantal nadelen aan een dergelijke onderverdeling: in de 

73  J. de Vries, ‘Peasant demand patterns and economic development. Friesland 1550-1750’, in: W.N. Parker en E.L. 
Jones eds., European peasants and their markets. Essays in agrarian economic history (Princeton 1975) 205-266, 
aldaar 212.  

74  Keblusek, Boeken in de Hofstad, 144.

75  Dibbits, Vertrouwd bezit,18.

76  Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, appendices;  Faber, ‘Inhabitants of Amsterdam’, 150; José de Kruif, 
Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. Bijdragen tot de Geschiedenis van 
de Nederlandse Boekhandel. Nieuwe Reeks Deel IV, (Zutphen 1999) 102, 330. José de Kruif maakte ook een 
onderverdeling tussen mannen en vrouwen en geloofsgezindte; Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche 
boedels. De belangstelling voor lectuur in de achttiende eeuw’, in: Noord-Brabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 
143-179, aldaar 145.

eerste plaats is het niet mogelijk om één bepaalde vermogensbelasting te gebruiken, want de 
boedelinventarissen bestrijken een periode van meer dan honderd jaar. Het door drie auteurs 
gebruikte ‘Middel op Begraven’ zou maar op een klein aantal huishoudens van toepassing 
zijn, omdat het pas in 1695 werd ingevoerd.77 Vanwege de vele ingewikkelde Rotterdamse 
en Haarlemse boedels met lange lijsten met schulden en vaak geen waardevermelding van 
goederen is het niet mogelijk om een strikte onderverdeling te maken aan de hand van 
bijvoorbeeld roerende en onroerende goederen tot 100 gulden, tot 1000 gulden of tot 2000 
gulden. Zilver- en goudsmeden leken vaker in een luxe inboedel te investeren, terwijl kuipers 
en textielververs sneller een tweede huis kochten. Volgens de zes sociale categorieën die 
in het artikel over Den Bosch worden gebruikt, zouden winkelhoudende zilversmeden tot 
de brede of fatsoenlijke burgerij behoren, omdat zij luxe artikelen verkochten.78 Een aantal 
Rotterdamse en Haarlemse edelsmeden behoorden juist tot een lagere sociale klasse of 
vermogensgroep, aangezien zij nauwelijks het hoofd boven water konden houden en alleen 
in staat waren om een pand te huren. Aangezien bijna alle kuipers, zilversmeden en ververs 
tot de middenstand of de laagste klasse behoorden, is een verdeling in sociale klassen tevens 
weinig zinvol. 

7.4.2 Aanwijzingen voor geletterdheid in vroegmoderne ambachtsboedels

Alle auteurs concludeerden dat in de periode 1550-1730 personen uit hogere 
vermogensklassen of sociale klassen gemiddeld genomen meer en vaker boeken bezaten 
dan die uit andere sociale lagen. Volgens de gegevens van Keblusek kwamen in slechts 19% 
van de Haagse huishoudens van de onderklasse, tegen 40% van de middenklasse en 69% van 
de gegoede burgerij boeken voor (1600-1800).79 Thera Wijsenbeek-Olthuis concludeerde in 
haar onderzoek naar Delftse boedels, dat degenen met de laagste aanslag op het Middel op 
Begraven minder vaak boeken in huis hadden dan personen in de hogere belastingklassen. 
Daarnaast speelde het vermogen een rol in het aantal boeken dat men gemiddeld bezat in 
onderzoek naar het achttiende-eeuwse Doesburg, Maassluis (1700-1800), Amsterdam (1701-
1720), Den Bosch (1700-1730) en de studie van José de Kruif over Den Haag (1700-1710).80 
 
In de onderstaande tabel worden het boekbezit en de andere aanwijzingen voor geletterdheid 
in boedelinventarissen van Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden weergegeven. Tot 
de categorie ‘aanwijzingen voor geletterdheid’ behoren de volgende voorwerpen: boeken, 

77  GAA, Inleiding op het archief van de Secretaris; Stukken betreff ende het middel op trouwen, begraven en 
advertentiën, inv. nr. 5048.

78  Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 145.  

79  Keblusek, Boeken in de Hofstad, 144-147. 

80  Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 257; Dibbits, Vertrouwd bezit, 321, 326; Faber, ‘Inhabitants of Amsterdam’, 
149-156; Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 149-151; De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 87-
99, 167.
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kasboeken, brieven, inktkokers, lessenaars, schrijfborden, schrijfl eien, papier, leesplankjes, 
schoolborden en een handtekening van de ambachtsman in kwestie onder de boedelinventaris. 

tabel 30 – Boeken en andere aanwijzingen voor geletterdheid in Haarlemse en Rotterdamse 
ambachtshuishoudens, 1590-1720.

Beroep 
volgens 
inventaris 

Inventarissen 
met boeken  
1590-1671

Inventarissen met 
boeken of andere 
aanwijzingen 
1590-1671

totaal 
inventarissen 
1590-1671

Inventarissen 
met boeken 
1672-1720

Inventarissen 
met boeken 
of andere 
aanwijzingen
1672-1720

totaal 
inventarissen 
1672-1720

Verver   9 = 53% 12  = 71% 17   8  = 53% 11 = 73% 15

Goud- of 
zilverwerker 

13 =  62% 16 =  76%   21 15  = 79% 15 = 79% 19

Kuiper 17 = 53% 21  = 65% 32 13  = 59% 17 = 77% 22

Totaal 39 = 56% 49 =  70% 70 36  = 61% 43 = 77% 56

Bron: Zie bijlage 2

In de jaren 1590-1671 en in de jaren 1672-1720 bezat meer dan de helft van de Rotterdamse 
en Haarlemse ambachtslieden boeken en worden in de inventarissen veel andere 
aanwijzingen voor geletterdheid weergegeven, ongeacht dat hier een groot aantal weinig 
vermogende boedels werden geanalyseerd. Anders dan bij de meeste auteurs werden ook 
weeskamerinventarissen onderzocht, waarin relatief vaker ‘arme’ boedels voorkomen. In dit 
boek wordt ‘arm’ geclassifi ceerd als een huishouden met een klein gehuurd huis of kamer, 
weinig bezittingen of bezittingen van lage waarde en minder dan 100 guldens aan inschulden. 
Meestal hadden deze boedelhouders geen rentebrieven of obligaties in hun bezit. Als deze 
‘arme’ bronnen niet in het onderzoek waren betrokken, dan zouden de percentages voor 
boekbezit nog hoger zijn geweest. (Bijlage 2)

Het boekbezit in ambachtshuishoudens in Haarlem en Rotterdam was met een gemiddelde 
van 55% in de periode 1590-1671 hoger dan werd aangetoond in de studie van De Vries over 
het Friese platteland. In maximaal 42% van de boedels van de inwoners van Leeuwarderadeel, 
Wonseradeel, Hennaarderadeel en Oostellingwerf kwamen in 1616-1654 boeken voor.81 De 
bovenstaande gegevens over de periode 1590-1671 komen wel overeen met het totaal 
aantal aanwijzingen voor geletterdheid uit de studies van Hart, Knotter en Van Zanden 
naar de geletterdheid van bruidegoms. Volgens hun analyse plaatste in de jaren 1600-1670 
62-70% van de bruidegoms uit Haarlem en Rotterdam zijn handtekening op zijn eerste 
ondertrouwakte en in totaal zou 70% van de kuipers en kistenmakers in de jaren 1600-1700 

81  De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 254-265. Hierbij ging ik uit van het hoogste aantal boedelinventarissen dat 
De Vries aantrof. Dit was in de categorie 0 koeien: Hennaarderadeel: 1646-1654. 

geletterd zijn.82 Anders dan men zou kunnen verwachten door de indeling van de andere 
auteurs in vermogensklassen, deden de drie verschillende beroepsgroepen in de jaren 
1590-1671 nauwelijks voor elkaar onder als gekeken wordt naar het totaal aantal ‘geletterde’ 
huishoudens. Het aantal geletterde kuipershuishoudens was in 1590-1671 iets lager dan 
bij de  ververs en goudsmeden, maar de verschillen waren niet groot. In de bovenstaande 
huishoudens moet de geletterdheid nog hoger zijn geweest, omdat spullen zonder 
waarde minder vaak werden genoteerd. In geen van de Rotterdamse boedels van kuipers is 
bijvoorbeeld vermeld dat men een gildeordonnantie bezat. 

tabel 31 - Aantal boedelinventarissen met boeken in diverse Hollandse steden, 1590-1730 

steden Periode Percentage boedels met boeken

Haarlem en Rotterdam 1590-1671 56%

Haarlem en Rotterdam 1672-1720 61%

Den Haag (Keblusek) 1600-1800 40%

Den Haag (De Kruif ) 1700-1710 9,6%
Delft (Wijsenbeek-Olthuis) 1706-1730 26%

Bronnen: Eigen onderzoek, zie tabel 31 en Bijlage 2; Keblusek, Boeken in de Hofstad, 145; De Kruif, Liefhebbers en 
gewoontelezers, 98; Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 257-261; 

In de periode 1672-1720 trad een aantal verschillen op ten opzichte van eerdere jaren. In 
overeenstemming met het groeiende onderwijsaanbod in de Hollandse steden, de groei 
van de geletterdheid en de door andere historici gesignaleerde toename van het aantal 
huishoudens met boeken, was er in de jaren 1672-1720 bij alle drie de beroepen een 
toename te zien in het aantal boedels met aanwijzingen voor geletterdheid. Bij de kuipers 
was de toename het grootst. Hoewel de verschillen tussen de drie beroepsgroepen weliswaar 
klein bleven als gekeken wordt naar alle aanwijzingen, kunnen er duidelijke verschillen 
geconstateerd worden in het boekbezit van de drie beroepsgroepen. Goud- en zilverwerkers 
bezaten procentueel gezien in de meeste gevallen boeken (79%), gevolgd door de kuipers 
(59%) en de textielververs (53%). Dit was veel hoger dan in onderzoek naar diverse steden 
in West-Frankrijk werd geconstateerd, waar aan het einde van de zeventiende eeuw in 
slechts 27,5% van de boedels boeken voorkwamen.83 Net zoals voor de periode 1590-1671 
vastgesteld kon worden, komen de Haarlemse en Rotterdamse gegevens niet precies 
overeen met informatie uit de andere boedelstudies over Hollandse steden. In tegenstelling 
tot wat in andere inventarisstudies werd gesignaleerd, was het vermogen van de eigenaar 
niet altijd een allesbepalende factor voor het voorkomen van boeken in boedelinventarissen 

82   Knotter en Van Zanden, ‘Immigratie en arbeidsmarkt’.   

83   Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 149. 
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van ambachtslieden, aangezien in Rotterdam en Haarlem de ververs in de belastingkohieren 
van 1674 en 1715 hoger werden ingeschaald dan de kuipers.84

In de tabel worden de resultaten van diverse boedelstudies weergegeven.85 Bij deze gegevens 
moet wel rekening worden gehouden met het feit dat in de studies de inventarissen niet 
evenredig over de diverse vermogensklassen waren verdeeld en het aantal bekeken 
boedelinventarissen per vermogensklasse in elke studie anders was. Waarschijnlijk zorgt dit 
voor de aanzienlijk van elkaar verschillende percentages in beide studies over Den Haag. De 
verschillen tussen Haarlem, Rotterdam en de overige Hollandse steden konden mede zijn 
ontstaan, omdat de bovenstaande auteurs niet alleen ambachtsboedels onderzochten. In 
buitenlandse studies werd tevens geconcludeerd dat de geletterdheid onder ambachtslieden 
hoger was dan in veel andere beroepscategorieën.86 

7.4.3 Aantal boeken in de boedelinventarissen

In de zeventiende en achttiende eeuw zou het boekbezit uit enkele stichtelijke werkjes hebben 
bestaan, die men keer op keer herlas. Volgens Rolf Engelsing zou naast deze intensieve wijze 
van lezen rond het midden van de achttiende eeuw in Duitsland het extensieve lezen zijn 
ontstaan. Dit staat voor het vluchtiger doorlezen van een grotere verscheidenheid aan werken. 
Beide vormen bestonden enige tijd naast elkaar, maar uiteindelijk zou het extensieve lezen 
langzamerhand meer zijn ingeburgerd. Wanneer dit precies plaatsvond verschilde per sociale 
klasse. Later is zowel van Nederlandse als van buitenlandse onderzoekers kritiek gekomen op 
deze veronderstellingen, mede omdat er meer dan één wijze was waarop het lezen zich in het 
verleden kon ontwikkelen.87 De begrippen ‘intensief’ en ‘extensief’ lezen worden desondanks 
nog steeds door historici gebruikt. Zo ziet Strengers-Oldekater haar cijfers als een bevestiging, 
dat in het achttiende-eeuwse Den Bosch het intensieve lezen bleef bestaan, omdat zij in bijna 
de helft van ‘haar’ huishoudens met boeken slechts enkele werkjes aantrof.88  

Uit de onderstaande tabel blijkt dat in de periode 1590-1671 33,3% van de ververs een 
boekencollectie bezaten van meer dan tien titels, terwijl dit in de jaren 1672-1720 verder 
gegroeid was naar 62,5%. Bij de edelsmeden was dit in de periode 1672-1720 bij slechts 33,3% 
van de boedels het geval. De kuipers bezaten in 1672-1720 collecties met het minste aantal 
boeken. Bij deze percentages moet de kanttekening worden geplaatst dat de cijfers voor 

84  Oldewelt, ‘De beroepsstructuur’.

85  Het is niet mogelijk om de gegevens van Amsterdam in de tabel op te nemen, omdat in de desbetreff ende 
studie alleen het aantal boeken per boedelinventaris en de waarde van de boeken werd weergegeven.

86  R.A. Houston, Scottish literacy, 168-174. 

87  De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 24-28; Strengers- Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 133-144, 175. 

88  Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 175. 

boekbezit mogelijk nog hoger waren. Als er in de boedel geschreven stond ‘verschillende 
boeken van diverse auteuren’ ben ik uitgegaan van twee tot drie titels, terwijl dit er net zo 
goed vijf of acht hadden kunnen zijn. Hierover bestaat in de literatuur geen eensgezindheid: 
zo nam Wijsenbeek-Olthuis als werkhypothese het getal twintig voor ‘veel’, vijftig voor een 
‘partij’ en zes voor ‘enige’, terwijl De Kruif het getal vijf nam voor ‘enige’ en dertig voor ‘een grote 
kwantiteit’. 89 Hierdoor zou het misleidend zijn om in de onderstaande tabel een gemiddeld 
boekbezit per persoon aan te geven.

tabel 32 – Aantal boeken per beroepsgroep in Rotterdamse en Haarlemse ambachtsinventarissen, 
1590-1720.

1590 - 1671 1672 - 1720

Aantal boeken per 
beroepsgroep  

1-10 11-20 21 + 1-10 11-20 21 +

Verver 6 1 2 3 1 4

Goud- of zilverwerker 10 3 0 10 2 3

Kuiper 14 0 3 10 0 3

Bron: zie Bijlage 2

tabel 33 – Percentage Rotterdamse en Haarlemse ambachtsinventarissen met meer dan tien titels, 
1590-1720.  

Percentage ambachtsinventaris met meer 
dan 10 titels 

Periode 1590-1671 Periode 1672-1720

Verver 33,3% 62,5%

Goud- of zilverwerker 23% 33,3%

Kuiper 17,6% 23%

Bron: zie Bijlage 2

In de bovenstaande tabel is uitgegaan van het percentage boedelinventarissen met meer 
dan tien titels. Uit deze gegevens komt naar voren dat er per beroepsgroep sprake was van 
een andere ontwikkeling. Bij de ververs en in mindere mate bij de goud- en zilverwerkers 
en kuipers nam het aantal boeken in de loop van de zeventiende eeuw toe. Bij de ververs 
kan de grootste ontwikkeling in boekbezit worden geconstateerd. In de periode 1672-1720 
werd in maar liefst 62,5% van de boedelbeschrijvingen een collectie met meer dan tien 
boeken gevonden. Mogelijk was de ontwikkeling van intensief naar extensief lezen voor 
textielververs reeds in deze periode begonnen. Wij zullen in de navolgende paragrafen zien 
dat de geletterdheid voor ververs een andere functie had bij het uitoefenen van hun ambacht 
dan het geval was bij kuipers en edelsmeden.  

89  Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels, 257; De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 97. Voetnoot 19.



7

Hoofdstuk 7 De schriftelijke circulatie van technische kennis aan de hand van  manuscripten, drukken en ontwerpen 207206

7.4.4 Inhoud en vindplaats

Net zoals in de andere Nederlandse studies naar voren kwam, werden de Bijbel en andere 
godsdienstige werken het meest genoemd als genres die in de boedelinventarissen 
voorkwamen. Voor Den Bosch is bijvoorbeeld aangetoond dat bijna de helft van de 
huishoudens in de achttiende eeuw alleen devotionele literatuur bezat, soms aangevuld 
met een almanakje.90 In de loop van de achttiende eeuw zou in Den Haag langzamerhand 
het aandeel van godsdienstige boeken in de totale collecties afnemen, terwijl het absolute 
aantal niet afnam.91 Toch was de situatie in Rotterdam en Haarlem enigszins anders dan in 
deze steden. De Bijbel en kerkboekjes werden in de periode 1590-1720 het meest genoemd, 
maar dit is omdat in veel gevallen geen informatie wordt gegeven over de inhoud van de 
overige boeken. Deze boeken worden vaak simpelweg omschreven als ‘enige boeken van 
verscheidene auteuren’. Als alleen een Bijbel werd genoemd, had deze vaak een omslag van 
zilver, ijzer of koper. Goedkopere boekjes, die vaak niet-devotioneel van aard waren en geen 
zilveren omslag hadden, worden minder gedetailleerd beschreven. Vaak beschreef de notaris 
alleen de maat of de kwantiteit en waarde van de boeken of gebruikte minder duidelijke 
woorden, zoals ‘veel, een aantal of weinig’, waardoor het onmogelijk is om een precies beeld 
te schetsen van de verschillende genres die ambachtslieden bezaten. 

Wij kunnen wel vaststellen dat er diverse indicaties zijn voor het bezit van technische 
informatie in druk of manuscript. De duidelijkste aanwijzing voor de aanwezigheid van 
boeken die in de praktijk gebruikt konden worden, werd gevonden in de boedels van een 
kuiper en een zilversmid. Pieter Fiool diende als kuiper en stuurman aan boord van een 
schip toen hij overleed en na zijn dood in 1661 vond men in zijn zeekist diverse interessante 
objecten, waaronder navigatie-instrumenten, een testament- en psalmboek, een inktpot, wit 
papier, een boek over de stuurmanskunst geschreven door Lastman, een atlas en een boek 
met de titel ‘De Zeespiegel’. Hij kon de drie werken gebruiken om zijn werk als stuurman 
uit te oefenen.92 De tweede aanwijzing is afkomstig uit de boedel van zilversmid Philip van 
der Heuvel. Eén van zijn zoons was een leertijd als zilversmid begonnen en erfde van zijn 
vader drie boeken over de nering van het zilversmeden. Helaas is het niet duidelijk wie de 
auteur van deze drie boeken was of wat de titels waren.93 De boeken van de goudsmid en 
diamantsnijder Pieter Quickelenberg werden eveneens niet gespecifi ceerd, maar zij werden 
wel meteen na zijn gereedschappen beschreven. Hij bewaarde deze boeken waarschijnlijk in 

90  Strengers-Olde Kater, ‘Boeken in Bossche boedels’, 154. Andere voorbeelden zijn o.a. Dibbits, Vertrouwd bezit, 
217; Keblusek, Boeken in de Hofstad, 147.

