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Dee ambachtsgilden

Naa het beleg werd de Haarlemse Bavo opnieuw voor de katholieke eredienst geschiktt gemaakt. De gildenbesturen gingen hierbij voortvarend te werk met het
inrichtenn van mooie altaren. Volgens de katholieke jurist Willem Jansz Verwer
wass iedereen de dupe van deze praalzucht: in de eerste plaats de arme gildenbroeders,, die in de winter van 1574-1575 in zulke erbarmelijke omstandigheden
leefdenn dat bij hen niets meer viel te halen, zodat in tweede instantie de financiënn van de poorters en ingezetenen die wat beter af waren werden aangesproken,, 'Summa, dat aldus het vogelcken wort gheploct uut zijn veerkens'.432
Dee wolwerkers hadden hun plek vlak bij de noordelijke ingang van de Bavo.
Eenn schets uit het archief van het Lucasgilde laat zien dat het altaar van de kunstbroederss zich ook in die ruimte van de Bavo bevond, tegen de noordoostpijler
vann de viering.433 Aan de ene kant van het Lucasaltaar bevond zich dat van de
timmerlieden,, gewijd aan St. Josef, en aan de andere kant, ook tegen een zuil,
hett aan Maria opgedragen altaar van de wevers. De scheepmakers, die Johannes
dee Doper vereerden, en de bakkers met de heiligen Geertruid en Lucia bezetten
dee volgende altaren in de rij. In de gehele kerk waren de gilden visueel nadrukkelijkk aanwezig. Na de Haarlemse Noon (1578) kwam hieraan een einde.
Zoo opvallend aanwezig als de ambachtsgilden eerst waren, zo onzichtbaar werdenn ze in de zeventiende eeuw. Toch telde Haarlem er toen meer dan in de eeuw
daarvoor.. Maar waar religieuze broederschappen nagenoeg verdwenen en de
schuttersgildenn tot burgerwacht werden gereorganiseerd, konden ook de ambachtsgildenn niet ongemoeid blijven. Uiterlijk godsdienstig vertoon, zoals de
gildenaltarenn in de Bavo en de processies op naamdagen van hun patroonheiligen,, werd afgeschaft. Was hiermee de saamhorigheid tussen mensen die hetzelfdee of een soortgelijk vak uitoefenden minder zichtbaar gemaakt, beroepshalvee bleven de ambachtsgilden een groot deel van de bevolking verenigen en
elkee stadsbewoner had er op zijn minst als consument mee te maken.
Historicii hebben hiervoor soms te weinig oog gehad. Maar al te vaak zijn de
zeventiende-eeuwsee gilden als een rudiment afgedaan van wat eens in volle
bloeii was geweest. Met het verliezen van het religieuze element werd in de historiografiee a priori een teloorgang van waarden als broederschap en solidariteit
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Gerritt Adriaensz Berckheyde of Izaak Vincentsz van de Vinne, Grote Markt met de Ram, de Vlees- en de
Vishal.Vishal. Pen en penseel in bruin, 1680.
Archiefdienstt voor Kennemerland, Haarlem.

verondersteld.4344 Maar de laatste jaren wordt juist opnieuw gewezen op de
groeii van de gilden na de Reformatie en op hun aanpassingsvermogen aan economischee en maatschappelijke veranderingen.435 Als verenigingen van vakgenotenn konden zij hun leden bescherming, een zekere status en financiële hulp
biedenn in een tijd die veranderingen te zien gaf op het gebied van sociale zorg.
Inn economisch opzicht hadden de zeventiende-eeuwse gilden volgens sommigee historici hun beste tijd gehad.436 Ze zouden zich van achterhaalde inzichtenn bedienen en een dermate conservatief beleid voorstaan, dat ze alleen nog
maarr remmend werkten op de economische ontwikkeling.437 De exportnijverheidd is als uitzondering beschouwd. Hier had dan ook een andere, meer kapitalistischee organisatievorm opgang gedaan: de neringen, zoals N.W Posthumus
zee noemde. Anders dan de gilden waren die neringen rond het gehele productieprocess georganiseerd, en verbonden zij aldus een paar vermogende ondernemerss met een grote groep armere werklieden.438 In Haarlem deden zulke tendentiess zich vooral voor in de textielindustrie en de scheepsbouw, al bleef de
termm 'gilden' gehandhaafd. Waar Posthumus de neringen als gemeenschappen
vann bedrijfsgenoten zag, meende J.G. van Dillen juist dat het corporatieve elementt ontbrak en dat ze werden gekenmerkt door tegengestelde belangen van
ondernemerss en arbeiders.439
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Ondankss de snelle groei van dit nieuwe bedrijfstype bleef de gildenvorm in de
zeventiendee eeuw numeriek overheersen, al nam het economische belang ervan
af.4400 Er is echter geen sprake van dat de nieuwe ontwikkelingen zich geheel buitenn het ambachtswezen om voltrokken; ook daar klonk regelmatig de roep om
versoepelingg van güdenregels, terwijl grote ondernemingen in hun hang naar
vrijheidd het stadsbestuur ook weleens om protectionistische maatregelen verzochten.. Kapitalistische tendenties bleken niet onverenigbaar met de gilden.44'
Hett clichébeeld van starre groepen die per definitie nieuwkomers weerden en het
aantall meesters beperkt hielden, wordt weersproken door lage gilden- en poorterrechttarievenn en een in vergelijking met het buitenland korte leertijd.442 Weliswaarr bestond er in de zeventiende eeuw kritiek op de gilden, bijvoorbeeld van
grotee producenten in de textielnijverheid, maar het voortbestaan ervan stond
voorr die critici buiten kijf. Het rond 1660 verschenen geschrift Het welvaren van Leiden,, waarin vrij ondernemerschap wordt bepleit en het gildensysteem op economischee gronden failliet wordt verklaard, geldt als uitzonderlijk.443
Watt stelden de ambachtsgilden in de zeventiende eeuw voor in sociaal opzicht?? Zij speelden een belangrijke rol in het verstrekken van hulp, of dat nu
kleding,, brood, geld of het verzorgen van een begrafenis betrof. Onder invloed
vann de bevolkingstoename sinds de late zestiende eeuw, de reorganisatie van de
armenzorgg en de economische grootschaligheid ontwikkelde zich binnen vele
gildenn een collectief onderling hulpfonds.444 In geval van ouderdom, ziekte en
doodd konden de leden een beroep doen op de gildenkas, waaraan zij zelf financieell bijdroegen. Gilden boden de meest uitgebreide vorm van 'horizontale
hulpverlening',, ofwel hulp op basis van wederkerigheid. Net als de huishoudenss en gebuurten waren ze micro-samenlevingen binnen de stedelijke gemeenschapp als geheel. Vooral met de buurten dringen de overeenkomsten zich
op.. Ambachtsgilden verenigden mensen van eenzelfde of soortgelijke beroepsgroepp en droegen zo bij aan de integratie van nieuwkomers in de samenleving.
Anderzijdss konden ze juist spanningen veroorzaken, die bijvoorbeeld voortkwamenn uit de tegengestelde belangen van meesters en knechten, uit de scheidingg tussen mannen- en vrouwenwerk, of uit bepalingen omtrent concurrentie
enn kwaliteitsbewaking. De gespannen relatie tussen deze tegengestelde mechanismenn zal in dit hoofdstuk aan de orde komen.
Dee verhouding tot het stadsbestuur was uiterst belangrijk. De gilden waren
voorr hun regelgeving aangewezen op de Haarlemse overheid, die op haar beurt
weerr verplichtingen tegenover de gilden als stedelijke instellingen kende. De ledenn bezaten weliswaar geen directe politieke macht,441 maar als belastingbetalerss en verstrekkers van sociale zorg namen ze een onmisbare plaats in de stad
in.4466 De Haarlemse bestuurders waren zich bewust van die belangrijke rol van
dee gildenleden, maar moesten ook het algemeen belang in de gaten houden.
Afhankelijkk van hun betekenis voor het economisch belang van de stad, bestondenn er verschillen in autonomie tussen de gilden.447 Er was sprake van een
voortdurendee interactie tussen stadsbestuur en ambachtsgilden, die eveneens in
ditt hoofdstuk wordt behandeld.
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INTERNEE ORGANISATIE

Gedurendee de zeventiende eeuw moeten er in Haarlem veertig tot vijftig ambachtsgildenn gelijktijdig actief zijn geweest. Behalve de ambachten betrof het
hierr ook corporaties van bepaalde in stadsdienst uitgeoefende beroepen. Slepers,, turf dragers en korenmeters bijvoorbeeld waren verenigd in gilden, hoewell ze geen zelfstandige ondernemers waren, maar voor hun werkzaamheden
eenn traktement van de stad ontvingen. Ze kenden geen meestertitel en werden
beëdigdd door de burgemeesters.