91  De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 187.

92  GAR, ONA, inv. nr. 400; akte nr. 20, f. 332. Zie ook de voorbeelden in: Karel Davids, Zeewezen en wetenschap. De 
wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815 (Amsterdam/Dieren 
1985)   

93  GAR, ONA, ONA 974; 13/43. 

zijn werkwinkel.94 Een andere zilversmid bewaarde een aantal boeken in zijn ‘assajeurskamer’, 
waar hij de juiste legering van zijn goud- en zilver samenstelde.95 In de zeventiende eeuw 
werden diverse boekjes met omrekentabellen gepubliceerd, die deze lastige taak aanzienlijk 
konden vergemakkelijken.96 Eén van de grootste boekencollecties was in het bezit van een 
textielverver. Zijn collectie telde ten minste 85 boeken van verschillende onderwerpen, 
waaronder een Nederlands kruidenboek. Dit boek kon hij wellicht gebruiken om te 
experimenteren met zijn verven.97 (Bijlage 2) 

De locatie waar de boeken werden gevonden, kan dus tevens een aanwijzing geven of deze 
mogelijk op de werkvloer werden gebruikt. De zilversmid die een aantal van zijn boeken in 
zijn assajeurskamer bewaarde zal deze waarschijnlijk vaker hebben gelezen dan de boeken 
die hij in een kast in zijn mooie kamer had gezet. In zijn assajeurskamer stonden zelfs een 
tafel, stoel en een lessenaar.98 Daarentegen bewaarde een kuiper zijn boeken in een zak op de 
zolder, dus hij zal deze waarschijnlijk niet vaak hebben gelezen.99 Alle andere ambachtslieden 
bewaarden hun boeken, indien aangegeven, op beter bereikbare locaties, zoals de keuken, 
het kantoor of de (werk)winkel. (Bijlage 2)

Wij mogen concluderen dat in de boedelinventarissen diverse indicaties te vinden zijn dat 
ambachtslieden technische informatie in druk bezaten die zij konden gebruiken ter aanvulling 
op in de praktijk verkregen technische kennis. Daarnaast werden in veel inventarissen van 
goud- en zilverwerkers tekeningen en schilderijen gevonden die zij konden gebruiken ter 
inspiratie voor hun eigen voorwerpen. In de Vroegmoderne Tijd werden werkwinkels vaak 
gedecoreerd met schilderijen en tekeningen, omdat deze ruimte bezocht kon worden door 
klanten.100 De boedelinventarissen maken helaas geen onderscheid tussen schilderijen die ter 
inspiratie werden gebruikt en schilderijen voor decoratie. In de inventaris van de zilversmid 
Laurens Andries van 1625 werden wel tekeningen gespecifi ceerd binnen de categorie 
‘boeken’. Deze gegevens refereren naar het bezit van zogenaamde ontwerpboeken.101 De 
zilversmid Andries de Koninck bezat zelfs een patroonboek. Hij bewaarde het in een ruimte 
waar diverse zilveren voorwerpen lagen.102 

94  NAH, ONA, inv. nr. 219, f. 164-170.

95  NAH, ONA, inv. nr. 219, f. 164-170.  

96  Kool, Die conste, 114-115.

97  NAH, ONA, inv. nr. 409, f. 203.

98  GAH, ONA, inv. nr. 219, f. 164-170.

99  NAH, ONA, Michiel de Keijser, z.f.; dd. 27-5-1655. 

100  John Loughman en Michael Montias, Public and Private Spaces. Works of art in Seventeenth-century Dutch houses. 
Studies in Netherlandish Art and Cultural History 3 (Zwolle 1999) 23 en 30.

101  NAH, ONA, inv. nr. 482, f. 445.

102  NAH, ONA, inv. nr. 682, f. 5
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7.5 teCHnIsCHe LIteRAtuuR vooR AmBACHtsLIeden

Uit de gegevens over het scholingsaanbod, de geletterdheid van de stedelijke bevolking en 
het boekbezit blijkt dat veel van de in de Hollandse steden wonende ambachtslieden op 
zijn minst basiskennis van lezen en schrijven hadden opgedaan. In sommige gevallen bezat 
men zelfs vakliteratuur of ontwerpen die op de werkvloer konden worden gebruikt. Om de 
vraag te beantwoorden in hoeverre technische kennis in geschreven of gedrukte vorm kon 
circuleren naast de kennis die op de werkvloer werd overgedragen, is het ook noodzakelijk 
om aandacht te schenken aan de bewaard gebleven handschriften en oude drukken met 
technische informatie. 

Speciale aandacht gaat in de navolgende analyse uit naar in de Noordelijke Nederlanden 
geschreven of gepubliceerde recepten voor ververs, handleidingen, ontwerp- en 
tekenboekjes voor goud- en zilversmeden en traktaatjes over het meten van de inhoud van 
vaatjes.103 Het is van belang om te onderzoeken of er speciaal voor en door ververs, kuipers 
en zilversmeden boeken werden gepubliceerd, omdat door het drukken van boeken kennis 
sneller kan circuleren en een groter publiek kan worden bereikt dan het geval is wanneer 
technieken alleen door persoonlijke overdracht worden verspreid. Daarnaast zouden boeken 
de dragers zijn geweest van met name propositionele kennis, wat geldt als de kennis over 
het waarom. Dit was een ander soort kennis dan de persoonlijke, prescriptieve kennis van de 
ambachtsman.104 In de volgende paragrafen zullen wij zien of deze veronderstelling correct is 
en al vóór 1720 een verbinding tussen beide soorten kennis tot stand was gekomen. 

7.5.1. schriftelijke informatie voor goud- en zilversmeden?

In de Noordelijke Nederlanden zijn in de zeventiende en achttiende eeuw in ieder geval 
twee leerboeken voor zilver- en goudsmeden geschreven. De oudste handleiding dateert 
uit 1639 en werd geschreven door de Groningse goudsmid en stadspander Peter Geerts. 
Hij presenteerde zijn boek voor de Stadsraad van Groningen op 20 februari 1640. Het is niet 
bekend of hij het later in druk heeft uitgebracht.105 Volgens zijn inleiding op het handschrift 
schreef hij dit werk, zodat door goed onderwijs misbruiken voorkomen konden worden: ‘Alles 
streckende tot goed en bondich onderwys in ’t stuck vande munt, waarinne dikwijls grofdelijk 
geabuseert wordt’. Deze kennis is wat hem betreft interessant voor wie enig koopmanschap 
wil doen, zich wil bezig houden met het verkopen van producten of munten wilde slaan. 
In zijn handleiding geeft Peter omrekentabellen voor karaten, greinen en dergelijke weer 

103  Hierbij werd een zo groot mogelijke volledigheid nagestreefd, maar gezien de vele bewaarplaatsen zal de 
navolgende opsomming niet volledig zijn. 

104  Van Zanden, ‘De timmerman’, 107-109. 

105  Het manuscript is niet opgenomen in ‘Short-Title Catalogue, Netherlands’. Via: www.kb.nl/stcn/

en gaat hij gedetailleerd in op de praktijk van de muntmeester. Omdat hij uitlegt welke 
gereedschappen noodzakelijk zijn en hoe deze gebruikt moeten worden, is de handleiding 
uiterst geschikt voor zilver- en goudsmeden die zich met het smelten van goud- en zilver of 
met de muntslag bezig hielden.106 

In 1721 verscheen in Amsterdam de Weg-wyzer voor aankoomende goud en zilversmeeden van 
de zilversmid Willem van Laer. Hij beweerde in zijn inleiding op het boek ten onrechte  dat 
hij de eerste was die de technieken van het goud- en zilversmeden op schrift had gesteld.  
Zilversmid Willem van Laer woonde tijdens het schrijven van zijn boek in Amsterdam. 
Waarschijnlijk probeerde hij op deze manier om wat extra inkomen te genereren. Met zijn 
handleiding maakte hij reclame voor zijn eigen status als leermeester. Van Laer bood zelfs aan 
om de lezers ‘tegen een Siviele prys’ te onderwijzen, omdat het niet mogelijk was ‘alles zo klaar, 
op ’t Papier te brengen, dat men ’t zonder handdadig onderwys ten vollen kan verstaan’. Hij 
was geen lid van het Amsterdamse zilversmedengilde, maar zijn boekje was wel te koop bij de 
knecht van dit gilde. Hij richtte zich in zijn handboek rechtstreeks tot personen die net waren 
begonnen met hun opleiding tot zilversmid of nog wilden beginnen en het diende tevens 
als een handleiding voor personen die iets over het ambacht te weten wilden komen. In de 
Weg-wyzer gaf hij onder andere recepten om zilveren gebruiksvoorwerpen schoon te maken 
en enkele ontwerptekeningen voor zilveren voorwerpen. Uit de diverse herdrukken blijkt dat 
het een populair handboek was. In 1730 werd een tweede druk gepubliceerd in Middelburg 
en tussen 1754 en 1788 verscheen een herdruk in Mechelen. In 1768 bracht de weduwe van 
de gildeknecht de handleiding opnieuw in Amsterdam uit.107

Peter Geerts en Willem van Laer waren niet de eerste meesters die technieken van het 
zilversmeden beschreven. Meerdere meesters, waaronder Theophilus en Cellini, gingen hen 
voor. Van Theophilus zijn diverse manuscripten bewaard gebleven, waarvan het oudste uit de 
twaalfde eeuw dateert. Dit manuscript is in het Latijn opgesteld. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat Theophilus zijn traktaat over metaalbewerking uit eigen ervaring schreef en dat hij zijn 
kennis op schrift stelde met als doel dit over te dragen op anderen.108 Goudsmid Cellini schreef 
een zelfde doel voor ogen te hebben.109 De kans dat een Haarlemse of Rotterdamse zilversmid 
ooit één van deze traktaatjes wist te bemachtigen is echter klein. 

Er bestond wel een behoorlijke kans dat zij het handboek van Van Laer konden verwerven 
of de Veelderhande treff elijcke secreten van Alexis Piemontois. In tegenstelling tot Cellini, Van 

106  GAG, Handschriften in kwarto Register Feith, inv. nr. 66, Peter Geerts, Proeve op de gouden en zilveren munten 
(Groningen 1639). 

107  Van Laer, Weg-wyzer; Informatie over herdrukken afkomstig van: www.kb.nl/stcn/

108  Theophilus, On divers art.  

109  Cellini, The treatises, 1-6. 
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Laer en Theophilus had Alexis Piemontois niet de intentie om een leerboek te schrijven. Zijn 
Veelderhande treff elijcke secreten bestond voor een groot deel uit allerlei wetenswaardigheden 
op huishoudelijk en medisch gebied. Hij wijdde ook een geheel hoofdstuk aan het metaalwerk. 
In 1557 verscheen in Antwerpen een Franse vertaling van dit Italiaanse Secreetboek onder de 
titel Les Secrets de reverend signeur Alex Piemontois en een jaar later werd bij dezelfde drukker 
een Nederlandse vertaling gepubliceerd. Het boek was eeuwenlang een echte bestseller 
in diverse landen.110 Volgens de inleiding op dit werk had Piemontois bij het verzamelen 
van alle geheimen zowel geleerden als ambachtslieden gesproken. In de beschrijving van 
de secreten verwijst hij dikwijls naar zijn bronnen. Zo zou de kennis over het bereiden van 
kwikzilver bij goudsmeden aanwezig zijn. Zijn aanwijzingen over het maken van medailles is 
zelfs zo gedetailleerd, dat deze waarschijnlijk door een zilver- of goudsmid konden worden 
nagevolgd. Piemontois gaat in op het benodigde gereedschap en beschrijft stap voor stap 
hoe men diverse soorten gietaarde kan samenstellen. Deze informatie kon wellicht een 
aanvulling geven op wat zilversmeden op de werkvloer hadden geleerd.111

Naast de bovengenoemde boeken met technische beschrijvingen werden er in de 
Vroegmoderne Tijd veel handleidingen en tabellen gepubliceerd die goud- en zilversmeden 
konden helpen bij het uitrekenen van de juiste goud- en zilverlegering. Het was uitermate 
belangrijk dat zilver en goud het juiste gehalte hadden, omdat hiermee de waarde van het 
materiaal vastgesteld kon worden.112 Het is niet verwonderlijk dat hier zowel door Van Laer 
als Geerts veel aandacht aan werd besteed. Deze informatie kon tevens interessant zijn voor 
kooplieden en anderen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken hadden met 
de waarde van goud en zilver. Zo werd rond 1700 een handleiding geschreven over de 
waarde van edelstenen en grondstoff en waarvan parfums werden gemaakt. De auteur was 
waarschijnlijk een Amsterdamse koopman. Hij besteedde ook aandacht aan de wijze waarop 
echte stenen en goede grondstoff en voor parfums kunnen worden onderscheiden. Het is niet 
bekend of deze handleiding ooit in druk werd uitgebracht.113 Rond dezelfde tijd verschenen 
twee publicaties, die zowel goud- en zilversmeden als kooplieden voor hun dagelijkse 
werkzaamheden konden gebruiken. In beide werken worden na een korte inleiding alleen 
rekentabellen weergegeven. De Uytgerekende tafelen van Sieuwert Janszoon Out werd in 
1671 in Amsterdam gepubliceerd en kende Hollandse herdrukken in 1681 en in 1714. Volgens 

110  E. Vandamme, ‘Een 16e-eeuw Zuidnederlands receptenboek’, Jaarboek. Koninklijk museum voor schone kunsten 
(Antwerpen 1974) 101-137, 111-112; www.worldcat.org; www.kb.nl/stcn/

111  Collectie VU Amsterdam, Alexis Piemontois, Veelderhande treff elijcke secreten van den vermaerden 
heer Alexis Piemontois (Amsterdam 1670) 

112  Van Laer, Weg-wyzer. 

113  Collectie Antiquariaat FORUM BV, ’t Goy-Houten, Nederland:  Memorie raeckende de waerde en kennisse van 
de diamanten, robijnen, peerlen, lapes besoar, muscus, amber de grijs, reijnosters hoorn, en gutta gomba, als 
andere drooge waeren, om hier van het goede van het quaede te connen scheijden, mitsgaders de prijs soo in 
hollandt coomen te rendeeren (waarschijnlijk Amsterdam ca. 1700) .

de ondertitel was het ‘Noodzakelijk alle muntmeesters, kooplieden en alle anderen in goud 
en zilver handelende’.114 In 1715 verscheen wederom in Amsterdam een tabellenboek dit keer 
samengeteld door de essayeur Jan Grill.115 

Er waren nog andere schriftelijke kennisdragers die goud- en zilversmeden mogelijk konden 
gebruiken bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. In de zeventiende eeuw werden 
alleen al in Amsterdam in ieder geval 176 handboeken of traktaten gedrukt die door 
kooplieden gebruikt konden worden. Vóór 1600 werden in de Noordelijke Nederlanden 
minder ‘koopmansboeken’ gepubliceerd. Volgens onderzoek naar de periode 1490-1590 
zouden er in Amsterdam slechts 21 van dit soort werken zijn verschenen, waarvan alle 
na 1560. Veel van deze geschriften gingen over muntwaarde, wisselkoersen, maten en 
gewichten en konden zowel voor kooplieden als ambachtslieden interessant zijn.116 Het is mij 
onduidelijk in hoeverre in deze analyse de ‘rekenboeken’ werden opgenomen. Deze werden 
geschreven om de lezers de basisbeginselen van het rekenen te leren en zij dienden tevens 
als naslagwerk. In de rekenboeken worden vaak omrekentabellen weergegeven, waardoor 
de bezitter de lastige berekeningen niet zelf hoeft uit te voeren. In de loop van de zestiende 
eeuw werden steeds meer rekenboeken in druk uitgebracht. De meeste boeken waren niet 
voor een wetenschappelijk publiek geschreven. In het rekenboek van Marthin Wentsel dat in 
1597 in Middelburg werd gepubliceerd, worden ambachtslieden zelfs met hun beroepsnaam 
aangesproken. In zijn voorrede schrijft hij dat zijn leerlingen voorbereid worden op allerlei 
technische beroepen waarin men moet leren rekenen, zoals het muntmeesterschap en het 
goud- en zilversmeden. In veel rekenboeken wordt aandacht besteed ‘aan de regel van het 
mengsel van metalen’.117 

Naast dit soort praktische handleidingen kon het voor een zilver- of goudsmid handig zijn 
om tekeningen en ontwerpen te bezitten om deze ter inspiratie bij het maken en decoreren 
van voorwerpen te gebruiken. In een verkooplijst met gravures en etsen uit 1609 van een 
prenthandelaar werd bijvoorbeeld genoteerd dat de prenten ‘seer dienstelijk’ zijn voor 
schilders, glasschrijvers, koperstekers, beeldsnijders, kistenmakers, goudsmeden, zilversmeden 

114  Collectie KB Den Haag: Sieuwert Jansz Out, Uytgerekende tafelen in’t goud en silver; gereduceert uyt marken troys, 
in marken fyns (…)  Nootsakelijck allen koopluyden, Munte-Meesters en anderen in ’t goudt en silver handelende. 
(Amsterdam 1681 tweede druk) www.kb.nl/stcn/ 1e druk 1671; derde herziene druk 1714.

115  Collectie KB Den Haag: Jan Grill, Essai-boek of uitgereekende tafelen van alle gehaltens in ’t goudt en zilver (..) 
beneff ens de uitreekening van de waardy van ’t zelve. (Amsterdam 1715)  

116  Jochen Hooch e.a. eds., Ars mercatoria 1, 364-365; Ibidem 2, 646-651; Ibidem 3, 13-15.      

117  Marjolein Kool schrijft dat in het rekenboek van Van der Schuere dit onderwerp zelfs een apart hoofdstuk 
heeft gekregen en ook de auteurs Van der Halle en Van der Gucht omrekentabellen gaven. Een andere auteur, 
Petri, spreekt de muntmeesters zelfs specifi ek aan door een opdracht weer te geven waarin een muntmeester 
geldstukken maakt uit zilver. Kool, ‘Die conste’, 200-205.  
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en dergelijke kunstenaars.118 In de meeste Rotterdamse en Haarlemse boedelinventarissen 
van goud- en zilversmeden zijn schilderijen of tekeningen aanwezig. Bekend zijn de 
ontwerpboeken van de in Leeuwarden geboren Hans Vredeman de Vries (1527 – c. 1607) 
en de tekeningen van de Utrechtse familie Van Vianen. Hans Vredeman de Vries richtte zich 
op het voorblad van zijn Perspective zelfs rechtstreeks tot zijn doelgroep, waartoe ook goud- 
en zilversmeden gerekend konden worden. Zijn boeken over de architectuur en perspectief 
zouden diverse malen worden herdrukt.119 De Utrechtse zilversmid Christiaan van Vianen 
publiceerde rond 1650 ontwerptekeningen van zijn vader Adam in het boek Constighe 

modellen waarin tal van ontwerpen voor voorwerpen worden weergegeven.120 

Over het algemeen wordt aangenomen dat professionele kunstenaars het tekenen en 
ontwerpen op de werkvloer leerden.121 Toch waren er in de Vroegmoderne Tijd diverse 
werken op de markt waarin bepaalde teken- en ontwerptechnieken werden uitgelegd. 
Deze hadden in de eerste plaats een koperspubliek van dilettanten of kunstliefhebbers, 
maar gezien het feit dat edelsmeden samen met andere ambachtslieden vaak specifi ek in 
de ondertitel of inleiding worden genoemd, lijken deze boeken niet alleen geschikt te zijn 
voor hobbyisten. Een voorbeeld hiervoor is het populaire werk de Inleydinge tot de algemeene 

teycken-konst van Willem Goeree. Volgens het voorblad was het interessant voor ‘niet 
alleen leerlingen van tekenaars, glasschrijvers, beeldhouwers en andere oefenaars, ook de 
liefhebbers. Soo van dese als andere konsten.’ In de inleiding werden diverse ambachtslieden 
nogmaals met naam genoemd, waaronder timmerlieden, metselaars, glasschrijvers, schilders, 
beeldhouwers en goud- en zilversmeden.122 Als het werk alleen interessant zou zijn geweest 
voor kunstliefhebbers, dan zou Goeree deze ambachtslieden niet zo specifi ek hebben 
aangesproken. Een ander argument voor het nut van dit soort werken blijkt uit het feit 
dat edelsmeden soms zelf dit soort boeken schreven. De Neurenbergse goudsmid Wenzel 
Jamnitzer behandelt bijvoorbeeld in zijn Perspectiva corporum regularium de wijze waarop 
men perspectief kon tekenen. Hij spreekt in zijn boek de edelsmeden niet rechtstreeks aan, 
maar schrijft wel dat iedereen de kunst kan gebruiken om op alle materialen perspectief te 

118  B. van Selm, Een menighte treff elijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende 
eeuw (Utrecht 1987) 224.  

119  Krista de Jonge en Piet Lombaerde eds., Hans Vredeman de Vries and the Artes Mechanicae revisited.  Architectura 
moderna. Architectural exchanges in europe 16th-17th centuries 3 (Turnhout 2005) Eerste druk 1604, tweede 
druk 1605; www.kb.nl/stcn/ en www.worldcat.org ‘nut dienstelijck ende grooteliec van noode, voor allen 
schilders, plaet-snijders,beeldt-houders, goudt-smeden, bouwmeesters, ingenieurs, steen-met-sers, schrijn-
werckers, timmerlieden, ende alle liefhebbers der consten, om te studeren t’haerder belieften, met cleyne 
moeiten.’ 

120  Ter Molen, Van Vianen 1-2. 

121  Hessel Miedema, ‘Over vakonderwijs aan kunstschilders in de Nederlanden tot de zeventiende eeuw’, in: 
Academies of art between Renaissance en Romanticism, Leids kunsthistorisch jaarboek 5-6 (1986-1987) 268-282, 
aldaar 196.

122  W. Goeree, Inleydinge tot de algemeene teycken-konst.

maken zonder veel grote moeite.123 In een werk van Wenzels zoon Christoph wordt verwezen 
naar het nut dat het boek kan bieden voor de reizende jeugd en jonge kunstliefhebbers.124 Bij 
deze eerste groep doelt hij op jongelingen die bezig zijn met hun ‘Wandertijd’. Dit was een 
periode waarin Duitse ambachtsleerlingen verplicht in andere steden bij meesters moesten 
werken voordat zij hun meesterproef mochten verrichten. 

Dit is nog maar een kleine opsomming van de talrijke boeken die door goud- en zilversmeden 
konden worden gebruikt voor het verbeteren van hun tekenvaardigheden. In veel gevallen 
werden de edelsmeden zelfs in de inleiding of ondertitel van de boeken genoemd. Zij konden 
uiteraard ook inspiratie opdoen in embleemboeken en diverse geïllustreerde werken van 
bijvoorbeeld Chrispijn van der Passe, Romeijn de Hooghe of andere prentkunstenaars. Eerder is 
er al op gewezen dat kunsthistorici in sommige gevallen zilveren en gouden voorwerpen aan 
ontwerptekeningen konden koppelen. Het Frans Hals museum in Haarlem bezit bijvoorbeeld 
een beker van het brouwersgilde dat gemaakt is naar ontwerpen van Romeijn de Hooghe 
en Hendrick Goltzius en tot de collectie van het Historisch Museum Rotterdam behoort een 
zilveren penningkoker van een onbekende zilversmid, met daarop tevens een afbeelding naar 
ontwerp van Romeijn de Hooghe.125

Men mag aldus concluderen dat met name rekenkundige en tekenkundige kennis voor goud- 
en zilversmeden op schriftelijke wijze circuleerde, waardoor het een grotere verspreiding kon 
hebben dan als het alleen persoonlijk werd overgedragen. De kennis die werd gepubliceerd 
was beschrijvend van aard. De tabellenboekjes hebben vooral als doel om de edelsmid een 
hoop werk te besparen en dienen als naslagwerk. De informatie in de leerboeken van Peter 
Geerts en Van Laer is tevens prescriptief, omdat wordt uitgelegd hoe bepaalde handelingen 
verricht kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de boekjes waarmee edelsmeden hun 
tekenvaardigheden konden verbeteren.

7.5.2. schriftelijke informatie voor ververs? 

Er zijn diverse Nederlandstalige gedrukte verzamelingen met verfrecepten bewaard 
waarvan het oudste T Bouck van wondere is. Dit werk verscheen in 1513 in Brussel en 
kende vele herdrukken.126 Het Bouck van wondere behoort tot het zeer populaire genre van 
de secreetboeken. In werken van dit genre worden allerhande nuttige en minder nuttige 

123  Wenzel Jamnitzer. Perspectiva corporum regularium. Serie Instrumentaria Artium 3(Graz 1973; herdruk Nürnberg 
1568). 

124  Christoph Jamnitzer, Neuw Grottessken Buch. Instrumentaria Artium 2 (Graz 1966; herdruk Nürnberg 1610) 

125  Haarlems zilver. Overzichtstentoonstelling van Haarlems zilver uit de zeventiende en achttiende eeuw (Hoorn 1975) 
13; Digitale collectie Rotterdams Historisch Museum: de cuppa is versierd door vier gedreven reliëfs van 
Hendrick Goltzius en de fi guren van St. Maarten en de bedelaar zijn naar een model van Hendrick de Keyser. 

126  H. G. Th. Frencken, T bouck van wondre, 1513 (Roermond 1934) 74-76. Via: www.dbnl.nl  
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zaken beschreven die in en om het huis konden worden toegepast waaronder het maken 
van confi turen, goede schrijfi nkt en vaak ook methoden om kledingstukken te verven. 
Deze secreetboekjes spraken een breed publiek aan en waren lange tijd in de Nederlanden 
bijzonder populair.127 Judith Hofenk de Graaff  heeft er op gewezen dat het Bouck van wondere 

vooral voor huishoudelijk gebruik interessant zal zijn geweest, omdat de verfrecepten uitgaan 
van kleine hoeveelheden ingrediënten.128

Het meest populaire Secreetboek is het eerder genoemde werk van de Italiaan Alexis 
Piemontois. Het werd in diverse Hollandse steden gepubliceerd, onder andere in Alkmaar 
(1597), Delft (1602) en Amsterdam (1658 en 1670). Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
boek niet alleen in de Nederlanden en Italië populair was. Het werd ook vertaald naar het 
Frans, Latijn, Engels, Duits, Pools, Deens en Spaans.129 Alexis sprak met zijn werk een breed 
publiek aan. In zijn werk worden meerdere verfrecepten weergegeven, waarvan slechts één 
is gespecifi ceerd als een recept voor het verven van kleding. Dit recept om zijde karmozijn te 
verven is echter wel gedetailleerd beschreven en de ingrediënten die hij noemt zijn verstoff en 
die als zodanig bekend staan. Alexis beschrijft hoe lang de ingrediënten gekookt moeten 
worden en hoeveel pond er nodig was als men meer zijde wilde verven of een sterkere kleur 
wilde maken. Mogelijk kon een verver deze verf in zijn eigen werkplaats bereiden.130 

Eén van de zeldzame Noord-Nederlandse Secreetboeken is dat van de Dordtenaar Carolus 
Battus, die enkele recepten uit het Bouc van wondere en het secreetboek van Alessio 
Piemontois overnam. Zijn receptboek verscheen in 1601 voor het eerst en kende reeds in 
1609 een herdruk. Carolus Battus beschrijft onder andere hoe men vlekken uit lakens kan 
halen, hoe toverij verdreven kan worden en op welke wijze een neusbloeding gestopt kan 
worden. Hij geeft ook een klein aantal recepten die men kan gebruiken om garen en lijnwaad 
bruin, blauw en rood te verven. De auteur had als doelgroep echter geen beroepsververs 
op het oog. Carolus was een medicus en de verfrecepten nemen maar een kleine plaats in 
als gekeken wordt naar het totaal aantal secreten. Een veel grotere rol is weggelegd voor 
huishoudelijke wetenswaardigheden. Daarnaast lijkt het recept om garen en lijnwaad 
blauw te verven niet zozeer geschikt te zijn voor beroepsververs, aangezien zwarte bessen 
van de wilde vlier gebruikt moesten worden. Dit was geen gebruikelijk ingrediënt voor het 

127  E. Vandamme, ‘Een 16e-eeuw Zuid-Nederlands receptenboek’, In: Jaarboek. Koninklijk museum voor schone 
kunsten Antwerpen (Antwerpen 1974) 101-137, aldaar 105-106.

128  Hofenk de Graaff , The colourful past, 4. 

129  Vandamme, ‘Een 16e-eeuws Zuid-Nederlands receptenboek’, 111-112. 
130  Collectie Vrije Universiteit Amsterdam, Alexis Piemontois, ‘Veelderhande treff elijke secreten, van (...) Alexis 

Piemontois. Inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde remedien, teghen veelderhande kranckheden, 
wonden ende andere accidenten; met de maniere van distilleren, perfumeren, confi turen maecken, te verwen, coleuren 
ende gieten (verbeterde druk: Amsterdam 1670)

samenstellen van blauwe verf en het was een deel van het jaar niet verkrijgbaar. Ook geven 
de recepten weinig gedetailleerd de kooktijd van de ingrediënten weer.131 

In de zeventiende eeuw werden in de Noordelijke Nederlanden diverse verzamelingen met 
verfrecepten gepubliceerd die wel voor beroepsververs waren bestemd en daadwerkelijk op 
de werkvloer konden worden gebruikt. In 1638 verscheen bij een drukker in Leeuwarden een 
tweede en verbeterde druk van een boekje met recepten voor het verven van zijde. De auteur 
was Gerbrandus Nicolai, die zichzelf ‘Ludimagistrum in pago Wonswerdt’ noemde, oftewel 
schoolmeester in het Friese dorpje Wanswert, vlak boven Leeuwarden. Tien jaar later verscheen 
wederom een herdruk in Leeuwarden.132 Gerbrandus noemde zich dan wel geen verver, maar 
hij was wel op de hoogte van de wijze waarop allerlei kleuren bereid konden worden. In het 
boekje staat duidelijk beschreven hoeveel grondstoff en gebruikt moeten worden, hoeveel 
pond zijde met de verf bereid kan worden en hoe lang de bereidingstijd was. In zijn werkje 
geeft hij tevens tips hoe men moet handelen als de verf niet de juiste kleur had. De gebruikte 
grondstoff en, zoals gom, cochenille en aluin komen ook voor in boedelinventarissen van 
zeventiende-eeuwse Haarlemse en Rotterdamse ververs. De recepten worden zonder enige 
opsmuk weergegeven. Zo ontbreekt een theoretische beschouwing, inleiding of nawoord. 
Gerbrandus richtte zich zowel tot de beroepsververs als liefhebbers. Uit de ondertitel blijkt dat 
het boekje tot nut en profi jt was ‘voor breyders ende oock voor andere persoonen die haer dit 
werck mede willen bemoeyen’.133 

Eén van zijn latere lezers was de Haagse Jacoba van Veen (1635- na 1687). Zij was afkomstig 
uit een kunstenaarsfamilie en is de auteur van een manuscript met daarin diverse recepten 
voor bijvoorbeeld het maken van schrijfi nkt, goede pigmenten om te schilderen en 
verschillende bereidingswijzen voor textielverven. Jacoba nam met uitzondering van één 
recept alle recepten uit Gerbrandus receptenboek over. In haar manuscript vergat zij niet te 
noteren dat haar informatie afkomstig was van een Friese meester. Zij kopieerde echter niet 
alleen de recepten van Gerbrandus. Zesenzeventig van haar recepten om kousen te verven 
zouden afkomstig zijn van een Amsterdamse verver en nog eens negen andere recepten 
waren weer van een andere verver afkomstig. Deze laatste bron haalde zijn inspiratie tevens 
uit Gerbrandus werk, aangezien Jacoba schrijft dat het onnodig is om alle manieren te 
noteren van deze meester, omdat zijn recepten met die van Gerbrandus overeenkomen. 

131  Collectie Vrije Universiteit Amsterdam,  Carolus Battus, Het secreet boek vol heerlijke konsten (…) (Leeuwarden 
1694); Vandamme, ‘Een 16e-eeuws Zuid-Nederlands receptboek’, 113.  

132  Hofenk de Graaff , The colourful past, 79; Collectie Antiquariaat FORUM BV, ’t Goy-Houten Nederland, Gerbrandus 
Nicolai, Een cleyn verff  boecken. Inhoudende seer constighe saeyet verwen, nut en(de) profytelijck voor breyders en(de) 
oock voor andere persoonen, die haer dit werck mede willen bemoeyen (Leeuwarden 1638) 

133  Gerbrandus Nicolai, Een cleyn verff  boecken. 
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Elders in haar manscript geeft zij nog diverse andere manieren om textielverven te bereiden, 
maar noemt helaas haar bronnen niet.134

Gezien Jacoba’s verwijzingen naar Gerbrandus, een Amsterdamse verver en nog een meester, 
moeten er in de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden diverse publicaties van 
ververs hebben gecirculeerd op het moment dat Jacoba haar recepten verzamelde. Zij had 
waarschijnlijk het voornemen om haar manuscript te publiceren, hoewel het onduidelijk 
of zij daarin is geslaagd. Volgens een artikel over dit receptenboek zou Jacoba als publiek 
een ‘dilletantenmilieu’ voor ogen hebben gehad.135 Gedrukte recepten voor textielverven 
waren echter niet alleen voor kunstliefhebbers interessant. In het Leidse archief wordt 
bijvoorbeeld een recept van een mooie kraprood bewaard in de papieren van een koopman 
in verven. Mogelijk deelde hij het recept met zijn afnemers. Er zijn een aantal kasboeken van 
deze koopman bewaard, waaruit blijkt dat hij de beschreven ingrediënten aan zijn klanten 
verkocht.136 

Vanwege de verschillende materialen en ingewikkelde bereidingswijzen waar een verver 
mee te maken had, kon het handig zijn als hij de juiste bereidingswijze voor zichzelf of zijn 
leerling op schrift stelde. Het bezit van een goed recept kon veel geld opleveren. In een 
aantal  leercontracten uit Amsterdam, Rotterdam en Leiden werd de bepaling opgenomen, 
dat de verver het recept of recepten voor zijn leerling op schrift zou stellen.137 De Leidse 
verver Dirk Willemszoon van der Heijden liet in 1620 vastleggen, dat hij twee Leidenaren 
het karmozijnverven zou leren volgens de receptuur van de Rotterdammer Kerspin en 
de Amsterdammer Guillaume Six. Dirk zou binnen een half jaar een manuscript opstellen  
waarin hij de methoden zou beschrijven en kreeg daarvoor van elk van zijn leerlingen 
maar liefst 500 guldens. Waarschijnlijk maakte Dirk vaker dergelijke afspraken, omdat twee 
manuscripten teruggevonden zijn die met grote waarschijnlijkheid door hem zijn opgesteld. 
Het eerste manuscript dateert uit 1631 en later heeft iemand met een andere hand enkele 
kanttekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat de recepten daadwerkelijk in de praktijk werden 
toegepast. Het tweede manuscript werd waarschijnlijk tussen 1614 en 1625 geschreven. 

134  Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 135 K44: Jacoba van Veen, De Wetenschap en[de] Manieren om 
alderhande Couleuren van Saij of Saijetten te Verwen etc. oock Om te leeren het fondament der Verlichterij konst; ende 
hoemen alderhande Verwen Tempert, en gebruijckt om te verlichten, verdiepen ende verhoogen, etc. Om alderhande 
Couleuren van Inckten te maecken, en[de] noch eenighe Secreeten der Pennen, etc. Om geslaegen en gemaelen 
Goudt te vrijven en met de pen, of pinceel te verwercken etc. Om Gommen te smelten, Vernissen te maecken; oock 
Wasse Tronikens oft fruijtage te gieten, en veel meer noodighe dingen voor die haer willen bemoeijen met alderhande 
fraeijicheijt te maecken.

135  Annelies Vogels, ‘Nemo Artifex Nascitur: het zeventiende-eeuwse receptenboek van Jacoba van Veen (1635-na 
1687)’, De zeventiende eeuw 18. (Hilversum 2002) 

136  Regionaal Archief Leiden (RAL), Maerten Tersijden, inventaris 56-60. 

137  Zie 6: Onderhandelen over de circulatie van technische kennis. 

Wederom hebben diverse personen hieraan verfrecepten toegevoegd, zoals de Amsterdamse 
verver Jan Dusart.138

Een zelfde soort bron is te vinden in de collectie van het Frans Halsmuseum te Haarlem. In 
een manuscript van maar liefst 900 pagina’s zijn vele verfrecepten genoteerd. Kunsthistorisch 
onderzoek heeft aangetoond dat dit manuscript zeer waarschijnlijk werd opgemaakt door 
een Haarlemse blauwverver in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De recepten zijn 
zowel in het Latijn, Frans als in het Nederlands geschreven en een andere hand heeft later 
nog  verfrecepten hieraan toegevoegd. Het interessante aan deze verzameling is dat in het 
handschrift van de eerste schrijver zowel de werkbeschrijvingen werden genoteerd als de 
bronnen waar hij zijn informatie vandaan haalde. Hij verkreeg zijn informatie door middel 
van mondelinge overdracht, gedrukte werken en manuscripten. Zo kende hij het werk 
van Gerbrandus Nicolai en het secreetboek van Alexis Piemontois. De verver probeerde de 
recepten ook uit. In de kantlijn beschreef hij welke moeilijkheden er optraden bij het maken 
van de verf en hoe succesvol het recept was. Soms noteerde de auteur voor welke klant hij 
stoff en volgens de beschreven werkwijze had geverfd.139 

Textielververs zullen waarschijnlijk vaker verschillende bereidingswijzen voor zichzelf hebben 
genoteerd zonder dat het hun intentie was om deze informatie in druk uit te brengen. Johannis 
Hermanus deed er bijvoorbeeld alles aan om zijn recepten geheim te houden. Hij werkte rond 
1688 als verver in Dantzig en stuurde een kleine collectie met recepten op aan zijn zoon die 
op dat moment in Amsterdam woonde.140 Johannis was overigens tevens de auteur van een 
lofl ied op de ververij, dat in 1685 bij een Amsterdamse drukker werd uitgebracht.141 Hij schreef 
zijn recepten expres in het Latijn, zodat ze niet in verkeerde handen zouden vallen en drukte 
zijn zoon nog eens op het hart ze aan niemand te laten zien die de Latijnse taal machtig was. 
Het eerste recept over het zetten van een blauwkuip is maar liefst 31 pagina’s lang en beschrijft 
uiterst nauwkeurig wat er mis kan gaan tijdens het verven, hoe men dit kan ontdekken en 
welke maatregelen genomen moeten worden om de kuip te herstellen. Enkele decennia later 
vielen het manuscript en de brief van Johannis in handen van een Amsterdamse drukker, die 
beide vertaalde. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is dit manuscript te vinden onder 
de titel ‘Technopium tinctorum’.  Gezien de opzet van de tekst was het de bedoeling om dit 

138  Posthumus en De Nie, ‘Een handschrift over de textielververij’, 212.  

139  Hofenk de Graaff , The colourful past.   

140  Collectie Koninklijke Bibliotheek (KB) Den Haag, Johannis Hermanus, Technopium tinctorum of konstkamer van 
laaken, saij, koussen, seij en linnen verwen. In dewelcke rijkelijker maaten voor handen zijn veele de onderscheidelijke, 
acurate, korte, klare en volmaakte verwbeschrijvingen, zoo als dezelve nu tegenwoordig in deeze onze leevens tijd, zoo 
in Duitsland, Vrankrijk, engeland, als ook inzonderheijd in deeze onze Nederlanden (dewelke met regt een herberg aller 
konsten te noemen zijn) gepractiseerd en voorgesteld worden (z.p. 1728)

141  Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Johannis Hermanus, Den welverdienden lof der laacken sai seien wol 
verver (Amsterdam 1685) 
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in druk uit te brengen. Volgens het voorwoord konden de recepten zeer van nut zijn voor 
verfmeesters en hun gezellen.142 

Het belangrijkste werk op het gebied van verfrecepten is het Franse ‘Instructions générales’. 
De ‘Instructions’ is niet zomaar een verzameling recepten, maar een Franse wet uit 1669, 
uitgevaardigd door de Franse minister Jean-Baptiste Colbert.143 Het was onderdeel van een 
pakket aan mercantilistische maatregelen om de Franse industrie te beschermen. Twee 
jaar na uitvaardiging werd de wet in Parijs gepubliceerd.144 Hierin werden tal van aan het 
verversschap gerelateerde zaken geregeld. Over de leertijd werd bijvoorbeeld geschreven 
dat de kunst van het verven zeer geheim en moeilijk was om te leren en veel ervaring nodig 
was om het vak uit te oefenen. Daarom moest iemand die meester wilde worden om de beste 
kleuren te verven ten minste vier jaren bij een meester hebben geleerd en daarna vier jaren 
hebben gewerkt als knecht, voordat hij zijn meesterproef mocht doen. In het werk werden 
diverse bereidingsmethoden gedetailleerd beschreven, zodat de beste kleuren konden 
worden gemaakt met ingrediënten van Franse bodem. Volgens het voorwoord was deze 
informatie voor ververs zeer nuttig.145 

In 1682, 1683 en 1709 verschenen er Duitse vertalingen van de ‘Instructions’ en Engeland volgde 
in 1705. De eerste publicatie in de Noordelijke Nederlanden was getiteld Le Teinturier parfait 
(1708) en werd al snel gevolgd door een Nederlandse vertaling en aangevulde herdrukken in 
1733 en 1754. Later zou het werkje nog enkele malen worden herdrukt. De Haarlemse verver 
waarvan een grote collectie verfrecepten bewaard is gebleven kende de ‘Instructions’ ook, 
ondanks dat het op dat moment nog niet in Nederland was gepubliceerd. Deze ‘Instructions’ 
wordt een boek genoemd die niet alleen impact had op de Franse textielindustrie, maar ook 
op de verfi ndustrie in andere landen.146 De kennis die in het boek op schrift werd gesteld was 
prescriptief van aard.147 

Propositionele kennis over het verven is wel terug te vinden in een Engelse tekst uit 1662. 
Sir William Petty introduceerde in dat jaar bij de Royal Society of London zijn An apparatus to 

the history of common practices in dying. Anders dan in alle andere verfboeken besprak hij 

142  Collectie KB Den Haag, Johannis Hemanus, Technopium tinctorum (1728)  

143  Frencken, T bouck, 91-93, via www.dbnl.nl 

144  Hofenk de Graaff , The colourful past, 6-7. 

145  Collectie Audax Textielmuseum Tilburg, De volmaakte verwer. Alles lerende wat er vereischt wordt, om alle wollen 
en zyden, met alle coleuren, en hoeden schoon zwart te verwen, benevens de bereiding en klaarmaking van alle die 
zoorten van verwen zo voor de groot als klein verwer, mitsgaders de toestelling van alle oliverwen. (Amsterdam 1754) 
48.