Enkelee gilden hielden in de zeventiende eeuw op te bestaan, zoals het twijndersgilde,, maar er kwamen vooral nieuwe bij: die van de boekdrukkers en de
koekenbakkerss bijvoorbeeld. Soms was er sprake van splitsing van een bestaand
gildee in enkele afzonderlijke. Zo zou het Lucasgilde in de laatste decennia van
dee zeventiende eeuw uiteenvallen in verschillende zelfstandige corporaties.448
Tezelfdertijdd kwam het ook voor dat beroepen die onderling nauw verwant waren,, één verband aangingen: met ingang van 1693 ging het chirurgijnsgilde geheell op in het collegium medicum, waaraan ook de apothekers, vroedvrouwen
enn medische doctoren waren verbonden.449
Gedurendee het eerste driekwart van de zeventiende eeuw was ruimte een
schaarss goed, en verschillende gilden moesten het zonder kamer stellen of er
eenn delen. De overheden van het Lucasgilde vergaderden bij de deken diuis, tot
zijj in 1637 een gildenkamer in het Prinsenhof konden betrekken. Toen de ruimte,, die hun al ruim een jaar eerder was toegezegd, in juni 1637 eindelijk openstondd voor het Lucasgilde,4*0 was er net een nieuw burgemeesterscollege aangetreden.. Al spoorden oud-deken Salomon de Braij en schriftheer (secretaris)
Pieterr Saenredam de overheden nog zo aan dat ze 'sonder eenijghen schreum,
offf verder versouck (...) t'besidt van heure gilde kamer vast soude inneemen',
dekenn en vinders kozen toch voor een voorzichtige opstelling uit angst de nieuwee burgemeesters voor het hoofd te stoten. In plaats van meteen een aanvang te
makenn met een hoognodige opknapbeurt vervoegden de overheden zich bij de
burgemeesters,, die de toestemming van het vorige college bekrachtigden.411
Ruimm twintig jaar later zou het gilde er weer even aan worden herinnerd dat
hunn kamer tot beschikking bleef staan van het stadsbestuur, toen hun knecht op
lastt van de burgemeesters de ruimte aan de keurmeesters van het garen moest
latenn zien. De angst van deken en vinders dat 'de heeren ons lichtelijck de earner
soudenn afneemen' was begrijpelijk, maar zo'n vaart liep het ditmaal niet.412
Inn het Prinsenhof en het aangrenzende Pand - voorheen deel van het Dominicanerkloosterr - waren verschillende gilden en genootschappen ondergebracht.. De twijnders bijvoorbeeld mochten daar gebruikmaken van de kamer
waarr zaterdags de 'liefïhebberije van't musijcq' werd beoefend.453 Een vertrek in
hett Prinsenhof waar de broodwegers zetelden, kwam aan het einde van de zeventiendee eeuw in handen van de glazenmakers, terwijl de broodwegers naar
eenn achterkamer verhuisden.454 Ook elders in Haarlem wisselden gilden van lo96 6

catie.. In 1691 verruilden de kuipers hun kamer in de Biggesteeg - die ze voortaann verhuurden — voor een goedkopere.4^ De timmerlieden kregen in 1698
toestemmingg voor het bouwen van een gildenhuis in de nieuwe stadsuitleg.4ï6
Dee ambachtsgilden verschilden in omvang en invloed, maar kenden alle dezelfdee organisatiestructuur.417 Het bestuur was in handen van de 'overheden', te
wetenn een deken en enkele vinders, die door de burgemeesters doorgaans voor
tweee jaar waren benoemd. Bestuursleden moesten meesters zijn, behalve in de
gildenn der beëdigde stadsdienaren, waar de meestertitel niet gevoerd werd. De
zittendee overheden stelden in overleg met de gildenbroeders de voordracht op
vann nieuwe bestuurskandidaten. Uit dit lijstje namen maakten de burgemeesterss een selectie, waarbij slechts hoogst zelden werd afgeweken van de voorkeur
vann het gilde. De geselecteerden werden vervolgens door de burgemeesters benoemdd tot deken of vinder.
Eenn bestuursfunctie in het gilde werd lang niet door iedereen geambieerd.
Hett was onbezoldigd werk en het gaf geen pas de functie te weigeren als men
ervoorr benaderd werd. De oud-dekens moesten hun gilde in principe vrij van
schuldenn aan het nieuwe bestuur overdragen.418 De opmerking die burgemeesterr Guldewagen in 1647 maakte tegen Joris Pietersz de Haen, vinder van het Lucasgilde,, dat diens gilde 'naer sijn gevoelen niet veel te beduijen [moest] hebben,, door dien daer niemant heel garen in bedieninge wilde sijn', spreekt
boekdelen.. Guldewagen had het wat één der vinders betreft bij het juiste eind:
'Endee verder secht Wouwerman dat hij liever heeft dat het gildt te niet gaat, dan
datdat het in treijn soude bliven.'4f9 Philips Wouwerman was toen net een jaar vinder.. Bij de volgende bestuurswisseling trad hij af, terwijl De Haen, die wilde dat
'hett gildt in syn vatsoen mocht blijven', deken werd.460
Hett gildenbestuur zag erop toe dat de keuren die op het ambacht betrekking
haddenn werden nageleefd. Conflicten tussen gildenleden werden waar mogeüjk
doorr de deken en vinders opgelost. Tegenover de overheid traden zij op als belangenbehartigerss van het gilde. Bij overtredingen op de gildenkeur konden ze
boetess opleggen, die door de gildenknecht werden geïnd. De knecht had tevens
tott taak de dood van een gildenlid aan de broeders mee te delen en hij zag erop
toee dat de begrafenis door hen werd bijgewoond. De knecht, net als het gildenbestuurr afkomstig uit de eigen gelederen, kreeg voor zijn diensten betaald,46'
terwijll voor de bestuurders enige genoegdoening gelegen was in de feestelijke
maaltijdenn die aftredende en aanvangende overheden bij de overdracht gezamenlijkk nuttigden. Het gebeurde ook wel dat de zittende burgemeesters aan de
diss werden genodigd, zoals blijkt uit een uitnodiging van de deken en vinders
vann het schoenmakersgilde.462
Dee controle op naleving van de keur was een van de lastige taken waarvoor
overhedenn zich zagen gesteld. Willem Willemsz Swinderswijck kreeg op 8 mei
16422 de knecht van het Lucasgilde op bezoek, die hem namens deken en vinderss een schilderverbod oplegde zolang hij het gildenrecht niet had voldaan.
Swinderswijckk had al twee maanden geen gehoor gegeven aan oproepen om
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voorr het bestuur te verschijnen en nam de zaak ook ditmaal licht op: 'gaf tot
antwoortt niet anders dan twas wel en lachte \ 4 é j Het verbod ten spijt verkocht
hijj nadien werk aan een koopman, een kapitein en een kleermaker. Deze laatste
werdd in augustus door de vinders opgezocht in zijn tapperijtje aan het kerkhof,
waarr zij onder het genot van een drankje het schilderij bezichtigden.464 Swinderswijckk zwichtte uiteindelijk, en betaalde in september 42 stuivers, de gebruikelijkee contributie voor een burger, vier stuivers voor zijn knecht en twee
voorr de akte. Opmerkelijk is dat het bestuur deze hardnekkige overtreder de
openstaandee boetes 'uijt goedertierenheijt en discretie' kwijtschold.4** Wellicht
warenn de overheden allang blij dat ze hem nu zover hadden gekregen dat hij
tenminstee gildenlid was geworden.