146  Frencken, T bouck, 91-93; Hofenk de Graaf, The colourful past, 6-7; www.stcn.nl 

147  Collectie Audax Textielmuseum Tilburg, De volmaakte verwer. 

uitgebreid de ingrediënten en classifi ceerde deze, voordat hij een lijst weergaf van hun 
toepassing.148 Volgens Mc Cormick toonde Petty hier aan hoe wetenschappelijke kennis 
van de natuur de werkelijkheid kon veranderen. In zijn Apparatus vond voor het eerst een 
connectie plaats tussen propositionele en prescriptieve kennis.149 Volgens Hofenk de Graaff  
namen ververs niet deel aan de discussie in de Royal Society. Toch moeten zij wel hebben 
geprofi teerd van de experimenten die gedaan werden door de wetenschappers.150 In 1662 
werd binnen de Royal Society een commissie opgezet om een Italiaans boek over het verven 
te vertalen en werd een aantal leden gevraagd om te onderzoeken op welke manier kleuren 
het beste gefi xeerd konden worden. Dit gebeurde naar aanleiding van de vraag van één 
van de leden die zich wilde bezighouden met de vraag hoe verfhout zodanig verbeterd kon 
worden dat het mogelijk was om betere verven te ontwikkelen.151

Volgens Hofenk de Graaff  zou er in de achttiende eeuw een continue uitwisseling zijn tussen 
onderzoekslaboratoria en textielwerkplaatsen, omdat steeds meer wetenschappers zich 
bezig gingen houden met de chemische samenstelling van verven. De koppeling tussen 
wetenschap en praktijk zou volgens haar in de loop van de achttiende eeuw plaatsvinden. 
In het begin van de achttiende eeuw werden wel nog steeds de zogenaamde traditionele 
handleidingen over het verven gedrukt. In de zeventiende eeuw en eerste decennia van 
de achttiende eeuw was van een defi nitieve koppeling tussen wetenschap en ververs in 
de Republiek nog geen sprake. Een  eerste voorzichtige toenadering tussen beide groepen 
lijkt wel plaats te hebben gevonden. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het manuscript 
van de Haarlemse verver. Hij verzamelde naast praktische handleidingen over het maken 
van verven alles wat met kleur te maken had. In zijn manuscript citeerde hij bijvoorbeeld 
reisboeken en wetenschappelijke traktaten. 152 Eén van deze werken was getiteld Experimenta 

et considerationes de coloribus (1664) van Robert Boyle.153 Hierin levert Boyle een bijdrage aan 
de notie van kleuren en beschrijft hij experimenten met chemische kleuren. 154 

Samenvattend mag worden gesteld dat in de zeventiende eeuw en de eerste decennia van de 
achttiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden diverse receptenboeken voor beroepsververs 

148  Hij classifi ceerde de verstoff en naar hun oorsprong: dierlijk, plantaardig of mineraal.

149  Volgens hem was het werk ‘literally the history of how simple physical motions and chemical combinations 
added up to trans-formative processes, enabling human art to super induce desirable natures on natural 
substances.’, in: Ted Mc. Cormick, William Petty and the ambitions of political arithmetic (Oxford 2009) 150. 

150  Hofenk de Graaff , The colourful past, 6. 

151  Thomas Birch ed., The history of the Royal Society of London for improving of natural knowledge from its fi rst rise 
(London 1756) 109, 458.

152  Hofenk de Graaff , The colourful past, 8-10.

153  ‘Dyeing black in 17th-century Holland’, in: Hofenk de Graaff , The colourful past, 314-322. 

154  Hofenk de Graaff , The colourful past, 6;  Het werk is via de volgende website te zien: www.farlang.com/gemstones/
boyle-experiments-colours/page_002
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circuleerden. De kennis voor het maken van verschillende verven werd met name na 1600 in 
druk uitgebracht en sommige van deze werken werden diverse malen opnieuw gedrukt. Uit 
de zestiende eeuw zijn eveneens verzamelingen met recepten bekend. Deze hadden echter 
een veel breder publiek voor ogen. Toch kon ook deze informatie soms interessant zijn voor 
beroepsververs, zoals blijkt uit het manuscript waarin de Haarlemse verver het secreetboek 
van Piemontois als bron gebruikte. De drukwerken met verfrecepten zullen zowel liefhebbers 
als beroepsververs hebben aangesproken. De informatie uit bijvoorbeeld het werk van 
Gerbrandus Nicolai kon in aanvulling op de eigen methode worden gebruikt. De informatie in 
deze werken is prescriptief van aard, omdat het alleen gaat om het navolgen van een recept 
waardoor een goede verf kan worden verkregen. 

In ieder geval in de zeventiende eeuw circuleerden onder ververs naast drukwerken ook 
geschreven recepten, die afkomstig waren van beroepsververs en waarschijnlijk na betaling 
van een bepaald bedrag overgekocht konden worden. Het bezit van een zeer goed recept 
kon behoorlijk winstgevend zijn. Toch was de kennis van de juiste verftechnieken niet altijd 
strikt persoonlijk. In het Haarlemse manuscript wordt vaak aangegeven dat de kennis van een 
andere verver afkomstig was. De schrijver mocht naast de verfketel staan en kon meekijken 
met het gehele proces. Anders dan in Frankrijk was er in Holland geen centrale regelgeving  
over hoe het verversambacht gereguleerd moest worden. Vanuit de Staten- Generaal of 
Staten van Holland werd geen poging ondernomen om de kennis van de ververs op papier 
te zetten. De ververs in de Republiek konden wel van de Franse ontwikkelingen profi teren, 
omdat zij niet gedwongen werden om hun kleuren via een bepaald receptuur te maken 
en daardoor de Franse recepten in hun eigen praktijk konden proberen. Deze kennis kon in 
aanvulling op de kennis die zij reeds bezaten op de werkvloer worden gebruikt. 

7.5.3 schriftelijke informatie voor kuipers?

In de Noordelijke Nederlanden zijn verschillende handleidingen gepubliceerd over het 
wijnroeien oftewel het meten van de inhoud van vaatjes. Het wijnroeien mag niet verwisseld 
worden met het wijnverlaten. Wijnroeiers waren door het stadsbestuur beëdigde meters, 
terwijl wijnverlaters als belangrijkste taak het vermengen van wijnen hadden om een goede 
smaak te verkrijgen.155 De kennis van het wijnroeien was bijvoorbeeld noodzakelijk om te 
controleren of een kuiper fraude had gepleegd bij het maken van een tonnetje of om te 
bepalen hoe hoog het accijns moest zijn. De exacte inhoud kon aan de hand van wiskundige 
formules worden berekend. In rekenboeken was uitleg over het berekenen van de inhoud 
van vaten vaak een onderdeel van de algemene leerstof. Aan het rekenboek van Willem Raets 
dat in 1597 voor het eerst in Antwerpen werd gepubliceerd, werd zelfs een apart traktaat 
over het wijnroeien toegevoegd en ook in het rekenboek van Gielis van den Hoecke werd 

155   De Bruyn Kops, A spirited exchange, 111-112. 

aandacht besteed aan dit onderwerp.156 Een ander boek waarin het meten van de inhoud 
van vaten een belangrijke rol speelt is het Manuale arithmeticae en geometrię practicae van 
Adriaan Metius.157 Tussen 1639 en 1720 werden in de Noordelijke Nederlanden in ieder geval 
acht handleidingen specifi ek over het wijnroeien gepubliceerd. Waarschijnlijk waren dit niet 
de enige werkjes. In een lofdicht op de Wynroey-konst uit 1655 worden namelijk de namen 
van maar liefst tien auteurs genoemd.158 

De handleidingen over het meten van de inhoud van vaten werden echter niet voor of door 
kuipers geschreven. Het gemeenschappelijk kenmerk is dat deze handleidingen de inhoud 
van de gehele vaten bespreken. Hoe lang de duigen moeten zijn om een vat met een 
bepaalde inhoudsmaat te maken wordt nergens beschreven. Kuipers (of hun vaardigheden) 
worden op titelbladen of in voorwoorden, inleidingen en voorbeeldsommen nooit specifi ek 
aangesproken. De enige uitzondering is een rekensom in de handleiding van Van Leeuwen. 
Hierin wordt de lezer namelijk gevraagd of een wijnvat nog evenveel wijn kan bevatten als 
een vat van 400 mingelen dwars wordt doorgezaagd en van halve duigen een nieuw vat 
wordt gemaakt.159  

In de inleiding op de Meet en pegel-const van de wiskundige De la Rose of Rosaeus wordt 
het beoogde lezerspubliek van de handleidingen over het meten van de inhoud van 
vaatjes duidelijk beschreven. Deze kennis was vooral van nut voor kooplieden, kopers en 
pachters. Daarnaast zou degene die wel eens een hartversterkertje dronk aan de hand van 
de beschreven formules kunnen uitrekenen hoeveel drank de waard op een avond in zijn 
beker had gegoten.160 De lezer moet altijd al wiskundige kennis hebben opgedaan om de 
handleidingen te begrijpen. De auteurs van deze werkjes waren geen ambachtslieden. Een 
aantal van hen schreef verschillende traktaten over bijvoorbeeld het landmeten en andere 
wiskundige vraagstukken. Men mag concluderen dat zij probeerden om rekenkundige kennis 
op schrift te stellen en beschikbaar te maken voor met name liefhebbers van wiskundige 
vraagstukken, wijnroeiers en kooplieden.161 

156  Kool, Die conste vanden getale, 200-202. 
157  Via google.books; Adriaan Metius, Manuale Arithmeticae en geometrie practicae (Amsterdam 1633) 

158  Collectie UB UVA; Cornelis Fr. Everdijck, Tafelen van de wanne-mate, waer door met weynigh moeithe ghevonden 
kan worden de reste en wannigheydt van alle kantige vaten (Middelburg 1655)  

159  Collectie VU Amsterdam: Cornelis van Leeuwen, School-boeck der wynroeyeryen (…) (Amsterdam 1663). 

160  Collectie UB Leiden: R. de la Rose, Meet en pegel-const. Om de inhoud van allerhande ronde vaten perfectelijck te 
meten en te pegelen (Leeuwarden 1639). 

161  Ik heb de volgende handleidingen bekeken: Eversdijck, Tafelen van de wanne-mate; Collectie UB Leiden:   R. 
de la Rose, Meet en pegel-const. Om de inhoud van allerhande ronde vaten perfectelijck te meten en te pegelen 
(Leeuwarden 1639); Collectie VU Amsterdam: Cornelis van Leeuwen, School-boeck der wynroeyeryen (…)
(Amsterdam 1663); Collectie VU Amsterdam: Christian Martini Anhaltin, Oprecht, grondich en rechtsinnigh school-
boeck van de wynroyeryen (Amsterdam 1663); Collectie Universiteit van Amsterdam (UVA): Klaas Piekes de Graad, 
De nieuwe en vermeerderde roy-konst. (…) (Amsterdam 1679); Collectie UVA: Johannes van der Boodt, Beknopte 
wynroey-konst (…)(Amsterdam 1717).
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7.6 BesLuIt 

In dit hoofdstuk werd een laatste stap genomen om te onderzoeken hoe technische kennis 
kon circuleren. De nadruk lag hier op de schriftelijke kennis in de vorm van manuscripten, 
drukken en ontwerpen. Eerder zagen wij dat niet alle kennis in de Vroegmoderne Tijd en Late 
Middeleeuwen strikt persoonsgebonden was, omdat bijvoorbeeld de gereedschappen en 
de eindproducten van ambachtslieden konden fungeren als kennisdragers. Door gebruik te 
maken van de door Hilaire-Pérez en Verna voorgestelde ‘circulatieconcept’ is het mogelijk om 
de diverse manieren waarop kennis kon circuleren te analyseren. 

Er werd een combinatie van methoden toegepast om twee vraagstukken te onderzoeken, 
namelijk of technische kennis via manuscripten, drukken en tekeningen kon circuleren en 
in hoeverre deze kennis prescriptief dan wel propositioneel van aard was. De gegevens over 
de onderwijsmogelijkheden in Haarlem en Rotterdam, de analyse van handtekeningen 
van ambachtslieden en het onderzoek naar boedelinventarissen bevestigen het bestaande 
beeld over de hoge geletterdheid van de Hollandse ambachtslieden. De geletterdheid 
en gecijferdheid van de Hollandse stadsbevolking nam door de uitbreiding van de 
onderwijsmogelijkheden en groei van het aantal scholen gedurende de gehele periode 1400-
1720 toe. De veranderende economische omstandigheden aan het einde van de zeventiende 
eeuw vormden geen breuk met de voorafgaande periode. Veel ambachtsmeesters hadden 
in de zeventiende en achttiende eeuw op zijn minst basis lees- en schrijfvaardigheden 
opgedaan. Voor sommige beroepen, waaronder het zilversmeedvak, kon het nuttig zijn 
om tekenvaardigheden te leren. Anders dan in de zeventiende eeuw in enkele steden in de 
Zuidelijke Nederlanden het geval was, leerden Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden 
het tekenen niet in Academies, maar op de werkvloer van hun meester en bij schilders. 
Eventueel konden zij gebruik maken van de ontwerpen en tekeningen van anderen.     

Het doel van dit onderzoek was niet alleen om extra bewijs te leveren voor het gegeven dat 
de geletterdheid van ambachtslieden hoog was en voor zilversmeden naast gerekendheid en 
geletterdheid tevens getekendheid van belang kon zijn. Belangrijker is de vraag in hoeverre 
ambachtslieden daadwerkelijk boekjes bezaten die zij konden gebruiken ter aanvulling op de 
kennis die zij in de praktijk hadden verkregen. In het onderzoek naar de boedelinventarissen 
van Haarlemse en Rotterdamse kuipers, goud- en zilverwerkers en ververs kwam naar voren 
dat een deel van hen daadwerkelijk technische informatie in druk bezat in de periode 1590-
1720. Deze werken werden bewaard in ruimtes in huis die dagelijks werden gebruikt. Door 
het relatief grote belang van verfrecepten zou je kunnen verwachten dat in de boedels 
van textielververs receptenboekjes voorkwamen.  Helaas was dit in de geanalyseerde 
boedelinventarissen niet het geval. De inventarissen geven duidelijke aanwijzingen voor lees- 
en schrijfvaardigheid, maar laten niet toe dit te koppelen aan een gedetailleerd inzicht in het 

eff ectieve boekbezit en -gebruik. Wel kunnen we stellen dat in de loop van de zeventiende 
eeuw bij alle drie de ambachten zowel de geletterdheid als het boekbezit toenam. De ververs 
hadden de grootste collectie boeken in huis, gevolgd door de goud- en zilversmeden. 
Daarnaast bezaten veel ambachtslieden administratieboeken waaruit blijkt dat het van 
belang kon zijn om in ieder geval lees- en schrijfvaardigheden op te doen, zodat de eigen 
(winkel)administratie bijgehouden kon worden. Het investeren in human capital in de vorm 
van lees-, schrijf- en reken- en tekenonderwijs kon daarom een goede stap zijn om de eigen 
positie als ambachtsman te verbeteren. 

Een andere aanwijzing voor het feit dat kennis in sommige vakgebieden schriftelijk kon 
circuleren wordt geleverd door bewaard gebleven manuscripten en boekjes. We zagen dat 
edelsmeden tekeningen ter inspiratie konden gebruiken en er legio rekenboekjes verschenen 
met omrekentabellen waardoor het samenstellen van de juiste goud- en zilverlegering werd 
vergemakkelijkt. Dit soort rekenboekjes waren bedoeld voor ambachtslieden en kooplieden.  
Er zijn naast rekenboekjes en tekenboekjes enkele handleidingen met daarin technische 
informatie voor goud- en zilversmeden bekend. Het feit dat de Weg-wijzer van Willem van 
Laer diverse herdrukken kende en te koop was bij de gildeknecht van het Amsterdamse 
goud- en zilversmedengilde betekent dat de kans aanwezig is dat het daadwerkelijk in de 
boekenkasten van edelsmeden zal hebben gestaan. 

Afgezien van de gewone rekenboekjes zijn er geen aanwijzingen voor handleidingen die 
specifi ek voor kuipers waren bedoeld. De informatie over het meten van de inhoud van de 
tonnetjes werd gepubliceerd met een lezerspubliek van wijnmeters, (wijn)kooplieden en 
liefhebbers van wiskundige vraagstukken voor ogen. In dit soort handleidingen wordt nooit 
informatie gegeven over hoe hoog en breed de duigen moeten zijn om een ton met een 
bepaalde inhoud te maken. Er zijn wel veel aanwijzingen dat ververs kennis over nieuwe 
recepten konden vergaren aan de hand van manuscripten en drukken. Eerder werd al 
duidelijk dat in enkele notariële leercontracten werd vastgesteld dat de te leren recepten 
schriftelijk werden doorgegeven. De kans dat ververs gedrukte werken met recepten bezaten 
groeide na ca. 1600 dankzij de toename van het aantal receptenboeken. De kennis die op 
schrift werd gesteld was voornamelijk beschrijvend van aard. Soms zal dit kunstliefhebbers 
hebben aangesproken of personen die hun eigen goederen wilden verven. Uit het feit dat 
deze werken ook door ververs werden geschreven en de beroepsververs soms direct in de 
inleiding worden aangesproken, blijkt dat zij deze recepten ter aanvulling op hun eigen kennis 
konden gebruiken. Zo probeerde de Haarlemse verver die een grote collectie verfrecepten 
aanlegde deze daadwerkelijk in zijn eigen ververij uit. Vanuit de wetenschap kwam aan het 
einde van de zeventiende eeuw steeds meer belangstelling voor het samenstellen van verven. 
Een voortdurende interactie tussen wetenschap en ambacht zou echter in de onderzochte 
periode nog niet tot stand zijn gekomen. 
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Er mag geconcludeerd worden dat in ieder geval in de zeventiende eeuw en eerste decennia 
van de achttiende eeuw kennis voor de onderzochte beroepen ook schriftelijk kon circuleren. 
Welke kennis dit was verschilde per ambacht. Geletterdheid had voor de ververs een andere 
functie dan voor de kuipers en de zilver- en goudsmeden, omdat bij zilver- en goudsmeden de 
nadruk lag op omrekentabellen en ontwerptekeningen, terwijl bij ververs recepten schriftelijk 
circuleerden. Kuipers lijken geen specifieke doelgroep te zijn geweest. Zij konden uiteraard wel 
profiteren van de informatie in rekenboekjes voor het bijhouden van hun winkeladministratie.     

8. Conclusie

In de geschiedschrijving over de verspreiding van technische kennis in de Nederlanden staat tot 
nu toe de persoonlijke overdracht van meester op leerling centraal. Een vestiging in een andere 
stad wordt gezien als de belangrijkste wijze waarop kennis zich kon verspreiden. Hierdoor is 
van oudsher veel belangstelling voor de rol van de ambachtsgilden en de lokale overheden. 
Toch is het niet duidelijk hoeveel invloed de verschillende instituties daadwerkelijk konden 
uitoefenen op de stromen van kennis. In de laatste jaren hebben diverse informatiedragers 
naast de persoonlijke overdracht op de werkvloer op meer aandacht kunnen rekenen, maar 
wij weten nog steeds niet precies welke factoren voor de kenniscirculatie van belang waren. 