Swinderswijckss laconieke houding doet vermoeden dat hij wel verwachtte
datt het met een sisser zou aflopen. Hij was beslist niet de enige van wie het gildee geld te goed had. De jaarlijks bijdrage van vier stuivers liet in sommige gevallenn zo lang op zich wachten, dat deken en vinders in 1635: en 1642 de hulp
vann de burgemeesters inriepen bij de inning.4éé Die bijdrage werd in principe
persoonlijkk door de overheden geïnd tijdens een omgang door Haarlem. Dit
moett een ondankbaar karwei zijn geweest; onder het bestuur dat zitting had in
1637-16388 was in ieder geval zo weinig animo, dat na een aanmerkelijke vertragingg de datum nog tweemaal werd uitgesteld. Eindelijk dan verzamelden deken
enn vinders zich op 24 april 1638 klokke zeven op de Grote Markt, waarna een
langee dag innen volgde. Wie bij die gelegenheid niet betaalde, werd later alsnog
doorr de knecht daartoe verzocht.467 Het net aangetreden bestuur van 1642 weigerdee de zorg voor achterstallige betalingen onder de vorige overheden op zich
tee nemen, en stuurde de claim terug aan de oud-deken Salomon de Braij.468 De
nieuwee deken Pieter Saenredam, die ten tijde van De Braijs dekanaat vinder was
geweest,, wilde een burgemeestersordonnantie zoals het gilde in 1635 had gehadd om wanbetalers onder druk te zetten. Vijf meesters, onder wie de schilder
Franss Hals, kregen op 17 september 1642 een dwangbevel.469
Dee overheden vormden de schakel tussen stadsbestuur en gildenleden. Zij
diendenn de belangen van laatstgenoemden te behartigen, maar werden er door
hett stadsbestuur op geattendeerd tevens de stedelijke belangen voor ogen te
houden.. Op 19 december 1662 werd in Haarlem een keur afgekondigd, die het
baardscheren,, pasteibakken en braden op zondag moest tegengaan. De overhedenn van de betrokken gilden werden belast met het toezicht op het achterwege
blijvenn van deze praktijken, die de kerkenraad reeds lang een doorn in het oog
waren.. De eerste zondag dat de overheden van de chirurgijns bij hun gildenbroederss langsgingen om te zien of niemand als barbier optrad, stuitten ze al
meteenn op hevig verzet.470
All schipperend konden de overheden het verwijt naar hun hoofd krijgen dat
zee te veel naar de burgemeesters luisterden, die op hun beurt de overheden
weerr een weinig coöperatieve houding konden aanwrijven. De overheden van
dee bakkers ervoeren herhaaldelijk hoe moeilijk het was beide partijen te vriend
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tee houden. Op overheidsbepalingen die tot nadeel van de bakkers strekten, zoals
dee belastingverhoging op rogge en tarwe, keken sommige bakkers him bestuur
aan.4711 In 1662 dienden zij een rekest in bij het stadsbestuur, waarin zij hun
overhedenn van wanbeleid betichtten: ze zouden nergens naar omzien en de zakenn zo op hun beloop laten, dat het gilde in verval dreigde te raken.472 Als de
overhedenn het daarentegen voor een gildenbroeder opnamen tegen de broodwegers,, met wie de bakkers bijna continu in de clinch lagen, kregen ze van het
stadsbestuurr weer te horen dat dat buiten hun bevoegdheden viel en dat ze zich
daarinn niet te mengen hadden. Van de achterban kregen zij het soms zwaar te
verduren.. Het bestuur van het grootschippersgilde werd voor 'meynedige luyden'' uitgemaakt, en de korendrager Gijsbert van Bochem beschuldigde zijn
overhedenn van slecht boekhouden.473 In 1622 werden een bakker en een bakkersknechtt gestraft voor geweldpleging tegen de vinders en ook later in de zeventiendee eeuw werden overheden regelmatig kwalijk door bakkers bejegend.474 4
Vann een bestuurslid werd enig verantwoordelijkheidsbesef verlangd. Louris
Frederickszz werd van zijn taak als vinder van het slepersgilde ontheven, omdat
hijj in beschonken toestand 'onder andere vuyle en impertinente woorden' gezegdd zou hebben dat hij 'den bruij hadde' van de burgemeesters, die 'geen vulniss of stront waerdich' waren. Louris bracht door deze woorden acht dagen op
waterr en brood door en verloor zelfs zijn baan: slepers waren niet in loondienst,, maar ontvingen een stadstraktement, dat op last van de burgemeesters
konn worden ingehouden. Ruim twee maanden later werd de berouwvolle Louriss toch weer als sleper toegelaten, maar de prijs die hij daarvoor moest betalen
wass hoog: maar liefst honderd gulden ten behoeve van de armen.475
Vertegenwoordigerss van de gilden verschenen regelmatig in de burgemeesterskamerr om uiteenlopende zakelijke aangelegenheden aan te kaarten. Door
middell van rekesten konden zij in hoge mate hun eigen beleid bepalen. De ingekomenn stukken in het Haarlemse archief laten tal van verzoekschriften zien
waarinn wordt aangedrongen op een wijziging van gildenkeuren. Dikwijls werd
all een concepttekst toegevoegd, die bij acceptatie doorgaans letterlijk werd
overgenomenn en aldus de status van keur kreeg.
Aann het indienen van een rekest heten de bestuurders van het Lucasgilde wel
eenn haalbaarheidsonderzoek voorafgaan. Op initiatief van enkele leden nam het
gildee op 10 juli 1642 een voorstel tot een rekest aan om kunstveilingen aan bandenn te leggen. Van de belanghebbenden - schilders, plaatsnijders en kunstverkoperss - zetten 49 hun naam onder het verzoek, vier weigerden te tekenen. Het rekestt werd eerst afgeleverd ten huize van burgemeester De Wael. Ongeveer een
weekk later liet deze het door zijn meid op zaterdagavond weer bij de deken Pieter
Saenredamm thuisbezorgen. Pas toen de tekst ook bij de andere burgemeesters was
langss geweest en er geen ontmoedigende signalen waren opgevangen, gaven de
overhedenn het rekest op 22 juli 1642 om tien uur 's morgens in het stadhuis aan
dee presiderend burgemeester ter behandeling.476 Het gebeurde ook wel dat een
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belangengroepp een rekest rechtstreeks bij de burgemeesters indiende, zonder
tussenkomstt van de overheden. De burgemeesters betrokken vervolgens het gildenbestuurr in de behandeling van de kwestie. Zo hadden de plateelbakkersknechtenn in 1642 een verzoek met betrekking tot het aannemen van vreemde
knechtenn geformuleerd, dat volgens de overheden van het Lucasgilde, gevraagd
omm advies, niet onredelijk was. De meesters van de knechten dachten daar echter
anderss over. Toen het gildenbestuur partijen niet nader tot elkaar kon brengen,
bezochtenn de deken en een vinder 's morgens om acht uur eerst burgemeester
Dee Wael om verslag uit te brengen, alvorens later die ochtend de zaak met diens
toestemmingg te presenteren in de burgemeesterskamer. Nadat de vinders daar
haddenn uitgelegd dat partijen het oneens waren en dat de meesters een tegenreactiee op schrift hadden gesteld, verlieten zij de kamer en werden vertegenwoordigerss van de knechten en de meesters boven geroepen om hun standpunten toe
tee lichten en hun stukken te overhandigen. Ruim drie weken later kregen de
knechtenn een negatieve beschikking op hun rekest.477 De burgemeesters hadden
dee zaak dus eerst aan het gildenbestuur overgedragen, maar toen dat knechten en
meesterss niet op één lijn wist te krijgen werd de kwestie weer door hen in behandelingg genomen. Ondanks het welwillende oordeel van het gildenbestuur
overr het rekest viel de beschikking toch in het nadeel van de knechten uit.
Dee bestuursoverdracht was voor het boekdrukkersgilde de belangrijkste post op
dee begroting. Instrumentele kosten als een kist en een gildenboek, rekest- en
proceskostenn en het salaris van de gildenknecht vormden de overige uitgaven
vann de drukkers.478 Het kasboek van het knoopmakersgilde laat als uitgaven
zien:: verbouwingen aan de gildenkamer, maaltijden die bij de bestuurswisselingg waren genuttigd, het opstellen en indienen van een rekest, de aanschaf van
smalbeenn (waarvan knopen werden vervaardigd), steun voor arme broeders, en
voorall kosten die samenhingen met het inspecteren van in Haarlem vervaardigdee knopen.479 Ieder zichzelf respecterend gilde hield nauwlettend in de gaten of
err niet-Haarlemse producten in omloop waren die met de eigen waren concurreerden. .
Dee in het knoopmakerskasboek aangetekende inkomsten werden, als in de
meestee gilden, vergaard uit boetes en contributiegelden. Behalve de knoopmakerss zelfwaren ook kramers en uitdragers betaalplichtig, omdat zij knopen verkochten.. De meeste gilden hadden dergelijke financiële regelingen met lieden
diee zich beroepshalve op aanverwante terreinen begaven. De inkomstgelden en
jaarlijksee bijdragen van de gildenleden kenden verschillende niveaus, afhankelijkk van iemands status binnen het gilde, de plaats van herkomst of het beroep
vann de vader. Voor gezellen of leerjongens, knechten en meesters golden verschillendee tarieven. Eerstgenoemden hoefden doorgaans niet te betalen, omdat
zee hun meesters leergeld en soms kost en inwoning hadden te voldoen; meesterss betaalden als volwaardige ambachtslieden meer dan de knechten. Voor uit
Haarlemm afkomstige knechten was de contributie meestal lager dan voor de
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Jann de Braij e.a., Bestuur van het Lucasgitde, 1675. Van links naar rechts: Wouter Knijf (knecht). Jan de
Braij,, koperslager Gerrit Mulraet (deken). Jan van Gotingh, loodgieter Jan Claesz Marselis, Dirk de Braij
enn Jan de Jongh. De Jongh en Van Gotingh zouden zichzelf hebben geschilderd en Dirk de Braij Jan de
Braij,, die de overige vier afbeeldde (vgl. Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde, p. 300).