In dit boek is systematisch onderzocht welke verschillende instrumenten mogelijk werden 
gebruikt om invloed uit te oefenen op de omstandigheden waaronder technische kennis 
circuleerde. Bovendien zijn verschillende kennisdragers bestudeerd, met andere woorden: 
er is onderzocht hoe kennis kon circuleren zowel langs verbale als niet-verbale weg. Als 
uitgangspunt is de door Liliane Hilaire-Pérez en Catherine Verna omschreven benadering van 
‘circulatie van kennis’ genomen. Aan de hand van dit concept zijn de verschillende thema’s in 
dit boek met elkaar verbonden. Het voordeel van de circulatie-werkwijze is dat deze niet alleen 
de uitvinders of ambachtslieden die kennis reproduceerden omvat, maar ook de producten 
en instrumenten waarin de kennis ligt ‘ingebed’, de regelgeving die de doorstroming van 
kennis bevordert of belemmert en de mensen die de technieken gebruiken en uitwisselen. 
Het gebruik van het circulatieconcept heeft eveneens als voordeel dat er niet impliciet 
sprake is van een ‘top-down’ dimensie, zoals wel het geval is bij de termen ‘verspreiding’ en 
‘overdracht’. Circulatie staat namelijk voor alle bewegingen, alle uitwisselingen en de gehele 
verspreiding van kennis binnen het technische domein. 

Dit onderzoek richtte zich op de context waarbinnen de kenniscirculatie plaatsvond. De 
drie deelvragen die werden behandeld zijn als volgt: Welke instrumenten werden gebruikt 
om de circulatie van technische kennis aan te moedigen of te ontmoedigen? Wat was het 
effect van de officiële regelgeving en het aanmoedigings- of ontmoedigingsbeleid? Hoe 
circuleerde technische kennis langs verbale en non-verbale weg? Om tot een beantwoording 
van deze deelvragen te komen is in dit boek onderzoek verricht naar kuipers, edelsmeden en 
textielververs in Haarlem en Rotterdam in de jaren ca. 1400-1720. Door de resultaten van deze 
case study te vergelijken met andere studies is het mogelijk om meer algemene uitspraken te 
doen over de circulatie van kennis in de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd.    
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8.1 InstRumenten om CIRCuLAtIe te stuRen

In het eerste hoofdstuk werd er op gewezen dat verschillende instituties instrumenten bezaten 
waarmee zij in principe invloed konden uitoefenen op de omstandigheden waaronder kennis 
circuleerde. Deze instituties waren de werkplaats, de organisaties van ambachtslieden, de 
lokale overheid en stedelijke instellingen, de Staten van Holland, de Staten-Generaal en de 
landsheer. (Schema 1) In het tweede hoofdstuk kwam naar voren dat de landsheer, Staten van 
Holland en Staten-Generaal zich in de periode 1400-1720 nauwelijks met de circulatie van 
technische kennis bemoeiden. Zij lieten het opstellen van regelgeving over het leerwezen 
zoveel mogelijk over aan de diverse lokale organisatievormen. Een belangrijke uitzondering 
vormen de keuren die in 1502 en 1551 door de landsheer voor edelsmeden werd opgesteld. 
Hier gold echter dat op lokaal niveau al snel van de bepalingen over het leerwezen werd 
afgeweken. Wat organisaties van ambachtslieden betreft, verschilde per stad het moment 
waarop beoefenaren van een bepaald beroep zich in een gilde aaneensloten. Uiteindelijk 
zouden alle onderzochte beroepen zich tussen ca. 1443 en 1715 in een eigen ambachtsgilde 
organiseren.

In het verleden werden de ambachtsbesturen een invloedrijke regulerende rol inzake de 
circulatie van kennis toegedicht, omdat bij hun oprichting altijd een keur werd opgesteld 
waarin regelgeving was opgenomen over het leerwezen. De bestuursleden moesten 
ervoor zorgen dat de keuren werden nageleefd en konden suggesties doen aan de lokale 
overheid voor nieuwe regelgeving. Tevens hadden zij ten aanzien van zaken die hun ambacht 
aangingen een adviserende rol. De oprichting van deze gilden lijkt daarom op het eerste 
gezicht een belangrijke breuk in de geschiedenis van de kenniscirculatie. Uit het derde en 
vierde hoofdstuk blijkt echter dat dit niet het geval was. 

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de bestuursleden 
daadwerkelijk  invloed konden uitoefenen op de meesters die deel uitmaakten van ‘hun’ 
gilde. De veronderstelling dat degenen die geen bestuurslid werden niets meer te zeggen 
hadden blijkt niet juist te zijn. De vergelijking tussen drie onderzochte ambachten toonde 
dat met name in de kleinere gilden de meesters een grote kans hadden om deel uit te maken 
van het bestuur. Voor degenen die nooit een bestuursmandaat vervulden, waren er in de 
onderzochte jaren nog tal van informele momenten waarop invloed kon worden uitgeoefend 
op de besluitvorming. Tot nu toe was er weinig bekend over de kerkelijke gezindte of afkomst 
van Hollandse gildebestuursleden. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de overgang naar de 
Republiek de toegang voor nieuwkomers of katholieken tot bestuurszetels niet moeilijker 
maakte, omdat de bestuursleden in de meeste steden nooit politieke macht hadden 
verkregen. Doordat gelijktijdig hun religieuze rol wegviel, was er geen grote noodzaak om 
katholieken te verbieden een bestuurszetel in te nemen. Er moesten wel jaarlijks nieuwe 

gezichten tot de besturen worden toegelaten, omdat de wijze waarop de verkiezingen 
plaatsvonden vanaf de oprichting van de gilden niet veranderde. Zelfs aan het einde van de 
zeventiende en begin van de achttiende eeuw toen het economisch minder ging, konden de 
Hollandse gildebesturen meer ‘democratisch’ dan ‘oligarchisch’ worden genoemd. 

De rol van de gilderegelgeving als instrument waarmee mogelijk invloed kon worden 
uitgeoefend op de omstandigheden waaronder kennis circuleerde, wordt in het vierde 
hoofdstuk onderzocht. Anders dan lange tijd in de internationale gildehistoriografi e werd 
aangenomen,  werd de regelgeving over het leerwezen niet in toenemende mate gebruikt om 
vreemdelingen de toegang tot bepaalde ambachten te ontzeggen. De inschrijfgelden voor 
leerjongens en knechten van de onderzochte beroepen waren in de periode 1400-1720 altijd 
laag. Uiteraard kon niet iedereen een plek als meester bemachtigen vanwege de entree-eisen 
die met het lidmaatschap van het gilde samenhingen, maar het werd nieuwkomers nooit 
onmogelijk gemaakt om meester of bestuurslid te worden. Dit wordt tevens bevestigd door 
de in het tweede en vijfde hoofdstuk gepresenteerde gegevens over de herkomstpatronen 
van meesters. Vertrekkende ambachtslieden werden door het gilde eveneens weinig in de 
weg gelegd. In de vergelijking tussen de twee steden en drie beroepsgroepen kwam in het 
vijfde hoofdstuk naar voren dat Rotterdamse kuipers in tegenstelling tot hun Haarlemse 
collegae vaak tijdelijk dienst namen bij de Verenigde Oostindische Compagnie. Verder deden 
redelijk veel Haarlemse textielververs vrijwillig afstand van hun meesterschap.

De regelgeving van de gilden werd evenmin direct ingezet om de circulatie van kennis te 
bevorderen. Door middel van een case study naar de Rotterdamse en Haarlemse kuipersgilden 
werd aangetoond dat het aantal inschrijvingen en meesterproeven meer door de 
marktwerking dan door een veranderingen in de entree- en inschrijfgelden werd beïnvloed. 
De bestuursleden van beide steden namen vooral een afwachtende houding aan. Deze 
conclusies sluiten aan bij het huidige internationale debat over de ambachtsgilden waarbij 
steeds meer vraagtekens worden gezet bij de invloed van de ambachtsgilden. Er is voor 
andere gilden eveneens op gewezen dat veranderingen in de tarieven niet allesbepalend 
waren voor het aantal inschrijvingen of meesterproeven. Als een knecht het idee had dat het 
meesterschap een goede investering voor de toekomst was, wilde hij wel aan de entree-eisen 
voldoen. We zagen dat in sommige gevallen  gilden wel pogingen ondernamen om invloed 
uit te oefenen op de kenniscirculatie, zoals door het aanbieden van gezamenlijke tekenlessen 
door meesters van het Sint Lucasgilde van Haarlem of door knechten te helpen in hun 
zoektocht naar een werkgever. Desondanks maakten de gildebesturen nauwelijks gebruik van 
hun recht om regelgeving over technische kennis op te stellen. Over veel zaken waarmee de 
Hollandse gilden juist wel veel invloed hadden kunnen uitoefenen op het leerwezen werden 
nooit bepalingen opgesteld. Men kan hierbij denken aan de manier waarop de meester zijn 
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vak moest overdragen, wat hij maximaal aan leergeld mocht vragen of waarop hij zijn keuze 
voor een nieuwe leerling of knecht moest baseren. Daarnaast stelden gilden geen regelgeving 
op om onderaanneming tegen te gaan of de verkoop van gereedschappen te verbieden. Tot 
slot bleek uit het zesde hoofdstuk dat de Hollandse bestuursleden weinig tot geen rol hebben 
gespeeld als initiatiefnemer van leercontracten. 

In de historiografi e over ambachtslieden worden naast de ambachtsgilden de Hollandse 
stadsbesturen en diverse stedelijke instellingen genoemd vanwege hun mogelijke invloed 
op de circulatie van technische kennis. De instrumenten die de stadsbesturen konden 
gebruiken, worden in het vijfde hoofdstuk behandeld. Deze betreff en regelgeving over 
het poorterschap, akten van admissie, het verlenen van gunstige vestigingsvoorwaarden 
en het geven van dispensatie van de gilderegelgeving. In Haarlem en Rotterdam hadden 
beide stadsbesturen net zoals de ambachtsgilden instrumenten in handen om de komst van 
nieuwkomers zowel negatief als positief te beïnvloeden, maar gebruikten deze nauwelijks: 
ambachtslieden kwamen meestal uit eigen beweging naar de stad, aangetrokken door de 
hoge lonen, de werkgelegenheid en soms de relatieve tolerantie. Als de stadsbesturen zich 
wel met de vestiging van nieuwkomers bemoeiden, was dit om de positie van de stad als 
zodanig te verbeteren door extra werkgelegenheid te scheppen of de vestiging van bedelaars 
en arme lieden tegen te gaan die ten koste van de eigen bewoners en de stadskas aanspraak 
zouden doen op de stedelijke voorzieningen. Net zoals voor de ambachtsgilden gold, lijkt 
het merendeel van deze instrumenten weinig tot geen invloed te hebben gehad op het 
aantrekken van kuipers en goud- en zilversmeden. Het instrument dat de stadsbesturen in 
handen hadden om de toegang tot de gilden te vereenvoudigen, werd door de lokale overheid 
van Haarlem alleen ingezet om enige tijd de toegang tot het verversgilde te vergemakkelijken. 
Dit past in het beleid van de Hollandse steden om de lokale textielnijverheid te ondersteunen, 
omdat met name ‘fabrikeurs’ die hun eigen goederen wilden verven versneld tot het gilde 
werden toegelaten.

De instrumenten die de stadsbesturen konden gebruiken om de toegang tot de stad te 
vergemakkelijken of te beperken werden in de onderzochte periode niet altijd op dezelfde 
wijze ingezet. Zo zouden er na 1700 steeds minder gunstige vestigingsvoorwaarden worden 
geschonken aan ambachtslieden en in de laatste decennia van de zeventiende eeuw gingen 
diverse Hollandse steden admissieakten verplicht stellen. Dergelijke akten van admissie 
werden niet gebruikt om het ambachtslieden van buiten de stad lastig te maken lid te worden 
van een gilde, maar om armen en bedelaren te weren die mogelijk na hun aankomst in de 
stad een beroep zouden doen op de charitatieve instellingen. Anders dan voor de steden 
in de oostelijke provincies van de Republiek wordt aangenomen, gebruikten stadsbesturen 
in Holland  poorterschapleges niet als instrument om de vestiging van bepaalde groepen 

migranten tegen te gaan. De Hollandse stadsbesturen lijken ook weinig tot geen drempels te 
hebben opgeworpen om het vertrek van ambachtslieden tegen te gaan. 

Een instrument dat in principe door drie verschillende instituties kon worden gebruikt om 
invloed uit te oefenen op de circulatie van technische kennis was het leercontract. Deze 
drie instituties zijn de werkvloer, de organisaties van ambachtslieden en de lokale overheid 
met de stedelijke instellingen. In het zesde hoofdstuk werd er op gewezen dat tot nu toe 
zeer weinig onderzoek is verricht naar de Hollandse leercontracten. In internationale studies 
zijn uiteenlopende conclusies getrokken wat betreft de vraag in hoeverre de gilden de 
leercontracten gebruikten om invloed uit te oefenen op het leerwezen. Wij zagen in het zesde 
hoofdstuk dat bij het opstellen van de notariële leerafspraken de meesters met de voogden 
of de ouders van de leerlingen onderhandelden over de kosten van de overdracht van 
informatie. Een combinatie van factoren was van invloed op de hoogte van het uiteindelijke 
leergeld en het tempo waarin de vaardigheden werden overgedragen, namelijk de status van 
het beroep, de kennis die de meester bezat, de duur van de leertijd en de elders verkregen 
ervaring van de leerjongen. Mogelijk speelde ook het vermogen van de ouders en voogden 
een rol, omdat zij meer geld konden bieden waardoor de vaardigheden sneller werden 
overgebracht. Voor ambachtslieden was een notarieel leercontract een extra verzekering 
dat de gemaakte afspraken werden nageleefd. Anders dan in Engeland waar het opstellen 
van een leercontract in de zeventiende eeuw verplicht was, was er bij de ‘gewone’ Hollandse 
ambachtsjongens geen sprake van een verplichting. Het feit dat ambachtslieden die tot een 
gilde behoorden toch naar de notaris gingen om een leercontract op te stellen, betekende 
dat zij weinig vertrouwen hadden in een eventuele bemiddelende of toezichthoudende rol 
van de bestuursleden van hun gilde. Sommige gilden zullen een bemiddelende rol hebben 
gespeeld wanneer confl icten optraden. Buiten de mogelijkheid dat de bestuursleden van de 
gilden recht konden spreken bij meningsverschillen, waren er in de Vroegmoderne steden 
nog tal van andere manieren van confl ictoplossing beschikbaar. 

In de weeshuizen hadden de regenten de rol van de ouders overgenomen bij het opstellen 
van de leercontracten. Door de vergelijking tussen verschillende weeshuizen in Rotterdam en 
Haarlem werd duidelijk dat per weeshuis het uitbestedingspatroon verschilde en de gekozen 
beroepen in de onderzochte weeshuizen met name de goedkopere beroepen waren waar 
geen zeer lange leertijd voor stond. Een belangrijk verschil met de notariële leercontracten 
was dat de weeskinderen meestal geen leergeld hoefden te betalen aan hun leermeester. 
Weeskinderen betaalden hun leermeesters uit in de vorm van arbeid. In ruil daarvoor 
ontvingen zij een kleine vergoeding. De hoogte van deze vergoeding werd mede bepaald 
door de ervaring van de leerjongen, de status van het beroep en de concurrentiepositie van het 
weeshuis. Er werd met individuele ambachtslieden over de kennisoverdracht onderhandeld.  
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Dezelfde factoren speelden waarschijnlijk een rol voor de zogenaamde diaconiekinderen. De 
jongens wier families ondersteuning kregen van een armenzorginstelling werden door hun 
ouders of de diakenen en regenten van deze instellingen op een ambacht uitbesteed. Volgens 
regelgeving van de Staten van Holland uit 1597 moest voor hen een leercontract worden 
opgesteld, zodat door dergelijke instellingen kon worden gecontroleerd of beide partijen 
zich aan hun afspraken hielden. Beroepen waar het ging om het verrichten van eenvoudige 
vaardigheden leverden voor jonge kinderen een redelijk werkloon op. Op lange termijn was 
het echter gunstiger om te investeren in een ambachtsopleiding. Dit zou namelijk na enkele 
jaren een hoger werkloon opleveren. De ambachtsgilden speelden een veel kleinere rol dan 
de weeszorg- en armenzorginstellingen als initiatiefnemers van leercontracten. Zij schreven 
het opstellen van leercontracten niet voor en zij lieten onderhandelingen over leergeld en 
leertijd aan de afzonderlijke meesters over. Het leercontract was in Haarlem en Rotterdam 
vooral een instrument van de voogden/ouders, de meesters en de stedelijke wees- en 
armenzorginstellingen

Tot slot werd in het zevende hoofdstuk duidelijk gemaakt dat de mogelijkheid tot het 
vergaren van schriftelijke kennis met name in de zeventiende eeuw sterk toenam, omdat de 
geletterdheid van de ambachtslieden en de beschikbaarheid van ‘ambachtsliteratuur’ na 1600 
sterk groeide. De gilden stelden geen regelgeving op om deze ontwikkeling te beïnvloeden. 
Uit de vergelijking tussen de verschillende beroepsgroepen kwam naar voren dat per 
beroepsgroep geletterdheid een andere functie had. Bij de ververs circuleerden verfrecepten 
waardoor zij nieuwe bereidingsmethoden konden aanleren, bij de goud- en zilversmeden 
lag de nadruk op omrekentabellen en ontwerptekeningen, terwijl bij de kuipers geen 
technische informatie circuleerde. Zij konden wel gebruik maken van rekenboekjes om hun 
eigen winkeladministratie op orde te krijgen. Het leren lezen, schrijven, rekenen en tekenen 
kon voor Hollandse ambachtslieden een goede investering zijn als zij hun eigen werkplaats 
wilden opzetten. 

8.2 mAnIeRen vAn kennIsCIRCuLAtIe

Behalve het succes of falen van verschillende instrumenten waarmee circulatie van kennis 
kon worden gestuurd, is in dit boek onderzocht langs welke wegen technische kennis in 
ambachten daadwerkelijk circuleerde. De titel van dit boek is Ambachtelijk geschoold, maar de 
vraag die hier gesteld wordt, gaat natuurlijk over de precieze betekenis van een ambachtelijke 
scholing in de onderzochte periode.  

Een ambachtelijke scholing kon in de eerste plaats worden verkregen op de werkvloer. Men 
kan hierbij natuurlijk denken aan de kennisoverdracht van meester op leerling. In dit boek 

werd aangetoond dat dit niet het gehele verhaal was. Een ambachtelijke scholing hield niet 
op nadat de leerling zijn afgesproken leertijd bij zijn leermeester had doorlopen. Een meester 
kon bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden van een knecht leren en door samen te werken 
met andere meesters bestond de mogelijkheid om nieuwe kennis te verwerven. Knechten 
hoefden wat technische kennis betreft niet voor hun meester onder te doen. Omdat het 
knechtschap fl exibeler was dan het meesterschap, konden knechten van stad tot stad trekken 
waardoor zij in elke nieuwe werkplaats weer nieuwe kennis konden verkrijgen. 

Voor de Zuidelijke Nederlanden kon recent worden aangetoond dat onderaanneming daar 
een integraal onderdeel vormde van het gildewezen. Tot nu toe was er weinig over dit 
onderwerp bekend wat betreft de Hollandse steden. Het traditionele meesterschap waarbij 
een meester aan het hoofd stond van een kleine werkplaats met enkele leerlingen en knechten 
was in de zeventiende eeuw niet de enige ondernemingsconstructie. Zowel bij de kuipers 
als bij de goud- en zilversmeden en de ververs kwamen in de zeventiende en achttiende 
eeuw in Haarlem en Rotterdam verschillende soorten ondernemingsvormen voor die de 
kenniscirculatie tussen werkplaatsen mogelijk gunstig zullen hebben beïnvloed. Sommige 
meesters maakten bijvoorbeeld producten voor andere meesters waarbij de grenzen van de 
stad werden overschreden. 

De rol van ‘vreemdelingen’ in de onderzochte gilden moet aanzienlijk zijn geweest. Voor 
Haarlemse kuipersknechten werd bijvoorbeeld aangetoond dat het grootste deel van hen in 
de zeventiende eeuw afkomstig was van de kustregio’s van de Zuiderzee. In de loop der tijd 
kon het herkomstpatroon van migranten veranderen. Voor alle drie de onderzochte beroepen 
gold dat in de zeventiende eeuw en eerste decennia van de achttiende eeuw relatief veel 
ambachtslieden uit de omliggende dorpen en steden zich in Rotterdam en Haarlem vestigden, 
ambachtslieden afkomstig waren uit allerlei plaatsen en nooit één herkomstregio kon worden 
aangewezen. In het geval van de kuipers fungeerde Haarlem in de periode 1649-1720 als 
opleidingscentrum en als een stad die stromen van kennis van andere plaatsen aantrok op 
het niveau van de knechten. Aan het einde van de zeventiende eeuw hadden Haarlem en 
Rotterdam hun aantrekkingskracht  als opleidingscentrum nog niet verloren. Anders wat men 
normaal gesproken aanneemt, zagen we dat ambachtslieden als zij zich eenmaal als meester 
in een bepaalde stad hadden gevestigd niet tot hun dood in die stad bleven wonen; ze 
konden ook verder trekken en daardoor hun kennis naar andere plaatsen verspreiden. Uit de 
vergelijking tussen de vertrekpatronen van de ambachtslieden bleek dat in sommige gilden 
het meesterschap aantoonbaar fl exibeler was dan in andere. 