Rijksmuseum,, Amsterdam.

niet-Haarlemmers.. Een knecht betaalde nog minder als zijn vader in hetzelfde
vakk werkzaam was. Deze criteria werden ook gehanteerd bij de kosten die voor
knechtenn aan de meesterproef waren verbonden. Het afleggen van de proef was
voorbehoudenn aan degenen die het voorgeschreven aantal leerjaren hadden
voldaann en die lang genoeg over het poorterrecht beschikten.
Inn de praktijk werd van deze in de gildenkeur vastgelegde bepalingen nogal
eenss afgeweken, hetzij op initiatief van het gildenbestuur of van een of meer
gildenbroeders,, hetzij op aandringen van het stadsbestuur.

PROEFF EN MEESTERSCHAP

Inn 1702 dienden de Haarlemse koperslagers een rekest in, waarin zij om een eigenn gilde vroegen. Tot dan toe hadden zij bij het Lucasgilde behoord, maar in
diee keur was niets opgenomen over een koperslagersproef of over het vereiste
aantall leerjaren. Volgens de rekestranten oefenden daardoor veel onkundige
vreemdelingenn hun ambacht uit, en kon gestolen koperwerk ongehinderd wordenn verhandeld door oudijzerkopers, uitdraagsters en voddenkopers. In hun
nieuwe,, eigen keur wilden zij een verbod op koper slaan, loodgieten en verhan-
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delenn opgenomen zien voor ieder die niet gedurende zes jaar het ambacht had
geleerd.. De helft van de leertijd moest bij een Haarlemse meester zijn doorgebracht.. Alleen een proef kon toegang tot het meesterschap verschaffen.480
Hett verzoek van de koperslagers om afscheiding van het Lucasgilde werd,
nett als de eerdere rekesten van de tinnegieters, de glazenmakers, de pompmakerss en de loodgieters, gehonoreerd. Van kwaliteitsbewaking, hetzij op het gebiedd van afgeleverde producten hetzij op dat van de opleiding, viel niets te bespeurenn in de keur van het Lucasgilde, en genoemde beroepen ervoeren dat als
eenn gemis. De tinnegieters hadden al in 1595 eigen keurmeesters gekregen,
maarr voor de andere sectoren gold dat hun vak tot ver in de zeventiende eeuw
(enn voor de koperslagers zelfs de hele eeuw) weinig bescherming genoot.*8'
Meesterproeff en gilde waren dus niet onlosmakelijk met elkaar verbonden,4®2
enn dit kon de concurrentie moordend maken. De kleermakers klaagden niet alleenn volop over vreemden die tegen de keur bij mensen thuis verstelwerk deden,, ook de legale weg was aanvankelijk eenvoudig te bewandelen. Om tot het
kleermakersgildee toe te treden hoefde men slechts in Haarlem te wonen en het
gildenrechtt te kopen. In een ongedateerd rekest (waarschijnlijk 1632) stelden
dee kleermakers dat men voortaan twee jaar bij een Haarlems meester gewerkt
moestt hebben alvorens toegang tot het gilde zou worden verleend, tenzij iemandd reeds meester was op het moment dat hij zich in de stad vestigde. Alleen
wiee de proef had afgelegd, mocht bij mensen aan huis werken.48ï Het gildenrechtt of toetredingsgeld, dat ten goede kwam aan arme kleermakers, werd bovendienn verhoogd, waarbij de volgende tarieven voor toetreding gehanteerd
werden.. Zonen van burgers of gildenbroeders - die dus niet per se poorter
hoefdenn te zijn - betaalden drie gulden, tenzij ze echt hun vader opvolgden,
dann slechts één gulden. Vreemden wier vaders niet aan het gilde waren verbonden,, betaalden acht gulden als ze al een proef hadden gedaan (en dus bij mensenn thuis mochten werken) en zes als zee geen meester waren.
Mett ingang van ie november 1660 werd het inkomgeld voor nieuwe gildenledenn op last van het stadsbestuur verdubbeld. De helft kwam ten goede aan het
gilde,, dat dus hetzelfde bedrag als tevoren ontving, de andere helft diende het
gildee af te dragen aan het pas opgerichte Armekinderhuis.484 Zo ontving deze
noodlijdendee instelling bedragen die uiteenliepen van tien gulden van de drapenierss over anderhalfjaar tot 126 gulden van de bakkers over één jaar.48ï Om
hoeveell nieuwe gildenbroeders het hier ging vermeldt de bron niet, maar het is
well zeker dat de individuele bijdrage bij de bakkers hoger lag dan bij de drapeniers.. Van het zilversmidsgilde staat genoteerd dat het 135 gulden betaalde voor
zevenn nieuwe broeders, terwijl de schippers 24 gulden voor vijf nieuwkomers
afdroegen;; met voorbijgaan aan de verschillende tarieven die binnen één gilde
werdenn gehanteerd, zoals we bij de kleermakers en koperslagers zagen, kostte
hett de zilversmeden gemiddeld dus tweemaal ruim negentien gulden (eenmaal
gildenrechtt en eenmaal kinderhuis) om gildenbroeder te worden, terwijl de
schipperss twee keer vijf gulden dienden te betalen.
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Niett alleen het bedrag dat aan een proef of entree was verbonden verschilde
sterkk van gilde tot gilde, ook de wijze waarop de kandidaat werd geëxamineerd
enn het kaliber van de proef. Deze werd in de regel afgenomen in de gildenkamerr of bij een van de overheden thuis. In het laatste geval kreeg de gastheer dan
watt toegestopt. Kandidaten voor de bakkersproef betaalden de vinder in kwestie,, die een hele dag kwijt was door die proef, een paar gulden voor 'de ruiserij
enn ongemack'.486 Ook het meebrengen van meel en gist werd zeer op prijs gesteld,, opdat dat van de vinder niet verpest zou worden.487 Cornelis Pietersz de
Mijter,, die als proef een twijnmolen ging maken, kreeg in 1676 speciale toestemmingg om dit thuis te doen in plaats van op de schrijnwerkerskamer.488 Wellichtt was dit praktischer, omdat er dan minder met spullen gesleept hoefde te
wordenn of omdat de ruimte te wensen overliet.
Wiee zoals Isaac Olthoff in 1696 meester-chirurgijn wilde worden, moest in
tweee weken tijd vijfmaal voor het gildenbestuur verschijnen. De eerste keer
werdenn hem slechts de gildenkeuren en -ordonnanties voorgelezen. Een week
laterr keerde Olthoff terug om na het tonen van zijn burgerceel, zijn inschrijvingsbewijss als poorter, te worden ondervraagd over het handboek van de
chirurgijnss en over 'de innerlycke en uijtterlicke accidenten van het menschenn lichaem beneffens desselfs bandagie'. Kennelijk had de kandidaat hier
naarr tevredenheid op geantwoord, want vier dagen later nam het gildenbestuurr hem het anatomie-examen af, waarvoor hij zes gulden en zes stuivers
moestt betalen. Op 21 mei moest de kandidaat aderlating toepassen op hand
enn voet. De vijfde en laatste sessie vond diezelfde dag plaats: Olthoff werd tot
meesterr gepromoveerd en betaalde zes gulden diplomageld en maar liefst
2400 gulden aan leges.489 De kosten die aan het afleggen van een chirurgijnsproeff waren verbonden, evenaarden zo het traktement dat een Haarlemse chirurgijnn in stadsdienst per jaar ontving.
Tezelfdertijdd verliep een apodiekersproef als volgt. Net als Isaac Olthoff toondee Gerard Boelema zijn burgerceel en leerbrief en nam hij de ordonnantie en
keurr van het collegium door.490 vervolgens werd zijn kennis van het Latijn en de
medischee terminologie getoetst, waarbij hij enige door de examinatoren opgesteldee recepten diende te verklaren. Er werden hem vragen over simpele en
samengesteldee medicijnen voorgelegd, waarna hij 25 gulden gildengeld en
vijftienn gulden leges betaalde. Hierop kreeg hij een lijst mee van zeven samengesteldee medicamenten die hij moest zien te maken. Toen die in orde bleken,
diendee Boelema nog viermaal onder het oog van deskundigen iets te brouwen.
Hieropp werd hij het meesterschap waardig bevonden, waarna hij nog eens 125
guldenn voor het gilde en vijftien gulden leges betaalde.