Ambachtelijk geschoold houdt echter niet alleen de persoonlijke overdracht van kennis op 
de werkvloer in. Wij zagen dat de mogelijkheid tot het vergaren van schriftelijke kennis met 
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name in de zeventiende eeuw sterk toenam en dat het leren schrijven, rekenen (en tekenen) 
een goede investering kon zijn voor ambachtslieden. Hilaire-Pérez en Verna noemen naast 
de geschreven media en ontwerptekeningen nog meer voorbeelden van kennisdragers, 
waaronder de gereedschappen en eindproducten van meesters. De eindproducten van 
kuipers, ververs en goud- en zilversmeden met de technische kennis die hierin was ingebed 
werden in dit boek niet behandeld, omdat dit een archeologische of kunsthistorische expertise 
vraagt. In het vierde hoofdstuk werd wel aannemelijk gemaakt dat gereedschappen onder 
ambachtslieden circuleerden. Zo werden er diverse voorbeelden genoemd van meesters die 
gereedschappen van anderen kochten. In de loop van de zeventiende eeuw ontstond zelfs 
met de krantenadvertentie een nieuwe marketingtactiek waardoor een bredere klantenkring 
aangesproken kon worden. De gilden, het stadsbestuur, de stedelijke instellingen, de Staten 
van Holland of de Staten-Generaal gebruikten hun regelgeving niet om dergelijke tendensen 
te beïnvloeden. 

8.3 veRkLARIng vAn gesIgnALeeRde ontWIkkeLIngen en BRuIkBAAR-
HeId BenAdeRIng

In dit boek is de impact van verschillende gebeurtenissen op de circulatie van technische 
kennis onderzocht door middel van een thematische opbouw waarbinnen drie perioden 
met elkaar worden vergeleken. De breukvlakken van de drie onderzochte perioden zijn 
gebeurtenissen waarvan gemakkelijk verondersteld kan worden dat deze onmiddellijke 
gevolgen hadden voor de circulatie van technische kennis. Men kan hierbij denken aan 
de oprichting van de gilden na ca. 1400, de Opstand, de komst van de Hugenoten en 
Zuidelijke Nederlanders en de verslechterende economische omstandigheden aan het einde 
van de zeventiende eeuw. Lange tijd werd in de internationale historiografi e bijvoorbeeld 
aangenomen dat de ambachtsgilden een belangrijke rol speelden in het leerwezen en met 
hun regelgeving de toegang tot het meesterschap manipuleerden. De vraag die in dit boek 
werd gesteld is of deze gebeurtenissen daadwerkelijk een belangrijke impact hadden op de 
circulatie van technische kennis. 

In de inleiding op dit proefschrift werd een onderscheid gemaakt tussen een vijftal instituties 
die mogelijk invloed konden hebben uitgeoefend op de omstandigheden waaronder kennis 
kon circuleren. De door Hilaire-Pérez en Verna geïntroduceerde circulatie-benadering maakt 
een dergelijke aanpak mogelijk. Doordat er twee steden met elkaar worden vergeleken 
konden in dit boek in detail de instituties en hun instrumenten worden bestudeerd. Wij zagen 
dat diverse instituties weliswaar instrumenten in handen hadden waarmee zij de circulatie van 
kennis zowel negatief als positief konden beïnvloeden, maar zij gebruikten deze in de periode 
1400-1720 nauwelijks op een dergelijke wijze. De circulatie van kennis werd grotendeels 

vrijgelaten. Noch het ontstaan van de ambachtsgilden, noch de stichting van de Republiek of 
de verslechterende economische omstandigheden aan het einde van de zeventiende eeuw 
veroorzaakten daarom een grote breuk wat betreft de verschillende manieren waarop kennis 
kon circuleren. Omdat in dit boek twee steden en ambachten uit drie verschillende sectoren 
werden onderzocht, kon worden aangetoond dat de beschreven afwezigheid van grote 
veranderingen op dit vlak niet voor slechts één bepaalde stad, technische sector of beroep 
gold. Omdat de beide onderzochte steden op economisch en op demografi sch gebied 
andere ontwikkelingen doormaakten, kon worden uitgesloten dat deze ontwikkelingen een 
doorslaghebbende invloed hadden op de wijze waarop invloed werd uitgeoefend op de 
omstandigheden waarbinnen kennis circuleerde. 

Toch kunnen dankzij de vergelijking tussen drie verschillende ambachten en twee Hollandse 
steden wel degelijk een aantal factoren worden aangewezen die relatief veel invloed 
hadden op deze omstandigheden. In de gehele periode lijkt het meest invloedrijke instituut 
de werkvloer zelf te zijn geweest waar leerjongens, knechten en in sommige gevallen ook 
meesters met elkaar samenwerkten om voldoende inkomen te genereren. Door formele en 
informele medezeggenschap konden de meesters invloed uitoefenen op de regelgeving die 
het bestuur van hun gilde opstelde. Meesters maakten bovendien afzonderlijke afspraken 
met hun leerlingen over de leertijd, de vaardigheden die werden overgedragen en andere 
aspecten van het leerwezen. De meesters besloten of zij genoeg werk hadden om een 
leerling of een knecht aan te nemen en wie zij in dienst namen. De gilden oefenden hierop 
geen invloed uit. Daarnaast konden de meesters door een leercontract bij een notaris op te 
stellen de afspraken die zij met een leerling maakten vastleggen, waardoor als er discussies 
ontstonden zij op de formele afspraken konden wijzen. Dit gold tevens voor de afspraken met 
de knechten.  

Ook het beleid van de verschillende stedelijke weeszorg- en armenzorginstelling had relatief 
veel invloed op de circulatie van technische kennis. Vanaf het einde van de zestiende eeuw 
nam de invloed van deze instellingen op de kenniscirculatie toe, omdat steeds meer kinderen 
onder hun regime kwamen te vallen. De regenten en diakenen legden leerafspraken vast 
voor de kinderen die onder hun verantwoording vielen en zorgden dat zowel leerling 
als leermeester zich aan hun afspraken hielden. Daarbij onderhandelden zij met de 
individuele ambachtslieden bij het opstellen van de leercontracten en besloten zij bij wie de 
leerjongens werden geplaatst. Bij de armenzorginstellingen zullen tevens de ouders van de 
diaconiekinderen enige invloed hebben gehad op de uitbesteding van hun kinderen op een 
leer- of werkplek.  
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Tot slot zagen wij dat de lokale stadsbesturen enige directe invloed uitoefenden. In de 
Hollandse steden gebruikten de stadsbesturen hun instrumenten met name om de lokale 
lakennijverheid een impuls te geven en bemoeiden zich vrijwel niet met wie lid werden van 
ambachtsgilden. Daarentegen oefende het Haarlemse stadsbestuur een aantal decennia wel 
actief invloed uit op de kwestie wie versneld mocht toetreden tot het verversgilde. 

In andere West-Europese landen gebruikten de lokale of de centrale overheden andere 
instrumenten om de kenniscirculatie te beïnvloeden of gebruikten zij dezelfde instrumenten 
niet op gelijke wijze. Het verhaal dat in dit boek wordt verteld gaat daarom vooral over de 
wijze waarop de verschillende Hollandse instituties al dan niet invloed konden uitoefenen 
op de kenniscirculatie. De Hollandse stadsbesturen deelden bijvoorbeeld in tegenstelling tot 
wat in Noord-Italië wel het geval was nauwelijks octrooien uit aan ambachtslieden om hen 
over te halen zich in hun stad te vestigen. In de Zuidelijke Nederlanden zouden stadsbesturen 
een grotere verscheidenheid aan ambachtslieden met gunstige vestigingsvoorwaarden 
hebben geprobeerd aan te trekken dan de Hollandse steden. Sommige lokale overheden in 
de oostelijke provincies van de Republiek gebruikten hun recht om poorterregelgeving op te 
stellen wel om de toegang tot de gilden voor katholieken te belemmeren. Tevens zagen we 
dat de rol van de ambachtsbesturen niet overal hetzelfde was. In tegenstelling tot de gilden in 
Holland hadden die in de Zuidelijke Nederlanden politieke macht verworven en de zuidelijke 
bestuursleden raakten hun religieuze taken aan het einde van de zestiende eeuw niet kwijt. 
Om het sociale prestige van de gilden te tonen waren er meer investeringen nodig dan in 
Holland, bijvoorbeeld in de vorm van religieuze processies en rijkversierde gildehuizen, wat 
invloed kon hebben gehad op de hoogte van de gevraagde entree- en inschrijfgelden. De 
circulatie van kennis werd in Holland grotendeels vrijgelaten. Juist omdat de verschillende 
instituties weinig moeite deden om dit te beïnvloeden waren de omstandigheden waarbinnen 
de circulatie van kennis plaats kon vinden zeer gunstig. 

Naast het feit dat de circulatie-benadering de onderzoeker in staat stelt om nauwkeurig te 
beschrijven welke instituties invloed konden uitoefenen is een belangrijk voordeel van het 
gebruik van dit concept, dat ‘circulatie’ niet alleen de ‘top-down’ overdracht van technieken op 
de werkvloer betreft en ons in staat stelt om tevens andere manieren te beschrijven waarop 
kennis kon circuleren. Behalve de vraag in hoeverre de verschillende instituties erin slaagden 
om daadwerkelijk de circulatie van kennis te beïnvloeden staat daarom in dit boek de vraag 
centraal op welke wijze technische kennis langs verbale en niet-verbale weg kon circuleren. 
Een belangrijke factor die ambachtslieden in staat stelde om buiten de mondelinge overdracht 
van informatie nieuwe kennis te vergaren was geletterdheid. Omdat drie verschillende 
beroepen met elkaar werden vergeleken kon geconcludeerd worden dat geletterdheid 
per beroepsgroep een andere functie kon vervullen. Hierdoor kon tevens de mogelijkheid 

toenemen om gereedschappen van elders te krijgen, omdat ambachtslieden advertenties 
als middel gingen gebruiken om de verkoop van gereedschappen bij een groter publiek 
bekendheid te geven. 

Aan de hand van de door Hilaire-Pérez en Verna geïntroduceerde benadering kon in deze studie 
worden aangetoond dat de kenniscirculatie in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd 
niet een simpel verhaal is waarbij informatie alleen van meester op leerling op de werkvloer 
werd overgedragen. Ambachtelijk geschoold staat niet alleen voor de overdracht van meester 
op leerling op de werkvloer, maar voor een groot scala aan mogelijkheden om nieuwe kennis 
te verwerven. Een ambachtelijke scholing duurde een gehele carrière en hield niet op als de 
formele leertijd van het gilde was doorlopen. 
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Bijlage 1 - Leercontracten van Rotterdamse en Amster-
damse ambachtslieden, 1604-1681 

A - Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten voor goud- en zilverwerkers.

 Ambacht Leertijd Leeftijd kosten Jaar Plaats Bron

Zilversmeden 2,5 jaar X 140 guldens 1605 Amsterdam Van Dillen 1, f. 
630.

Goudsmeden 6 jaar 13 0 1614 Amsterdam Van Dillen 2, f. 80. 

Zilversmeden 5 jaar 12 12 ponden 
Vlaams

1614 Amsterdam Van Dillen 2, f.  
83-84. 

Goudsmeden 4 jaar X 184 guldens 1615 Amsterdam Van Dillen  2, f. 
138. 

Zilversmeden 3 jaar 17 135 guldens 1620 Amsterdam De Jager, 104

Diamantsnijden, 
werken op de molen 
en polijsten

3 jaar 17 45 guldens 1622 Amsterdam Van Dillen 2, f. 
465. 

Goud- en 
zilverdraadtrekken, 
‘cantilliën en palliet’ 
maken

8 jaar 8 800 guldens 1624 Amsterdam Van Dillen 2, f. 
521-522. 

Zilversmeden 4 jaar 15 50 1628 Amsterdam Van Dillen 2, f. 
668. 

Goudslaan 8 jaar 12 0 1631 Rotterdam ONA, Inv. nr. 108; 
102/180.

Zilversmeden 7 jaar 13 0 1632 Rotterdam ONA, Inv. 185; 
97-117.

Goud- en 
zilverdraadtrekken

Tot hij het vak 
geleerd heeft. 
Daarna een jaar 
in dienst van de 
leermeester. 

X 80 1633 Amsterdam Van Dillen 3, f. 34.

Goud- en 
zilverdraadtrekken

13 weken X 100 guldens. 
Daarna zal hij als 
knecht werken

1633 Amsterdam Van Dillen 3, f. 36. 

Goud- en 
zilverdraadtrekken

5 jaar 16 0 1634 Amsterdam Van Dillen 3, f. 56. 

Goudsmeden 3 jaar 13 300 guldens 1634 Amsterdam Van Dillen 3, f. 56

Goudsmeden 4 jaar 14 0 1634 Amsterdam Van Dillen 3, f. 66.

Gouddraadtrekken 1 jaar en 
3 maanden

17 80 guldens 1636 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
109. 

Diamantsnijden 3 jaar en 
3 maanden

X 0 1636 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
123-124.

Zilversmeden 3 jaar en 6 
maanden

16 0 1637 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
144.

Goudsmeden 5 jaar X 350 1640 Rotterdam ONA,  Inv.nr.  269; 
124/194. 
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A - Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten voor goud- en zilverwerkers. (Vervolg)

 Ambacht Leertijd Leeftijd kosten Jaar Plaats Bron

Zilversmeden 6 jaar X 0 1641 Rotterdam ONA, inv. nr.  329, 
aktenr. 407-p. 
804.

Goudsmeden, het 
werken in goud, het 
kopen, verkopen en 
verhandelen met alles 
wat daarbij hoort

5 jaar 13 0 1641 Amsterdam De Jager, p. 105.

Zilversmeden 5 jaar 12 0 1641 Amsterdam De Jager, p. 106

De kunst van het 
goudsmeden en het 
verhandelen

5 jaar 11 0 1641 Amsterdam De Jager, p. 106

Zilversmeden 5 jaar 13 0 1642 Amsterdam De Jager, p. 106

Zilver- 
gouddraadtrekker

4 jaar 13 0 1643 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
376-377. 

Zilversmeden 4 jaar 12 0 1644 Amsterdam De Jager, p. 106

Zilversmeden 2 jaar X  0 1645 Rotterdam De Jager, p. 108  

Zilversmeden 2 jaar X 0 1645 Rotterdam De Jager, p. 107-
108. 

Goudsmeden 4 jaar 15 210-240 guldens 1648 Rotterdam De Jager, p. 108. 

Zilversmeden 6 jaar 12 0 1649 Amsterdam De Jager, 106

Goudsmeden 6 jaar 13 De stief-
vader van de 
leerjongen 
ontvangt voor 
zijn vrouw een 
paar parels met 
twee gouden 
halve kronen

1654 Rotterdam De Jager, 108.

Gouddraadtrekken 
(jongen) en goud en 
zilverdraadspinnen 
(meisje)

Niet 
gespecificeerd. 
Na afloop van 
het leren moet 
de meester een 
dagloon geven 
en in dienst 
nemen. 

X 0 1655 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
640. 

Zilversmeden 6 maanden X 3 gulden per 
week = 78 
guldens

1658 Rotterdam Collectie Pieck: 
GAR ONA, inv. nr. 
674, f. 166; d.d. 
25-5-1658. 

Zilversmeden 4 jaar 14 250 1660 Rotterdam ONA, Inv.nr.  234; 
40/73.

Diamantslijpen 2 jaar X 125 guldens 1666 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
748. 

Zilversmeden 3 jaar X 60 guldens 1671 Amsterdam De Jager, p. 107

Goudsmeden 4 jaar X 700 1680 Rotterdam ONA 15/08/1680, 
1044, 114/293

B - Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten voor kuipers. 

Ambacht Leertijd Leeftijd kosten Jaar Plaats Bron

Kuipen 1 X 9 pond vlaams 1604 Rotterdam ONA Inventaris 
29b, 1133/201

Wijnkuipen en 
wijnverlaten (Hij is al een 
volleerd kuiper) 

2 minderjarig 27 pond vlaams 1628 Rotterdam ONA inventaris 
41; 8/12

Kuipen 2 16 22 pond vlaams 1635 Rotterdam ONA 348; 
39/137, 

Kuipen 2 X 100 en het 
gemaakte werk

1642 Rotterdam ONA 464; 
149/277 

Kuipen 4 16 0 1643 Rotterdam ONA 204, f. 404

Kuipen en wijnverlaten 2 X 200 guldens 1646 Amsterdam Van Dillen 3, f. 
472.  



Bijlage 1 Leercontracten van Rotterdamse en Amsterdamse ambachtslieden, 1604-1685 241240

C - Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten voor ververs

Ambacht Leertijd Leeftijd kosten Jaar Plaats Bron

Verwen van orcel of 
lakmoes

Niet omschreven. 
Na het 
overbrengen van 
de kennis moet de 
leermeester 10 jaar 
als knecht in dienst 
van degene aan 
wie hij de kennis 
heeft overgebracht 
lakmoes 
vervaardigen

X De leermeester krijgt 
180 guldens voor het 
overdragen van zijn 
kennis en daarna krijgt 
hij 360 guldens per 
jaar en vrije woning 
gedurende 10 jaar. 

1617 Amsterdam Van Dillen 2, 
f. 249. 

‘Craprooden, Crap-
grauwen, taneyten 
en paersen’.
De verver gaat een 
compagnie aan met 
een koopman als 
meesterknecht en 
belooft de koopman 
en de zoon van de 
koopman boven-
staande zaken te 
leren

1,5 jaar X 200 guldens (inclusief 
het geld wat hij 
verdient als meester-
knecht) 

1622 Amsterdam Van Dillen 2, 
f. 461.  

Zijdeverven 2 19 100 guldens 1633 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 34. 

Zijdeverven 3 16 0 1636 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 129. 

Zijdeverven 2 X 0 1637 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 160. 

Kousenverven in 
zwart en allerlei 
kleuren en alles wat 
hiermee te maken 
heeft

2 18 300 guldens 1644 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 420.  

De ene verver 
leert de andere 
karmozijnverven. De 
ander leert de verver 
scharlakenverven

Niet 
gespecificeerd, 
later blijkt dat 
kennis mondeling 
en schriftelijk is 
overgebracht 

X Instructies in ruil voor 
instructies

1646 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 462-463. 

Kousenverven 2 (mondeling en 
schriftelijk)

16 350 guldens, een 
rosennobel (zilveren 
munt) en twee keer 
een rijksdaalder

1647 Rotterdam ONA 403, 
175/416

Zijdeverven 3 X X 1647 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 486.

C - Amsterdamse en Rotterdamse leercontracten voor ververs (Vervolg)

Ambacht Leertijd Leeftijd kosten Jaar Plaats Bron

Diverse kleuren 
op zijde en zijden 
stoffen

Niet 
gespecificeerd. 
Het 
compagnonschap 
duurt 10 jaar

X Men gaat een com-
pagnonschap aan, 
waarbij de winst gelijk 
wordt verdeeld.

1649 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 538.  

Lakenverven De eerste drie jaar 
wordt aan de ene 
compagnon alles 
geleerd m.u.v. 
het scharlaken-
verven. Na drie jaar 
wordt dat ook aan 
de compagnon 
geleerd. Het 
compagnonschap 
duurt 8 jaar.  

X Men gaat een com-
pagnonschap aan, 
waarbij één verver het 
verven zal waarnemen 
en doen en zijn kennis 
aan de andere over-
brengt. 

1660 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 681-683.  

Het leren blauw en 
zwart verven en alle 
andere kleuren. 

6 Er wordt 
een 
meester-
knecht 
in dienst 
geno-
men 
door een 
lakenko-
per. Hij 
leert de 
lakenko-
per en de 
zoon het 
verven. 

De zoon van de 
lakenkoper verdient 
in het tweede jaar van 
zijn dienst 2 gulden en 
tien stuivers per week 
en de andere vier jaren 
zoveel als zijn vader 
en de meester-knecht 
overeen-komen. 

1662 Amsterdam Van Dillen 3, 
f. 698-700. 

Verven van kraprood 6 weken 
(mondeling en 
schriftelijk) 

X 600 guldens 1674 Rotterdam ONA 
717/195

Het drukken en 
kleuren van wit 
katoen met diverse 
bloemen en figuren 
op Oost-Indische 
wijze.

Niet 
gespecificeerd, 
compagnonschap 
duurt 4 jaar

X Men gaat een 
compagnon-schap 
aan. De leermeester 
ontvangt 1/3 van de 
opbrengst na aftrek 
van de onkosten.

1685 Rotterdam ONA 1061; 
106/354.
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A - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse edelsmeden 
1590-1671

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Jan Jansz Zilversmid vier boeken  x Rotterdam 
1602

Weeskamer 370; 
211

2 Willem Simonsz zilversmid een schrijflei, 20 boeken x Rotterdam 
1609

Weeskamer 384; 
738

3 Anthonis Willemsz 
van Minnebeeck

Zilversmid x (maar akte is slecht leesbaar) x Rotterdam 
1618

Weeskamer 395; 
808

4 Frans Willems van 
Minnebeeck

Zilversmid/  
goudsmid

Hij schreef vlak voor zijn dood 
in een register.

x Rotterdam 
1619

Weeskamer 
397; 49

5 Dammas Simonsz 
van Minnebeeck

Zilversmid x x Rotterdam 
1619

Weeskamer
397; 184

6 Allert Gijsbrechts Zilversmid/
Goudsmid

x x Rotterdam
1622

ONA 83; 8/238

7 Laurens Andries Zilversmid een Bijbel en een deel 
tekeningen

x Rotterdam 
1625

Weeskamer 
408; 89

8 Albert Jacobs (van 
Alckmade)

Zilversmid x Betreft 
inhoud 
kisten die hij 
op zijn reis 
meeneem.

Haarlem 
1626 

ONA 97; 177v

9 Jacob Appelman Zilversmid testament met zilveren sloten, 
een mans testament en 
psalmboek

x Haarlem 
1632

ONA 163; 2/5

10 Andries de Koninck Goudsmids-
werker en 
linnenverkoper

patroonboek, psalmboek In de derde 
‘buij’?

Haarlem 
1638 

ONA 63; 460

11 Matthijs Aerts van 
Rijshout
(Matthijs is al enige 
tijd uitlandig)

Gouddraad-
trekker/
zilver-en 
goudwerker,

lessenaar, papieren en brieven in het 
kantoor

Haarlem
1639 

ONA 153;  18

12 Herman van 
Berckhout

Zilversmid een Bijbel, een Hoogduits 
Bijbeltje, vier of vijf boekjes

x Rotterdam
1641

Weeskamer 424; 
282

13 Pieter van 
Quinckelenberch, 
goudwerker

Goudwerker/ 
diamantsnijder

een deel boeken, een klein 
boekje

Meteen na 
beschrijving 
van gereed-
schappen 
gegeven. 
misschien 
in de werk-
winkel

Haarlem
1652

ONA 219;  164 



Bijlage 2 Aanwijzingen voor geletterdheid in Haarlemse en Rotterdamse  boedelinventarissen, 1590-1720 245244

A - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse edelsmeden 
1590-1671 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

14 Gabriel du Molijn Goudsmid een oude Bijbel en testament, 
nog een oudere, de kerkelijke 
historie van Johannis Uiten-
bogaert, Het antwoord van 
o.a. Heijdanus, het huwelijk 
van Kats, Appologie Groetus, 
het twaelft predicatieboek 
Johannes Uijtenbogaers, de 
rechtsgeleerdheid van Hugo 
de Groot, krijgskonstboek, de 
conste van de fortificatie van 
de legers (twee) en een Frans 
testament. Hij ondertekent zijn 
boedel met zijn naam. Echt-
genote bezit ook een aantal 
boeken en ondertekende 
eveneens. 

x Rotterdam 
1658 

ONA 277; 19/80

15 Jacobus van 
Pomeren en 
Elijsabeth Jans

Zilversmid een schuldregister x Haarlem 
1662

ONA 254; 84, z.f. 
d.d. 1 april 1662

16 Valentijn Hermans 
van Berckhout

Zilversmid 2 Bijbels en nog 2 à 3 kleine 
boekjes.

x Rotterdam
1663

Weeskamer, 449; 
235

17 Maritie Jans, de 
weduwe van 
Pieter Jansz 
Akersdijk. Vorige 
echtgenoot 
is Pieter Jans 
Akersloot

Kashoudster 1 Bijbel, Flavius Josephus,
een partij oude boeken

achter-
kamertje 
boven de 
winkel

Haarlem 
1663
Na dood 
weduwe 
opgemaakt.

ONA 312; z.f. d.d. 
18 januari 1663

18 Pieter Hermans van 
Berckhout

Zilversmid x x Rotterdam 
1664 

Weeskamer, 450; 
178

19 Lambert van der 
Toorn

Zilversmid een partij boeken x Rotterdam
1664

ONA 618; 48, d.d. 
9 maart 1664.  

20 Andries Ketelaar Zilversmid enige boekjes van weinig 
importantie waardig bij taxatie 
zes guldens

x Rotterdam 
1667

Weeskamer 455; 
448

21 Hans Diamant Zilver- en 
goudsmid

- twee Bijbels, twee Emanuel 
van Meteren, een testament, 
drie kleine boeckjens, 
nog een kleintje, nog een 
rommelingh.

- 13 schrijfboekjes

- in de 
staande 
kas in de 
kamer; 

- in de grote 
kamer

Haarlem
1669

ONA 261; z.f. d.d. 
19 januari 1669

B - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse 
edelsmeden 1672-1720

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Daniel Meertens Goudslager een schrijflessenaar,  twee 
Bijbels, nog enige boekjes 
met verscheidene auteurs

x Rotterdam 
1676

Weeskamer  
465; 80

2 Aris Akersloot Zilversmid, 
maar in ruste. 
Wel een 
toonbank in 
huis en twee 
brandijzers 
met koperen 
knoppen

x x Haarlem 
1677

ONA 387; 
145

3 Matheus Stedtner Zilversmid x x Rotterdam 
1677

Weeskamer  
466; 1

4 Jacobus van 
Rooijen

Zilversmid lessenaar,
een boekje met zilveren 
slootjes, een boekje met 
kuipjes, boeken en boekjes 
van verscheidene auteurs

x Rotterdam
1678

Weeskamer 
466; 582

 5 Philips van der 
Heuvel

Zilversmid 3 boeken van de 
zilversmidsnering, 
rymen van Kamphusen, 
bellerophen

x Rotterdam 
1682 

ONA 974; 
13/43

6 Johannes Borst Zilversmid - een testamentje met 
gouden kuipjes, een dito 
met zilver vergulde knipjes, 
een Bijbeltje en een grote 
dito, en twee zilveren 
boekslootjes

- een lessenaar; enige 
boeken

- schuldregister

- in de kas in de 
voorkamer

- achterkeuken
- x

Haarlem
1685

ONA, 387; 
127

7 Cornelis Willemsz 
Snijder

Zilversmid een kerkboekje met 
zilverbeslag en een zilveren 
ketting

- een schuldregister

- kamertje
- x

Haarlem
1685

ONA, 523;  
109

8 Arent Claesz 
Hogeveen 

Arent al enige 
tijd overleden, 
opgemaakt na 
dood echtgenote

Zilversmid x x
(inventaris is 
geen huisboe-
del) 

Haarlem 
1685

ONA, 514; 
66

9 Willem Jansz 
Vermeer

Zilversmid - enige boeken 
- een schrijfbord van lei.  

- binnenkeuken 
- op de plaats.

Haarlem 
1686

ONA 514, 
deel 2, f. 49. 
d.d. 5 maart 
1686
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B - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse 
edelsmeden 1672-1720 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

10 Aarnout 
Kersbergen

Zilversmid - twee boekjes met zilveren 
sloten, 
- een bijbel, 
- twee kleine Bijbeltjes.

x Rotterdam 
1695

Weeskamer  
481; 323

11 Pieter van Hoorn Zilversmid. 
Hij bezit drie 
getouwen. 
Geen 
zilversmid-
gereedschap 
in boedel. Wel 
zilversmid 
genoemd.

- twee Liesvelse Bijbels, een 
kleine Bijbel, een Flavius 
Jesefij en een kronijck 
van Franck, een wonder 
boek van David Joris, twee 
geschreven testamenten, 
noch een briefkens 
testament, noch 7 boeken in 
quarto zo in octavo en nog 
meer kleine boeken, noch 
een gulde arck boek en de 
beschaving van Cuena (?) 
- 1 Bijbel en 5 andere 

soorten boeken en een 
testament

- psalmboek en 
memorieboek met zilveren 
beslag

- een schuldboek
- 1 Bijbel
1 offerboek
1 uitlegging van lange dul 
op het nieuwe testament
1 reisboek
3 psalmboekjes met zilveren 
sloten
2 dito met knippen van 
zilver
15 gemeene huisboeken
1 lei
- 5 schoolborden

- kantoor
- voorkamertje
- in de kas in het 

voorkamertje
- x 
- wat op de 
kamer lig uitge-

schreven 
- keuken

Haarlem
1696

ONA 442;  
295

12 Pieter Arentsz van 
Veen

Zilversmid 5 kerkboekjes  waarvan één 
van kind en één van knecht. 
En een pulpertje met een 
bijbel. Schuldenboek
en ondertekend boedel 

kerkboekjes in 
zomerkeuken; 
Overige 
onbekend

Haarlem
1700

ONA 638; 
108 en 151

B - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse 
edelsmeden 1672-1720 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

13 Dirk van de Graef Zilversmid - enige oude kerkboeken en 
rommeling;

- boekbeslagen, 
boekhoeken, een 
psalmboek, nog een boek 
met zilver beslag; 

- tafelboekje en een boekje 
met zilverbeslag;

- een klein boekje met zilver 
beslag; 

- een houten lessenaar, wat 
oude boeken een lei; 

- vijf gedrukte boeken 

- in het voorhuis 
(werkwinkel) in 
kas nr. 11;  

- onder de 
toonbank in 
de werkwinkel. 
Voor verkoop?; 

- keuken; 
- in de kas naast 

de bedstede; 
- in een houten 

kastje in de 
assajeurskamer, 
inclusief een 
houten les-
senaar, tafel en 
stoel; 

- in de beste 
kamer

Haarlem
1702

ONA 409;  
203.

14 Adam Dinghmans
(zijn vader, een 
wijnkoper, bezit 
in 1646 ca. 160 
boeken) 

Collecteur 
van het zout, 
zeep, heren 
en redemp-
tiegelden 
zilversmid

- herinnerbriefjes van 
overledene over diverse 
zaken 

- lessenaar
- een Bijbel
- een Bijbeltje met gouden 

knip, twee dito met 
zilveren sloten, een 
avondmaalboekje met 
zilver beslag, een klein 
psalmboekje met zilveren 
sloten, twee testamentjes 
met zilveren sloten. 

- 20 boeken in folio, 69 in 
quarto, 81 in octavo, 66 in 
duodecimo en nog enige 
pakketten

- in diverse 
zakjes

- comptoir 
- zijdekamer
- witte 

vloerskamer
- x

Haarlem
1704

ONA 566;  
200 
Papa 
Dinghmans 
= ONA, 153; 
303v

15 Carel Pieters 
Emmegeer

Goudsmid - 93 boeken zoo groot als 
klein, een lessenaar, nog 
eens 20 stuks boeken 
en enig rommeling in 
pakketten. 

- 5 boekjes met zilver beslag

- in een boeken-
kast boven op 
de voorkamer. 
Daar is ook de 
goudsmidwin-
kel en al het 
gereedschap

- in een kas in 
het voorhuis

Haarlem
1708

ONA 712;  
35

16 Louis Quineau Zilversmids- 
knecht

x x Rotterdam 
1711

Weeskamer 
495; 361
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B - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse edelsmeden 
1672-1720 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

17 Hendrik Sinnema Zilversmid / 
verkoper van 
gedestilleerde 
wateren. 

- 5 boeken met zilveren 
sloten,  doos met 
kwitanties

- een grote Bijbel met 
koperen sloten, enige  
andere boekjes

- een lessenaar
- schreef en ondertekende 

een voogdijakte  

- in het voorhuis
- in een houten 

kist in de 
keuken

- keuken
- x

Haarlem
1715

ONA 694;  
163

18 Sara van 
Soutbergh, 
weduwe van 
Cornelis Kortdijk

Zilversmid boekjes, een grote Bijbel, 
een Bijbeltje met zilver 
beslag, inktkoker

in huis waar 
zijn weduwe is 
overleden

Haarlem
1717

ONA 732;  
26

19 Sara de Wilde, 
Weduwe van 
zilversmid 
Meijndert de Borst

Kashoudster - een boek met zilveren 
sloten, 42 zilveren 
boekbeslagen t.w.v. 142 
guldens. Mogelijk voor 
verkoop.

- twee kerkboekjes met 
zilveren beslag

- drie boeken in quarto, vijf 
in octavo

- een letterbosje

- voorhuis (in de 
grote werkkas)

- in de binnen-
keuken

- in de boven-
voorkamer in 
een kas.

- op zolder bij 
gereedschap-
pen

Haarlem
1723 

ONA 623;  
107

C - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1599-1671

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Jan Jans Hoepmaker x x Rotterdam 
1599

Weeskamer, 365; 
812. 

2 Wouter Pieters Kuiper, maar in bezit 
van brandewijn-
destilleer-ketel en 
gereedschap

x x Rotterdam 
1601

Weeskamer,  
368; 609

3 Barholomeus 
Stevensse

Kuiper: zowel bier als 
haringvaat-werk

6 boeken x Rotterdam 
1611

Weeskamer,  
388; 664 

4 Jan Claess 
Vettekeucken

Kuiper en brandewijn-
brander. Maakte ook 
haringtonnen

2 testamentboeken
1 martelaarsboek

x Rotterdam 
1622

Weeskamer, 401; 
548.  

5 Frans Adriaensse Kuipers-knecht 1 boek x Rotterdam 
1622 

Weeskamer, 401; 
607  

6 Mathijs Martens Kuiper, waarschijn-lijk 
niet meer werkzaam of 
elders werkzaam; geen 
hout of gereedschap in 
inventaris

6 boekjes, een zil-
veren blasoen van 
de rederijkerskamer 
‘trouw moet blij-
cken’. 

x Haarlem
1623 

ONA 107;  z.f. 
d.d. 11 mei 1623

C - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1599-1671 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

7 Anthonis (inven-
taris na dood we-
duwe opgemaakt) 
Boedel op verzoek 
van de zoon opge-
maakt. De zoon is 
ook kuiper. 

Kuiper - een Bijbel met 
koperen sloten, 
twee testamenten 
met koperen 
sloten, twee 
psalmboekjes, een 
liedboek.

- twee schoolborden

- x
- in het 
achterhuis

Rotterdam 
1630

ONA, 353; 
29/103 

8 Pieter Cornelisz Kuiper Bijbel, twee 
testamenten en een 
psalmboek

x Rotterdam
1641

Weeskamer  
423; 161

9 Aldert Jansz Kuiper; o.a. 
biervaatwerk en kleiner 
kuipgoed

x x Haarlem
1644 

ONA 152;  82

10 Pieter Thijsz.
(inventaris na 
dood van weduwe 
opgemaakt) 
Zij spinde vlas. 

Kuiper x x Haarlem
1645

ONA 64; z.f. d.d. 
10 oktober 1645

11 Pieter Willemsz 
van den Heuvel

Kuiper, maar geen 
houtwerk, vaatjes of 
gereedschap. Geen 
schulden bij houtkoper. 
Of iemand bij hem om 
beroeps-reden

x x Rotterdam                                               
1646

Weeskamer 
428; 64

12 Jan Danielsz Kuiper, 
Maar geen 
gereedschap/
vaatjes/schulden bij 
houtkopers etc.

x x Rotterdam
1648

Weeskamer 431; 
465

13 Claes Floriss Poth Kuiper 5 boeken, zowel 
groot als klein

keuken Haarlem
1650

ONA 225; 94

14 Jasper Jansen Kleinwerker een psalmboek, een 
boek 

x Rotterdam
1650

Weeskamer
434; 420

15 Harmen Adriensz Kuiper: 
Geen gereedschap 
of vaten beschreven. 
Beiden zonen werken 
ook als kuiper. Wel 
inschulden over 
geleverd haringvaten 
en een kinnetje. 

x x Rotterdam
1653

Weeskamer 438; 
184

16 Dirk Gijsberts 
Blanckert 
(weduwe) 

Levert biervaten, maar 
geen gereedschap

x x Rotterdam 
1653 

Weeskamer. 438; 
323
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C - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1599-1671 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

17 Cornelis Jacobs Kuiper: 
vierendelen, 
groftonnen en 
haringtonnen Brouwers 
hebben schulden over 
geleverd vaatwerk

een psalm- en een 
testamentboek met 
zilver beslag en nog 
een boekje, 
register en een 
schuldboek

keuken Haarlem
1653

ONA 248; z.f. d.d. 
mei 1653

18 Pieter Juriaens Krol Kuiper: harington-nen, 
half-vaten, vierendelen 
en klein kuipgoed. Een 
wijnkoper en brouwers 
hebben schulden over 
geleverd vaatwerk

25 boeken in een 
zak

zolder Haarlem
1655

ONA 248, z.f.; dd. 
27 juni 1655. 

19 Gerrit Harmensz 
Bruijs

Kuiper, maakte in ieder 
geval biertonnen

een Bijbel vol 
prenten en nog een 
bijbel

 keuken Haarlem
1655

ONA  220;  30 

20 Cornelis Florisz Kuiper, 
Maakte haring- en 
biervaatwerk

een sermoenenboek 
en twee andere 
boeken

in de 
keuken of 
kamer

Haarlem
1656

ONA 227;  193

21 Paulus Jans 
Beerewout

Kuiper: betreft 
goederen die hij 
bij huwelijk heeft 
ingebracht.

schoolbord x Rotterdam 
1656

Weeskamer 
442; 37

22 Hendrick Hoffstee, Kuipers-knecht hij ondertekende de 
inventaris

x Haarlem
1657

ONA 238;  349

23 Hendrik Thonissen 
(weduwe) 

Kuiper, maar 
echtgenote handelt in 
melk en karnemelk. 
Geen verkoop van 
vaatwerk

x x Rotterdam 
1658

Weeskamer 
444; 232/247 

24 Pieter Fiool Kuiper in dienst van 
de VOC; in bezit 
van stuurmans-
gereedschap en 
kuipers-gereedschap

- drie boeken wit 
papier

- een inktkokertje
- een kaartboek
- een boek van 

Lastman
- een boek genaamd 

de zeespiegel
- een testament en 

een psalmboek

scheep-
skist

Rotterdam 
1661

ONA 400;  
20/332  

25 Dirk Adriaansz van 
Stolck

Kuiper. Overleden in 
dienst VOC

X X Rotterdam 
1661

Weeskamer 446; 
655

26 Dirk Jansz Nobel Kuiper; was ook 
tijdelijk in dienst van 
de VOC, halfvaten en 
vierendelen

- een tinnen 
inktkoker

- in de 
kamer

Haarlem
1662

ONA 
222; 165

C - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1599-1671 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

27 Willem Adriaensz Geen gereedschap; 
vaatjes in zijn bezit. 
Huurt een huis. Geen 
schulden wat betreft 
houtkoop

X X Rotterdam 
1665

Weeskamer 
428; 61 

28 Hendrick Jansz Kuiper, maakte in ieder 
geval halfvaten en 
vierendelen

hij ondertekende de 
inventaris

X Haarlem
1666

ONA 258; z.f. d.d. 
7 juni 1666

29 Arent Janss Kuiper: halfvaten en 
vierendelen, diverse 
wastobbens, Brouwers 
hebben schuld over 
geleverd vaatwerk

- 27 boeken, zowel 
groot als klein;
- Bijbel, 2 
testamenten

- keuken 
- achter-

keuken

Haarlem
1668

ONA 387;  53

30 Harmanus Capoen Wijnkoper/
wijnverlater/wijnkuiper

- 32 stuks boeken, 
zowel goed als 
slecht (t.w.v. 24 
guldens) en een 
schrijflei t.w.v. 12 
stuivers; 

- een groen 
boekje, een groot 
testament en nog 
een testament 
met ketting, 
waarschijnlijk alles 
met goud- en 
zilverbeslag. T.w.v. 
29 guldens

- in de 
grote 
keuken 

- onbe-
kend

Haarlem
1669

ONA 387;  68

31 Lambert Andriesz Kuiper, maakte in ieder 
geval, kinnetjes, halve 
kinnetjes, emmers, 
tobben, tonnen en 
halfvaten 

- 4 boeken - in de 
bovenka-
mer 

Haarlem
1670

ONA 262; 124. 
d.d. 24 juli 1670.