Hett geld dat met de proef was gemoeid, moet voor velen niet of nauwelijks
opp te brengen zijn geweest. Gilden wierpen barrières op tegen de instroom van
nieuwee meesters. Dat gold vooral voor de bepalingen omtrent de leertijd. Dikwijlss werd een verzoek aan het stadsbestuur om aanscherping van de regels met
betrekkingg tot de leertijd ingediend onder het mom dat alleen zó de door een
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gildee geboden kwaliteit gewaarborgd kon blijven. Een rekest van de overheden
vann de bakkers in 1665, waarin zij een langere leerperiode bepleitten, brengt
onderscheidd naar afkomst aan: een poorterskind zou zes jaar lang knecht geweestt moeten zijn alvorens de proef te mogen doen, een Hollander acht jaar en
iemandd buiten het gewest tien jaar.49' Het ging het bakkersgilde duidelijk primairr om het weren van vreemden en het beschermen van de 'eigen' zonen.
Hett zou niet juist zijn de zorg voor kwaliteit als louter mooie woorden af te
doen.. Toch was het in diverse gevallen zonneklaar dat andere motieven de boventoonn voerden. Zo zou mandenmaker Arnout Jaspersz, die in 1684 de proef
wildee afleggen, volgens de overheden niet aan de gestelde eisen voldoen. In zijn
rekestt aan de burgemeesters komt Arnout naar voren als een modelburger: hij
hadd de voorgeschreven drie jaar als knecht gediend, was poorter en diende in
dee schutterij. Bovendien had hij intussen de weduwe van een mandenmaker gehuwd,, die een winkel had. Het argument van de overheden luidde dat de
knechtt niet drie jaar lang onder een en dezelfde meester had gediend; dat was
Arnoutt moeilijk aan te rekenen, daar na negen maanden dienst zijn meester
stierff en hij zijn werkzaamheden voortzette onder diens opvolger. Het stadsbestuurr maande de overheden om Arnout alsnog de proef af te nemen.492 De oorzaakk van de dwarse houding van de overheden kan gelegen zijn geweest in de
slechtee toestand van hun nering. Wellicht was er ook sprake van persoonlijke
grievenn jegens deze knecht.
Hett glazenmakersgilde gebruikte in 1691 hetzelfde argument als de mandenmakerss om te verhinderen dat Hendrik Dierickens meesterglazenmaker zou
worden.. De 29-jarige Hendrik kwam uit Kleef, waar hij al sinds zijn dertiende
inn het glazenwerk had gezeten. In Haarlem was hij nu meer dan drieënkwart
jaarr meesterknecht bij een Haarlemse weduwe geweest. Dat hij niet de vereiste
vierr jaren bij één glazenmaker had gediend, was in het licht van Hendriks ruimee ervaring een onredelijk argument. Vervolgens droegen de deken en vinders
eenn ander bezwaar aan, namelijk dat hij nog geen twee jaar het poorterrecht bezat.. In een rekest aan de burgemeesters verklaarde de Klevenaar dat hij zich meteenn na aankomst in Haarlem wel als burger had laten inschrijven als hij van die
bepalingg had geweten. Hij was immers bepaald geen landloper, zo schreef hij,
maarr een 'borst op sijn dagen, die met desen stijl sich alhier tracht ter neder te
stellen,, moogelijck echtelijck te verbinden ende sich als een eerlijck trouw burgerr te gedraegen'.49ï Ook dit rekest had succes, maar Hendrik moest ter compensatiee het gilde zes gulden extra betalen voor het afleggen van de proef en
ookk het Armekinderhuis het dubbele van het normale tarief geven.
Hett poorterrecht werd nu eens wel en dan weer niet als instrument gebruikt.
Jurriaann Uijthof was in 1676 al vijfjaar bakkergezel aan het werkhuis, maar nog
geenn drie jaar Haarlems burger. Toch werd hem dispensatie van de keur verleendd om de proef te doen. Het feit dat 'hem een bequame gelegentheijt tot die
neringee geboren was', was wellicht van groot belang in deze afweging.494 Een
voldoendee aantal leerjaren gold als belangrijk.495 Wellicht was dat het bijkomen104 4

dee manco van de bakkersgezellen die in de periode 1677-1679 de proef werd
geweigerdd en die nog niet drie jaar lang Haarlems poorter waren.496 Onder hen
zatt er ook een die de bakkerij van zijn overleden meester kon overnemen, al had
hijj dan minder werkervaring dan Uijthof.497 Hoe sterk er in die jaren ook op het
burgerrechtt mag zijn gelet, er glipte toch een niet-poorter doorheen: een bakkersknechtt geboren uit een Haarlemse moeder, maar in Bloemendaal, en dus
juridischh een Bloemendaler.498
Dee hier geschetste wijze van dispensatie verlenen kwam dikwijls voor. Als de
burgemeesterss meenden dat een gildenbestuur iemand op aanvechtbare grondenn had geweigerd, stelden zij een rekestrant weliswaar in het gelijk, maar heten
zee deze bij wijze van compromis wel wat betalen. Hoe meer er werd afgeweken
vann de eigenlijke regels, hoe groter het bedrag dat gevraagd werd. Jacobus van
Biestenn had in 1698 zijn leerjaren bij een koekenbakker nog niet voltooid en was
bovendienn nog te kort in het bezit van het poorterrecht, maar mocht toch de
proeff in het koekenbakken doen als hij honderd gulden betaalde: 2$ voor de
proef,, 25 voor het gilde en het dubbele voor de armen van Haarlem.499 Ook als
eenn gildenbestuur van harte bereid was van de keur af te wijken, maar daartoe
formeell toestemming van de burgemeesters nodig had, konden er flinke bedragenn bij komen kijken. Paulus Madiijsz verseije, bakkersknecht op de Kraijenhorstergracht,, was nog niet geheel uitgeleerd, maar had al wel een lovend getuigschriftt van het gilde op zak. Wellicht werd hij niet als bedreigend beschouwd
omdatt hij de winkel van zijn baas kon overnemen, in plaats van er zelf een te beginnen.. Boven het gewone proefgeld diende Verseije dan wel vijftig gulden aan
hett gilde en eenzelfde bedrag aan het Armekinderhuis te voldoen.500 Een jaar laterr mocht een bakkersknecht uit Oldenzaal die nog te kort Haarlemmer was,
maarr eveneens andermans zaak kon voortzetten en de steun van het gilde genoot,, voor tweemaal veertig gulden de proef doen. s °'
Dirkk Limming ondervond in 1694 tegenwerking van het bakkersgilde. Hij
wass dertien jaar knecht geweest in Amsterdam en in Haarlem al ruim zeven jaar
nuu hij met de weduwe van zijn meester wilde trouwen om met haar de zaak
voortt te zetten. Dirk was al even voorbeeldig als de mandenmaker Arnout Jasperszz in het bezitten van poorterschap en het vervullen van zijn schuttersplicht
'benevenss alle andere burgers en inboorlingen', en kreeg hetzelfde als Arnout te
horenn van de overheden: dat hij niet lang genoeg in Haarlem woonde. Ook in
ditt geval beslisten burgemeesters in het voordeel van de rekestranten.*01
Arnoutt Jaspersz was gehuwd met de weduwe van zijn vroegere meester, Dirk
Limmingg stond op het punt dat te gaan doen en beiden ondervonden ondanks
hunn goede kaarten tegenwerking van de gilden. Weduwen konden niet op eigenn titel een ambacht voeren en dienden dus een meesterknecht in dienst te
hebbenn of met een meester te trouwen. Dit kwam dikwijls voor. Drie jaar na
Dirkk Umming mocht een andere bakkersknecht, Dirk Croes, de proef afleggen
zonderr zijn leertijd te voltooien, 'in achting genomen sijnde dat met de voorn,
weduwee [Judim Renout] sigh in den huwelijcken staat soude begeven en dat
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daarr door geen nieuwe backerij soude werden aangelegt'.JOÏ De overlieden van
dee bakkers hadden ditmaal geen moeite met deze gang van zaken, integendeel,
zijj deden een goed woordje voor Dirk Croes bij de burgemeesters.

VROUWENN EN AMBACHTEN

Weduwenn met een bedrijf waren gewilde huwelijkskandidaten. De rol van
vrouwenn in het Haarlemse gildenleven beperkte zich geenszins tot die van overdraagster,, al zijn de bronnen over hun handelend optreden heel wat dunner gezaaidd dan die waarin mannen de actoren zijn. Op het eerste gezicht lijken vrouwenn een uiterst marginale rol gespeeld te hebben in het ambachtswezen, zeker
alss we afgaan op de registratie van gildenleden. Het aantal gildenzusters was
velee malen kleiner dan het aantal gildenbroeders, en bestuurlijke functies bekleeddenn ze alleen in de paar specifieke vrouwenberoepen. Het ontbreken in
ledenlijstenn wil echter niet zeggen dat zij niet actief waren in de ambachten.
Achterr vele gildenbroeders gingen immers echtgenoten schuil, die samen met
hunn man het bedrijf voerden dat op zijn naam stond. In de bronnen komen we
dikwijlss vrouwen tegen die als zaakwaarnemer van hun echtgenoot optraden.