32 Huijbert Arentsz 
Verrole

Kuiper, in ieder geval 
halfvaten, pakvaten, 
emmers, biervieren-
delen, haring-
tonnen, brandewijn-
kuipen, oxhoofden, 
garenvaten, 
camerdoeks-vaten. 

- een Bijbel, 
testament, en twee 
boekjes

- een doosje met 
bezegelde brieven

- een koffertje met 
brieven en vier 
schuldboeken

- in de 
achter-
keuken

- keuken
- in een 

vast 
staand 
kastje

Haarlem
1671

ONA 263; 266
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d - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1672-1720

nr naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Harmen Jochems 
Grootekaeck

Kuiper
(geen 
gereedschap 
thuis)

een boekje genaamd de 
Wingert van Sint Franciscus. 
Hij ondertekent zijn 
inventaris met zijn naam.

in de 
keuken

Haarlem 
1672

ONA 387; 110

2 Cornelis 
Dorsman

Kuiper een Bijbel, een testament, 
nog enige boekjes,

x Rotterdam 
1674

Weeskamer 
463; 428

3 Leendert Pieters 
van Weel

Kuiper een boek met zilveren 
beslag

x Rotterdam 
1678

Weeskamer 
466; 518

4 Gerrit Aldersz Kuiper, 
(geen 
gereedschap 
thuis)

- 7 boeken kleine 
boedel, 
Gerrit 
woont bij 
zijn zus.  

Haarlem 
1679

ONA 364, 
boek 34, z.f. 
d.d. 12-12-
1679

5 Jan hendrik 
Pannevis

Kuiper psalmboek met zilveren 
sloten en enige slechte 
boekjes

x Rotterdam 
1680

Weeskamer 
468; 575

6 Huijbert Wessem Kuiper in 
kleine vaatjes

een Bijbel, eenige boeken 
van verscheidene auteuren

x Rotterdam 
1683

Weeskamer 
472; 23 

7 Arij Wouterse Kuipersge-
reedschap, 
maar geen 
kuipwerk of in- 
en uitschulden 
betreffende dit 
vak.

een schoolbord, twee   
testamentjes met zilveren 
slootjes, een boekje met 
een zilveren slootje. Een 
huisbijbel, een zeevaart, 
twaalf zo klein als groot, een 
kaart, drie see boekjes, nog 
eenig ouwe. 

x Rotterdam 
1683

Weeskamer 
472; z.f. d.d.  
16 augustus 
1683

8 Job Teunissen 
schoorsteen-
veger

Kuiper in 
kleine vaatjes

x x Rotterdam 
1683

Weeskamer 
Weeskamer 
472, folio 167

9 Bartel Caspers Kuiper in het 
bezit van 
zeeplunje

x x Rotterdam 
1684

Weeskamer 
472; 481

10 Jan Huijbertsz Kuiper
Maakte een 
wateremmer 
in opdracht

- Ondertekend boedel x Haarlem 
1685

ONA 436;  
556

11 Willem Willems 
Basou

Kuiper, vaten 
niet gespecifi-
ceerd

- klein boek, dit is een 
schuldregister

x Haarlem 
1685

ONA 514; 3

d - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse kuipers 
1672-1720 (Vervolg)

nr naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

12 Maarten 
Willemsz 
Dubbeldemuts

Kuiper schuldboek, costerus seer-
moenen in folio, costerus 
nieuw testament in folio, 
een oude Bijbel in folio, een 
oude Flavius Josephus in 
folio,  Beverwijks werken in 
folio, Titus Livius van een 
ouder druck in quarto, vijf-
tien en zestien soo octaven 
als in minder formaet, een 
klein gebeden boekje met 
zilveren slotjes. Lessenaar

sterfhuis Rotterdam 
1688

ONA 1242; 
30/71

13 Boudewijn 
jacobse 
Grootemaet

Kuiper drie boekjes met zilveren 
sloten, een bijbel, nog enige 
andere boeken van diverse 
auteurs

x Rotterdam 
1689

Weeskamer 
476; 106

14 Evert 
Hervendonk

Kuiper x  x Rotterdam 
1690

Weeskamer 
476; 800

15 Willem Willemsz 
Basou

Kuiper: vi-
erendelen, 
zeepvaten, 
garenvaten

schuldboek x Haarlem 
1692

ONA 443; 50v

16 Jacob 
Huijbrechts 

Kuiper Jacob ondertekent de 
huwelijkse voorwaarden 
met zijn naam 

x Rotterdam 
1636

ONA, 83; 67/ 
861 
 

17 Jacob Claessze 
de Graef

Kuiper x x Rotterdam 
1702

Weeskamer 
487; 349

18 Arie Maasland Kuiper in ha-
ring- en bier-
vaatwerk

twee boeken met zilveren 
sloten, enige andere 
boeken, een     
kasregister

x Rotterdam 
1702

Weeskamer 
487; 419

19 Jan Jorrisse Bijgel Kuiper in ha-
ringtonnen en 
waarschijn-lijk 
biertonnen

een testamentje met 
zilveren slootjes 

x Rotterdam 
1702

Weeskamer 
487; 555

20 Johannis 
Bregade

Kuiper in 
groot- en klein 
vaatwerk

een Bijbel met koper beslag, 
enige kleine boeken, twee 
boekjes met zilveren slootjes

x Rotterdam 
1707

Weeskamer 
492; 3

21 Willem van 
Santen

Kuiper in klein 
vaatwerk

een psalmboek, 24 boeken 
van verschillende auteurs

x Rotterdam 
1712

Weeskamer 
495; 567

22 Willem van Gent Kuiper in bier-
vaatwerk

x x Rotterdam 
1720

Weeskamer 
500; 171
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e - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse ververs 
1597-1671

nr naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Andries 
Duvenvoerde

Blauwverver schrijflei in de 
werkwinkel

Rotterdam 
1597

Weeskamer 
364; 73

2 Jacob Pietersz Blauwverver 17 boeken, 
ongespecificeerd

x Rotterdam 
1602

Weeskamer 
370; 150

3 Franchois 
Lodewijcks

Verver een schuldboek door 
hem bijgehouden

x Rotterdam 
1604

Weeskamer 
375; 71 

4 Adriaen 
Adriaensz

Ververs-knecht testament en 
psalmboek

x Rotterdam 
1620

Weeskamer 
411; 468

5 Dirck Jans van 
Noorden

Ververs-knecht testament, psalmboek 
en nog twee boekjes 

x Rotterdam 
1621

Weeskamer 
400; 464

6 Willem 
Andriessen 
van Snellandt

Verver; overleed op 
reis naar West-Indië. 
Kistgoederen niet 
geïnventariseerd

x x Rotterdam 
1630

Weeskamer 
413; folio 629

7 Pieter Passe Kousenverver, 
grote schulden 
voor saijetten, 
garen en kousen. 

x x Rotterdam 
1637

Weeskamer 
420; 743

8 Jan Dircxs van 
Ravesteijn

Kousen-verver, 
verkoopt ook 
wanten en 
borstrokjes.

een testament met 
zilveren slootjes van 
dochter, een bijbel, 
twee testamenten, nog 
enige andere boekjes 
en schuldregister

x Rotterdam 
1645-1646

Weeskamer 
427; 613 en 
Weeskamer 
427; 575

9 Jan Jacobs van 
Brakel

Verver, maar 
bezit ook een 
twijnmolen. Verft in 
opdracht van veel 
personen. 

x x Rotterdam 
1650 

Weeskamer  
434; 607

10 Barent Gerritse Ververs-knecht x x Rotterdam 
1651

Weeskamer 
435; 476

11 Willem Everts Blauwververmaar 
geen ververs-
gereedschap; in 
winkel verkoopt hij 
met name kousen 
en verf 

- lessenaar, psalmboek psalmboek 
in bezit van 
echtgenote

Rotterdam, 
1652

Weeskamer 
437; 197

12 Nicolaes 
Bonnecroij 

Verver  - schuldboek en 
kladboek

x Rotterdam, 
1654

ONA 460; 
46/122 

e - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse ververs 
1597-1671 (Vervolg)

nr naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

13 Philips de 
Graef

Blauwverver, maar 
drie jaar voor zijn 
dood was ververij 
in handen van 
echtgenote en haar 
zwager gekomen. 
Hij verfde in 
opdracht van veel 
mensen.  

een Bijbel, een 
testamentboek, 
twee boekjes van 
Kamphuisse, registers 
en schuldbrieven, 
papier. Testamentboek 
werd vlak voor dood 
gekocht. Ook rekening 
van 35-1-8 bij Pieter van 
Waesbergen voor koop 
van boeken, papier en 
andere zaken

x Rotterdam, 
1660

Weeskamer 
445; 450

14 Pieter Frans 
van der Bol

Verver van tijk x x Rotterdam 
1664

Weeskamer 
451; 584

15 Jacob Adams Verver en twijnder  
en blauwgetou-
wen

- een eiken houten 
boekenkasje

- 40 stuks boeken zo 
groot als klein onder 
malcander

- twee pack met 
ongebonden boeken

- voorhuis Haarlem
1669

ONA 387; 63

16 Pieter de 
Ketelaer

Brouwer en verver. 
(zowel een ververij 
als brouwerij in 
bezit)

- verschillende 
schuldboeken

- 8 boeken in folio en 
twee kleintjes met 
sloten, 6 andere 
boeken in folio, 50 
boeken in quarto, 
octavo als anders, 
noch enige slechte 
boekjes

- x
- boven-

voorkamer

Haarlem
1669

ONA 313; 13

17 Nicolaes 
Deijnoot

Lakenverver Inktkoker, telbord of 
telplank, een Bijbel, 
twee boekjes met 
zilveren kuipjes, nog 
enige boekjes van 
verscheidene auteurs, 
zilveren knipjes van een 
boekje

tijdens 
huwelijk 
gekocht

Rotterdam 
1671

Weeskamer 
459; 558
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f - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse ververs 
1672-1720

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

1 Adriaen Franss 
van der Beecq

Lakenverver - een boek met zilveren slootje
- 8 boeken

x Rotterdam
1674

Weeskamer 
463, d.d. 17 
augustus 
1674

2 Otto Claesz 
Annem

Ververs-
knecht

x x Rotterdam 
1676

Weeskamer 
465; 109

3 Claes Capitein Verver - Bijbel, martelaarsboek en 
testament, een Emanuel van 
Meteren, 12 stuks boeken 

- een partij kleine boekjes, een 
lessenaar , een Statenbijbel, 
een concordentia van 
Verschuijre, een concordentia 
van Van Troist 

- binnenkamer
- boven op 

zolder of 
op de grote 
kamer

Haarlem
1680

ONA 431; 42

4 Abraham 
Danckerts

Verver en 
twijnder

- 1 rider grauw papier x Haarlem
1680

ONA 506;  
130

5 Jacob van 
stuijvenbergh

Verver x  x Rotterdam 
1684

Weeskamer 
472; 437

6 Jacobus van 
Hadden

Twijnder en 
verver

- 6 gespecificeerde 
administratieboeken. 

- 85 Boeken over diverse 
onderwerpen, onder andere: 

- de volmaeckte koopman, De 
Nederlantsche hovenier,
Een Nederlantsch kruitboek, 
Lijst van Konvooien en 
Licenten, Inleiding tot 
hollandse rechtsgeleerdheid, 
Nederlandsche woordenschat, 
Engelsche en Nederduitse 
onderrichting, Engelse arcadia 
deel 1. Item ongespecificeerde 
boeken

- x
- kantoor

Haarlem
1685

ONA 482;  
445

7 Hendrick 
Verdoes

Kousen-
verver

x x Haarlem 
1686

ONA 398; 
180

8 Rachel van 
der Minck, 
weduwe van 
Jacques Egels 
Jonckhart

Verver - tinnen inktkoker
- een doos met brieven
- Een partij boeken en een 

lessenaar
- twee schuldregisters

- voorhuis
- in de kamer
- kantoor
- onbekend

Haarlem
1693

ONA
550; 51

f - Aanwijzingen voor geletterdheid in boedelinventarissen van Rotterdamse en Haarlemse ververs 
1672-1720 (Vervolg)

nr. naam Beroep geletterdheid Locatie stad en jaar Bron

9 Cornelis 
Danckers

Verver - 10 stuks boeken
- een testament boekje met 

zilveren sloten en beslag
- een lei
- een lessenaar

- in een klein 
kastje (in 
keuken?)

- x
- voorhuis
- kantoor

Haarlem 
1696

ONA 447;  
413 

10 Isaac Spillebout Verver 
(al gestopt 
met 
bedrijf?) 

x
(boedel is niet volledig) 

x Haarlem 
1697

ONA 448; 
222

11 Pieter Sette Verver - diverse schuldboeken
- lessenaar
- lessenaar en 3 boeken in folio, 

‘eenige weinige so in quarto, 
octavo als duodecimo’. 

- 2 tinnen inktpotten

- x
- voorhuis
- zijkamertje
- ververij

Haarlem 
1703

ONA 682; 5

12 Isaac Bogaerts Verver - schuldboek - x Haarlem 
1705

ONA 568; 1

13 Hendrik van 
der Schalke

Verver - een tinnen inktkoker 
- en zilveren boekbeslag en 8 

kerkboekjes met zilver beslag 
- lessenaar, verscheidene 

boeken van diverse auteurs, 
so in folio, quarto, octavo als 
duodecimo samen t.w.v. 150 
guldens. Niet gespecificeerd. 
En een tinnen inktpot. 

- voorhuis 
- de kamer 
achter het 
voorhuis
- het kantoor 

Haarlem 
1714

ONA 614; z.f. 

14 Godlief 
Zurhella

Zijdeverver - schrijftafeltje
- 36 boeken 
- lessenaar

- achterkamer
- voorkamer
- voorhuis

Haarlem 
1715

ONA 666, 
n.2, z.f. d.d. 
28 mei 1715

15 Jan Michiels 
Swart

Verver - een lessenaar op een voet
- schuldboek

- voorkamer
- x

Haarlem 
1716

ONA 589;  
77



summary

The personal transfer of knowledge on the shop floor has been an important theme in the 
writings of historians. However, we still do not know exactly which factors were important 
for the circulation of technical knowledge in the Late Medieval and Early Modern Period. 
Historians for example pointed out to the influence of the craft guilds, but exactly this is 
debated in many recent studies. Also other institutions could have influenced the circulation 
of knowledge, such as the city government who had the right to moderate the entrance of 
the guilds and orphanages who made agreements for the children in their care. The focus 
of this book is therefore on the circumstances in which the development of the knowledge 
circulation took place. The main questions are: Which instruments were used to influence the 
circumstances in which knowledge circulated? What was the result of the formal legislation 
and the encouragement or disencouragement policy? How circulated knowledge, verbally 
and non-verbally? 

The first question concerns the formal legislation and other instruments which could be used 
to influence the knowledge circulation by for example the city government, guilds, craftsmen 
and their apprentices. The consequence of using these instruments is taken into account by 
means of the second question. The final question does not only include the so-called verbal 
transfer of knowledge, because technical knowledge could also circulate by means of visual 
media, such as technical treatises, models, pictures, designs, finished-products and patterns. 
Unfortunately, it is not possible to take into account the finished-products of craftsmen, 
because this would ask for an art historical or archeological expertise. 

The broad research theme makes it necessary to carry out a case study in which two cities 
in Holland and three professions are been researched. These are the cities Rotterdam and 
Haarlem which witnessed in the years 1400-1720 a dissimilar economic development. 
The three professions are cooping, silver and gold smiting, and textile dying. The various 
differentiations between both cities and the three professions results in interesting 
comparisons. The underlying concept which is used in this research is the by Liliane Hilaire-
Pérez and Catherina Verna described ‘circulation of knowledge’. They stress that information 
was not only transferred from developed areas to less developed areas. A main feature of 
their vision is their emphasis on various circulation media, such as tools, books and designs. 
According to them knowledge was not only transferred verbally, but also non-verbally. They 
describe ‘circulation’ as all movements, all exchanges and the total transfer of knowledge 
within the technical domain. 
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In this research comes forward that various institutions did possess instruments by which they 
could influence the circumstances in which knowledge circulated. These institutions are the 
shop floor, organizations of craftsmen, the local city government, various local institutions 
such as orphanages and facilities for the poor, the ‘Staten van Holland’, the ‘Staten-Generaal’ 
and the Landlord. These last three institutions seem to have hardly been interested in 
influencing the circulation of knowledge in the period 1400-1720. Most of the legislation on 
the apprenticeship was made by the various local organizations. In the past especially the 
councils of the guilds were attributed an influential role, because in the legislation of the guilds 
were always stipulations added on the apprenticeship. We have seen that the assumption 
that someone who did not become a council member did not possess any influence is not 
correct. Newcomers or Catholics did not become excluded after the Dutch Reformation. Even 
at the end of the seventeenth and beginning of the eighteenth century the examined guild 
councils of Haarlem and Rotterdam were more ‘democratic’ than ‘oligarchic’.

The legislation of the guilds was not increasingly used to make entrance to the guild for 
strangers more difficult. Of course not everyone could become a master since there were  
various entrance demands, but newcomers were never excluded. The legislation of the 
guilds was also not directly used to promote the circulation of knowledge. In both examined 
guilds of the coopers the number of  new masters, journeymen and apprentices was more 
influenced by the market forces than by a change in the entrance or registration fees. In some 
cases a guild tried to influence the knowledge circulation, but we can conclude that this right 
was hardly used. On many topics never stipulations were drawn up, such as how a master 
could transfer his craft or which tuition fee he could asked from his apprentice. The guilds did 
not make stipulations to stop the sale of tools or subcontracting. They also had little to no role 
as initiators of learning contracts. 

These learning contracts were mostly an instrument of the guardians/parents, the masters, 
the local orphanage and institutions for the poor. The fast majority of these agreements were 
made verbally. So, when a master and the parents (or guardians) of an apprentice made up a 
notary contract, they did not want to risk a cancelation of their agreements. When one of the 
both sides did not kept their agreement, the injured party could always point out to a formal 
contract. The fact that they did go to the notary means that both sides did not believe in the 
regulating role of the guild. Also the board members of orphanages and poor institutions 
used the learning contract as an instrument for ‘their children’. 

The city councils themselves also possessed various instruments by which they could 
influence the coming or leaving of craftsmen, but they hardly used them. Craftsmen decided 
mostly by themselves whether they wanted to establish themselves in one of Holland’s cities.  

The city councils used the instruments they possessed foremost to increase the local textile 
industry. An interesting exception was the role of Haarlem’s city government at the end of 
the seventeenth century and beginning of the eighteenth century. The burgomasters used 
the right to moderate the entrance of the guilds very often. They gave many craftsmen and 
merchants permission to enter this guild. This was not the case for other guilds in Haarlem. 

This research has also revealed interesting aspects of the contents of a craft education. A craft 
education could first of all be obtained on the shop floor. You can for example think about the 
transfer from master to apprentice, but this is not the whole story. A master could learn certain 
skills from a journeyman and a journeyman did not have to be less skilled than his employer. 
A factor which cannot be forgotten is the fact that not every master was just the head of a 
small workshop with one or two journeymen and apprentices. In the three examined guilds 
a system of subcontracting existed in the seventeenth century. The could possibly have 
led to knowledge circulation. Sometimes masters even made products for others by which 
the boarders of the city were crossed. However, a craft education was not only restricted to 
the personal transfer on the shop floor. This research has revealed that particularly in the 
seventeenth century the possibilities of gaining written knowledge increased. An important 
factor which enables craftsmen to amplify their knowledge outside the sphere of influence of 
the guild was literacy. Literacy could fulfill per profession a different function. Learning how to 
read, write, count (and draw) could be a smart investments when someone wanted to start 
his own workshop. In the course of the seventeenth century even a new marketing technique 
developed by which a broader consumer group could be attracted, by means of advertising 
in newspapers. 

We can conclude that in the chosen period the most influential institute was the shop floor 
where apprentices, journeymen and in some cases also masters worked together to gain 
enough income. By means of formal and informal codetermination the master could influence 
the new legislation of his guild. Masters also made their own agreements with apprentices 
and journeymen about the learning or working period, the fees, the transferred skills and 
other aspects of knowledge circulation. The masters were always free to decide which person 
they wanted to employ. The guilds did not influence this by means of their legislation. 

Using the approach of Hilaire-Perez and Verna in this study could be demonstrated that the 
circulation of knowledge was not just a simple story in which information was only transferred 
from master to apprentice on the shop floor. A craft education involves a wide range of 
opportunities to acquire new knowledge. This education lasted an entire carrier and did not 
end when the formal apprenticeship of the guild was over.   
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