Zoo uitte de koopman LaurensVerbeeck zijn grieven over het feit dat een damastwerkerr een stuk niet had afgekregen, tegen diens vrouw. Zij handelde het geschill verder met verbeeck af.5°4 Ook de echtgenote van Cornelis Cornelisz, een
Amsterdamsee schipper, trad namens haar man op. Zijn pontschip lag na een
aanvaringaanvaring op de bodem van het Spaarne, en zij kwam naar Haarlem om poolshoogtee te nemen. Toen haar duidelijk werd dat het schip slechts in gedeelten
bovenn water was te krijgen, droeg zij het over aan wie bereid zou zijn het te
bergen,, waarbij ze alleen het aan boord aanwezige bedden- en linnengoed terugg wilde hebben.fOS
Tradenn vrouwen in de Haarlemse gilden slechts in het kielzog van hun echtgenotenn op, of konden zij ook zélf lid worden? In hoeverre kwamen hun mogelijkhedenn en beperkingen overeen met die van mannen in het ambachtswezen?
Mannenn hadden een numeriek overwicht als gildenleden, maar vrouwen waren
niett geheel onzichtbaar. Het register van het Lucasgilde van 1634 vermeldde op
588 mannelijke meesterschilders twee vrouwelijke: Judith Leyster en Sara van
Baalbergen.5066 Terwijl laatstgenoemde in vergetelheid is geraakt, geniet Judith
Leysterr nog altijd bekendheid. In 1633 sloot zij zich op 24-jarige leeftijd als
schilderess bij het gilde aan.Tot 1636 heeft zij diverse leerlingen in dienst gehad.
Datt jaar trouwde zij met vakbroeder Jan Miense Molenaer, waarna ze als zelfstandigee meesteres uit de bronnen verdwijnt. Als gehuwde vrouw schilderde ze
mogelijkk voortaan onder de naam van haar man. s°7 Tot haar huwelijk was Judidi
Leysterr een assertief gildenlid. In 1635 vertrok een van haar leerlingen al na enkelee dagen naar Frans Hals, die vermoedelijk Leysters leermeester is geweest.*08
Dee schilderes deed bij de overlieden aangifte van deze contractbreuk, waarna
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zowell de moeder van de leerling als Frans Hals werd beboet. Judidi Leyster
meendee recht te hebben op de volle acht gulden, het bedrag dat ze met de moederr overeen was gekomen voor drie maanden leertijd. De moeder, Anneken
Willemsdochter,, reageerde geschokt, temeer daar Judidi 'voor dien haer soo
minnelijckenn hadde bejegent'.509 De vinders halveerden de gevraagde som en
dee schilderes zegde toe alle spullen van de leerling bij hem thuis te doen bezorgen,, hetgeen doet vermoeden dat deze bij zijn meesteres had ingewoond.
Inn de periode 1668-1715 werden 52c leden van het Lucasgilde uitgeschreven.
Eénn op de vijf uitschrijvingen betrof een vrouw. Creatieve, scheppende vakken
werdenn nauwelijks door vrouwen uitgeoefend: onder de 105 uitgeschrevenen
bevondenn zich slechts één schilderes en één patroontekenares.510 Er waren ketelverhuursterss bij en vrouwen die porselein of steen verkochten, maar in meer
dann de helft van de gevallen betrof het uitdraagsters, vrouwen die in tweedehandss goederen handelden.5" De uitdragerij was typisch het terrein van vrouwen.. Deze beroepsgroep werd in het algemeen aangeduid met 'uitdraagsters',
hoewell er ook mannen op dit gebied actief waren.511 Opvallend is dat verschillendee mannen onder de naam van hun echtgenote als uitdrager werkten. Toen
hett bestuur van het Lucasgilde Pieter Huijberts en Jacob Adams erop aansprak
datdat ze niet als uitdragers stonden geregistreerd, al traden ze dan wel als zodanig
op,, lieten ze de akten van hun vrouwen zien.513 Ook in deze sector gingen achterr gildenleden dus echtgenoten schuil, maar hier gaven vrouwen de toon aan.
Anderee typische vrouwenberoepen waren wollennaaister en vroedvrouw. De
eerstenn hadden een eigen gilde; de vroedvrouwen, die onder supervisie van
medicii stonden, behoorden vanaf 1693 tot het collegium medicum. Hun werk
speeldespeelde zich louter in een vrouwenwereld af. Vroedvrouwen hadden de handen
voll in Haarlem. De twee die in stadsdienst werkten en wier clientèle uit armen
bestond,, hadden niet genoeg aan één oproepkracht, vandaar dat er in 1644 nog
eenn noodhulp bij kwam.5"4 Daarnaast waren er zelfstandige vroedvrouwen, die
hunn inkomen aan hun patiënten verdienden. Na een leertijd bij een ervaren
vroedvrouww dienden belangstellenden voor het vak ten overstaan van twee doctorenn en twee chirurgijns een examen af te leggen om een toelatingsakte te krijgen.5"55 Wie over een niet-Haarlemse akte beschikte, diende alsnog een proef af
tee leggen. Kandidaat-vroedvrouwen waren ten minste dertig jaar oud, konden
lezenn en schrijven en dienden zelf ook kinderen te hebben gebaard.516 Mannen
kwamenn er in dit vak alleen aan te pas wanneer er complicaties dreigden. In
Haarlemm riepen de regenten van de stedelijke armenzorg verschillende keren de
hulpp in van de chirurgijn Cornelis Coper. Het ging hier om vrouwen 'in arbeid
vann kinde', die dreigden te sterven. Zo was Grietje Jans, echtgenote van een armee kleermaker, door de vroedvrouw aan haar lot overgelaten en werd zij door
tussenkomstt van de schaal net op tijd door Coper verlost.5"7 Het liep niet altijd
goedd af. In 1643 kreeg Coper voor zijn dienst in de Hondesteeg niet de gebruikelijkee 2c gulden maar de helft daarvan; moeder en kind hadden de bevalling
niett overleefd.518
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Voorr een vroedvrouw kon een negatieve afloop heel wat schadelijker gevolgenn hebben. Als zij eenmaal haar beroep uitoefende, bleef ze onder controle van
medicii staan, die de verleende toestemming weer konden intrekken indien
'quadee diensten' of onbekwaamheid werden geconstateerd.119 Zo hep zij voortdurendd het gevaar haar werk te verhezen. Na zestien jaar dienst raadden het collegiumm medicum en de stadsdoktoren in 1698 het stadsbestuur aan vroedvrouw
LijsbethTheuniss Molenaers te ontslaan. Zij achtten bewezen dat ze twee kraamvrouwenn letsel had toegebracht en beiden had verwaarloosd. Lijsbeth werd gesommeerdd haar bewijs van bevoegdheid in te leveren en haar akte van commissiee aan de gerechtsbode te geven.*20 Een jaar later werd zij echter toch weer
toegelatenn na lezing van haar rekest en na een verhoor door de overheden van
hett collegium medicum.521 Kennelijk hadden de medici overhaast gehandeld en
konn men een vrouw met Lijsbeths ervaring slecht missen. Anders dan de chirurgijnss kende een vroedvrouw niet de bescherming van een eigen gilde en
wass zij eerder slachtoffer van willekeur; de aard van haar beroep bracht een
grotee mate van zelfstandigheid met zich mee, maar had als keerzijde dat er gemakkelijkk achterdocht ontstond over de wijze waarop zij haar werk deed. De
controlee op de uitoefening van haar schijnbaar onafhankelijke vak, waarin ze
uitsluitendd met vrouwelijke cliënten van doen had, was in handen van mannelijkee medici, die zich in principe juist niet met kraamvrouwen inlieten.
Hetzelfdee gold voor de wollennaaisters. Zij waren dan wel in een gilde verenigd,, maar ze waren onderworpen aan de keur van de kleermakers, met wie ze
eenn moeizame verhouding hadden.512 Hoewel de werkverdeling tussen beide
gildenn duidelijk was afgebakend, zaten ze dikwijls in eikaars vaarwater. Vrouwenn konden geen kleermaker worden, maar deden in feite hetzelfde werk, zij
hett voor een andere doelgroep. Volgens artikel 26 van de kleermakerskeur
mochtenn de naaisters namelijk slechts vrouwen- en kinderkleding vervaardigen,, hetgeen betekende dat jongens tot hun twaalfde bij hen terechtkonden.
Vanaff hun twaalfde gingen 'de knechtjes' wambuizen en broeken dragen en
werdd het kleermakerswerk. In 1632 klaagden de overheden van de kleermakers
datt de wollennaaisters die bepaling in de wind sloegen en knechten van twintig
enn ouder kleedden. In Amsterdam mochten de naaisters dan wel lid van het
kleermakersgildee zijn, aldus de overheden, maar ook daar gold dat zij zich tot
vrouwenkledingg moesten beperken. m Ruim veertig jaar later was dit probleem
nogg steeds aan de orde: wollennaaister Judidi Jurriaans werd door de overhedenn van het kleermakersgilde betrapt op het naaien van mannenkleding en
moestt een dukaton (drie gulden drie stuivers) boete aan het kleermakersgilde
afdragen.5244 Het bestuur van de kleermakers controleerde geregeld bij de naaisterss thuis of ze geen mannenkleding hadden aangenomen. De vrouwen waren
daarr niet van gediend. Twee gildenzusters weigerden de controleurs toegang te
verlenenn en Annetje Dobbes had de overheden zelfs geslagen toen ze haar winkell wilden controleren.525 De strikte scheiding tussen vrouwen- en mannenwerkk in de vervaardiging van kleding werd in 1702 eenmaal losgelaten: Maria
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Schrijverss kreeg toen bij hoge uitzondering toestemming om bij een meesterkleermakerr of stuklijfmakerswinkel haar kost te verdienen.176
InIn hun klacht over de wollennaaisters in 1632 deden de kleermakers een interessantee uitspraak: 'want het niet en betaempt, een sake tegen natuer en recht,
eenigee vrouwen in mans wercken te treden'. Het omgekeerde, namelijk mannenn die werkzaamheden verrichtten die als typisch vrouwelijk golden, was
eveneenss uit den boze. Het werken met vlas werd bijvoorbeeld als echte vrouwenarbeidd beschouwd. Mannen kwamen er alleen aan te pas waar het de in- en
verkoopp betrof. Voorwaarde was dan wel dat hun vrouw de proef had gedaan.
Ditt bleek niet altijd het geval. Jan Abramsz Volboet werd om die reden in 1678
bijj de vinders ontboden, maar toen hij kon aantonen met zijn moeder in compagniee te hebben gehandeld, mocht hij gewoon doorgaan als vlaskoper.517 De
vrouww van Joost Jonkheer hoefde evenmin een proef te doen, omdat de vorige,
overledenn echtgenote van Joost al aan die verplichting had voldaan.528
Dee proef bestond uit het hekelen van een bepaalde hoeveelheid vlas, de laatstee bewerking om het als grondstof geschikt te maken voor de spinnerij.529 Hekelenn was stoffig werk waarop neergekeken werd. Jacobus van der Smetsen vergeleekk het met turftonnen (ook echt vrouwenwerk!) en hield de vinders voor
datt het verplicht stellen van een verachtelijke proef die meestal door vrouwen
werdd afgelegd, mannen van enig niveau afschrok. Alleen lieden van laag allooi
zoudenn volgens hem uiteindelijk nog op de vlasnering afkomen, tenzij de vinderss de proef afschaften en het gilde openstelden voor wie genoeg betaalde. Jacobuss had gedacht dat het voldoende was uit een familie afkomstig te zijn die al
honderdd jaar in de vlasnering zat. Zijn moeder en vier zussen, inmiddels allen
overleden,, hadden de proef afgelegd. De rekestrant kon niet verkroppen dat een
mann in zijn nering verhinderd werd door de bepaling van een vrouwelijke
proef,, 'alzoo tzelve is een zaak teenemaal vremt van de mannelijke oeffening, en
alleenn eygen aan de vrouwelyke sex, sulx dat alschoon een manspersoon de
kenniss en ervaarentheyt heeft omme het vlas te ordonneeren, hoedaanig het gehekeltt moet worden, als waarinne de voornaamste aangelegenmeyd van die
neeringee bestaat'.^ Van nature waren mannen nu eenmaal meer dan vrouwen
beheptt met leidinggevende capaciteiten en met inkoopvaardigheden, aldus Jacobus. .
Eenn werkverdeling naar geslacht bestond niet overal. In enkele gilden gingen
beidee seksen gelijk op. Achter de voddenverkopers die in 1702 een rekest indiendenn om zich te mogen verenigen, gingen vijftien echtparen schuil. De keur
geeftt voor de gildenzusters en -broeders dezelfde plichten en rechten te zien,
zijj het dat de twee bestuursfuncties alleen door mannen bekleed mochten worden.53'' Bij de vleeshouwers deed het aantal vrouwen nauwelijks onder voor het
aantall mannen: in 1621 telde Haarlem tien vleeshouwsters en twaalf vleeshouwers.. Anders dan bij de voddenverkopers ging het hier echter niet eenmaal om
eenn gehuwd stel, maar waren de vrouwen zonder uitzondering weduwe." 2
Alleenn als zij geen echtgenoot meer had, kon een vrouw in deze stadsdienst
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wordenn beëdigd. In de meeste beroepssectoren genoten weduwen een andere
statuss dan gehuwde vrouwen.533 Hun relatief zelfstandige positie werd nu eens
erkend,, dan weer als bedreigend ervaren. De overheden van het Lucasgüde namenn de eerste houding aan. Meijnsje Louwerisdochter moest in 1637 voor hen
verschijnen,, omdat zij al enige tijd aardewerk verkocht zonder dat haar naam in
hett gildenboek stond aangetekend. Toen zij echter vertelde de weduwe te zijn
vann voormalig gildenlid Dirk Hendriksz Mes, een boekbinder, werd zij prompt
alss gildenzuster erkend. Hetzelfde gebeurde met uitdraagster Orsel Jansdr, zilversmidsweduwe.5344 De keur van het Lucasgüde bepaalde dat de weduwe van
eenn meester diens ambacht mocht aanhouden zolang zij ongehuwd bleef. De
nooitt geëffectueerde ontwerpkeur van Salomon de Braij van 1631 herhaalde dat
zijj 'rustelijck ende vreedelyck sonder ijmandts bekreun in de selve [mocht] blyvenn zitten ende continueeren'." 1
Eenn van de groepen die zich ruim vijftig jaar later van het Lucasgüde afscheidden,, de glazenmakers, voegde in zijn statuten uitdrukkelijk aan het voorgaandee toe: 'mits stellende een behoorlijcke knecht'." 6 Het was niet het enige
gildee dat deze voorwaarde stelde. Magdaleentie Loovich, de weduwe van een
kleermaker,, sloot in 1692 'in minne ende vrientschap' een notarieel contract
mett Hendrik van Veen, dat hij haar gedurende drie jaar als meesterknecht zou
dienen.. Hendrik zou aan huishuur, stook- en lichtkosten de helft bijdragen. Als
tegenprestatiee kwam hem de helft van de winst toe. Wanneer de drie jaren warenn verstreken, zou Hendrik aan Magdaleentie (of, als zij was overleden, haar
kinderen)) tachtig gulden overname betalen: de winkel was dan van hem, terwijll Magdaleentie zolang zij niet hertrouwde geen kleermakerij mocht beginnen.537 7
Voorr veel weduwen was de eis een meesterknecht in dienst te nemen een
gevoeligg punt. In 1689 diende weduwe Hester de Ram een rekest bij de burgemeesterss in. Haar man had een timmermanszaak annex witwerkerswinkel gedreven,, die zij wenste aan te houden. In die winkel werden uit vurenhout vervaardigdee kasten, tafels, stoven en dergelijke verkocht.538 Behalve de winkel
wildee ze ook de knecht behouden, die haar man speciaal voor het witwerk had
aangetrokkenn en welke 'noijt anders iets als het voors. witwerck heeft gemaecktt nochte oock maken kan'.539 Het probleem was nu dat het timmermans-- en schrijnwerkersgilde deze knecht zou verplichten de normale meesterproeff af te leggen, waarvoor hij volgens Hester nooit zou slagen omdat het
examenn 'met het witwercken niets ter werelt gemeens heeft'. Haar voorstel
wass de witwerker dispensatie te verlenen, terwijl zij de aan een proef verbondenn kosten zou voldoen.
Opp dit rekest volgden twee reacties: een welwillende van de schrijnwerkers en
eenn afwijzende van de timmerlieden. De schrijnwerkers konden er vrede mee
hebbenn zolang Hester en haar knecht zich strikt tot de witwerkerij zouden beperken.5400 De timmerlieden herinnerden de burgemeesters echter aan de ordonnantiess van 1639 e n ^78 tegen 'onderkruiping' en merkten dit dus als een ille11 10

gaall middel aan.54' Als deze weduwe zonder proefde zaak gewoon kon voortzetten,, was volgens hen het hek van de dam, 'gelijck aireede meerdere sijn, dewelckee alleen op de uijtslag van dese wachten'. Door het kwijtschelden van de proef
zoudenn de weduwen 'sich verrijcken door een onrechtvaerdigh middel' en
'meerderr hebben als haer man oijt gehadt heeft'. Na een sombere voorspelling
overr gildenbroeders die bij inwilliging van het verzoek op de armenzorg zouden
zijnn aangewezen, raadden de deken en vinders burgemeesters aan het verzoek af
tee wijzen. Net als in de klacht van de kleermakers en in het rekest van Jacobus van
derr Smetsen met betrekking tot de vlasnering klinkt hierin angst voor het verhes
vann status door: 'want noijt gebeurt is dat een vrouw meester is geworden gelijck
desee dan wesen soude' (als Hester haar zin kreeg).
Dee afloop is onbekend, maar gezien het negatieve advies van de timmerliedenn is het goed mogelijk dat Hester bakzeil haalde. Dat deed ruim vijfjaar later
inn ieder geval een andere weduwe, Anna van Bree.542 Zij diende in 1695 een rekestt in om het twijndersgilde te dwingen haar op eigen autoriteit het gildenrechtt te doen genieten, zonder dat zij daarvoor speciaal een meesterknecht in
dienstt moest nemen.143 Een jaar tevoren had een andere twijndersweduwe hier
all onenigheid met het gilde over gekregen. De vinders wilden deze Maria van
dee Rijp, die rustig knechten aannam zonder zich om proef of meester te bekommeren,, het liefst de hele twijnderij verbieden, maar de burgemeesters bepaaldenn dat zij voort mocht gaan mits ze een meesterknecht aantrok.544 Anna
vann Bree het zich door de afwijzing niet ontmoedigen en diende in 1698 opnieuww haar verzoek in. Net als de keer daarvoor had zij haar rekest door diverse
koopliedenn laten ondertekenen, waarschijnlijk om meer gewicht in de schaal te
leggen.. Anna betoogde dat de bepaling volgens welke een weduwe het gildenrechtt kocht voor iemand die bij haar in dienst was en op wiens naam de nering
vervolgenss werd voortgezet, haar veel geld kon kosten: iedere keer als zo'n persoonn vertrok, zou zij opnieuw voor zo'n uitgave staan, hetgeen dikwijls kon gebeurenn in een sector met een groot verloop in personeel. Zo had Maria van de
Rijpp toen zij een van haar knechten de proef liet doen in de veronderstelling
verkeerdd dat zij daarmee voor eens en voor altijd over het gildenrecht beschikte.545 5
Ditmaall had Anna succes. Na overleg van de burgemeesters met de overhedenn en de belangrijkste twijnders werd de keur als volgt aangepast: weduwen
diee vier jaar met een twijnder gehuwd waren geweest, mochten voortaan het
bedrijff op eigen gezag voortzetten. Indien het huwelijk korter dan vier jaar had
geduurd,, bleef de weduwe afhankelijk van een meesterknecht tot die vier jaren
voltooidd zouden zijn, waarna ze dan zelf het gildenrecht zou mogen kopen. De
nieuwee keur sloot exact aan op Anna's persoonlijke omstandigheden.546
Err waren aan het einde van de zeventiende eeuw meer weduwen die een beroepp deden op de burgemeesters om hun te beschermen tegen gildendwang.
Dee verfster Maaiken Buissant bijvoorbeeld vroeg hun in 1700 toestemming
voorr het verven van kuipkleuren.547 Kooplieden en fabrikeurs moesten met dat
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doell steeds naar andere plaatsen, vooral Amsterdam. Niet alleen zou haar initiatiefongemakk besparen, aldus de verfster, ook zouden er nieuwe arbeidsplaatsen
wordenn gecreëerd. Maaiken voorzag protesten van het verversgilde, waarvan zij
vijfjaarr daarvoor lid was geworden om haar eigen goed te mogen verven.548
Nuu ging het echter om een nieuw, meer commercieel gericht bedrijf. Na overlegg tussen de burgemeesters en de vinders kreeg Maaiken toestemming haar
plann ten uitvoer te brengen. Hetzelfde gold voor Clara Dingemans, die in 1692
all twee jaar bezig was met de vervaardiging van een stof die als kamerbehang
konn dienen. De smalwevers zagen de bedrijvigheid bij deze onderneemster met
ledee ogen aan en zij mocht uiteindelijk doorgaan als ze een hoger bedrag dan
hett gewone recht aan het gilde zou betalen.549
Maaikenn Buissant had klachten van het verversgilde willen voorblijven en
wass daarom als eerste naar het stadsbestuur gestapt. Ze nam het gilde nog meer
windd uit de zeilen door in haar rekest te melden dat de overheden pas een man
enn een jongen hadden toegelaten die hun leertijd niet hadden voltooid. Als de
burgemeesterss daar geen dispensatie voor verleend hadden, was het gilde in
overtreding.. Omdat de gildenkeuren kracht van wet hadden, dienden de burgemeesterss op de hoogte te zijn van wat zich daaromtrent afspeelde. Het was dus
niett genoeg als een gilde van harte bereid was van de keur af te wijken. Twintig
jaarr eerder, in 1679, toonde het verversgilde zich daarvan bewust. Toen de ververr Jan Adriaensz Root overleed, liet hij een vrouw en vier meerderjarige dochterss achter. Zij wilden het bedrijf graag voortzetten, hetgeen hun op voorspraak
vann de overheden voor een periode van tien jaar door de burgemeesters werd
toegestaan.. Na die termijn moest het gildenbestuur maar bepalen hoe het verderr zou gaan.JÏ°
Vann de meeste gilden konden vrouwen in Haarlem alleen als zij weduwe waren
lidd worden, en dan niet onder hun eigen naam maar onder die van een meesterknechtt die zij in dienst moesten hebben. Verder bleek er in de zeventiende eeuw
eenn duidelijke scheiding tussen mannen- en vrouwenwerk te bestaan, waarbij
hethet eerste type hoger werd gewaardeerd dan het tweede. Waar de werkzaamhedenn van beide seksen bijzonder op elkaar leken, werden de verschillen in de statuss van de eindproducten ofte verrichten diensten gelegd, zoals bijvoorbeeld de
wollennaaisterss en kleermakers verschillende doelgroepen hadden en vroedmeesterss er pas bij werden gehaald als vroedvrouwen dreigden te falen.

KNECHTENN EN GEZELLEN

Dee wereld der gilden werd onmiskenbaar door mannen gedomineerd, maar
daarmeee is allerminst gezegd dat voor hen alle wegen openlagen. Tussen meesters,, knechten en gezellen bestonden statusverschillen, terwijl doorgroeimogelijkhedenn voor de meeste mannen niet waren weggelegd.
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Corneliss Decker, Stoffenwinkeltje aan de zuidkant van de Bovo (detail).
Franss Hals Museum, Haarlem.

Inn augustus 1645 waren enkele mannen bijeen in de Jacobijnesteeg. Onder
henn bevonden zich de koperslager Cornelis Coelenbier en Pieter Claes, een
knechtt van hoefsmid Jan Jansz in de Grote Houtstraat. Pieter had de koperslager
verteldd dat hij zo weinig leerde bij Jan Jansz, en Coelenbier stelde hem nu voor
aann een smid uit Leiden bij wie hij terecht zou kunnen. De knecht wees dit aanbodd echter af, met het argument dat Leiden te ver van Alkmaar lag, waar zijn
grootmoederr woonde. De Leidenaar had kennelijk een enthousiastere reactie
verwacht,, want hij reageerde geprikkeld: 'Loopt heen, ick will jou niet hebben
all wout ghij voor niet bij mijn wercken.'"'
Wass Pieter bereid geweest naar Leiden te gaan, dan moest hij eerst de overeengekomenn periode bij Jan Jansz uitdienen. De leerling van Judith Leyster die
plotselingg naar Frans Hals vertrok, bleek dat ook niet zonder meer te kunnen
doen.. Nu is het onwaarschijnlijk dat die overstap, reeds na enkele dagen, werd
ingegevenn door onvrede over de opleiding; als dit zo was had de leerling in iederr geval eerst zijn klachten kenbaar moeten maken. Ontevredenheid omtrent
dee leertijd moest niet onderhands worden opgelost, zoals Coelenbier probeerde,, maar via het gilde of, in hoger beroep, via de burgemeesters. Voor deze laatstenn verscheen in 1640 een man die klaagde dat zijn zoon al twee jaar bij een
zilversmidd in dienst was, maar nog niets had geleerd. Nadat ook de overheden
hunn zegje hadden gedaan, werd overeengekomen dat de leerling de resterende
tweee jaar van zijn opleiding bij een ander mocht doorbrengen."2 De klacht van
eenn andere vader in 1677 werd niet ontvankelijk verklaard. Zijn dochter zou geslagenn zijn door haar meesteres, die haar het zijdelintklossen leerde. Volgens de
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tegenpartijj was het slechts een voorwendsel om de dochter uit haar dienst te
halen.. Het ging hier om een arm gezin dat van de bedeling leefde en de vader
werdd te verstaan gegeven dat de uitkering zou worden stopgezet als hij zijn
dochterr bij die vrouw zou weghalen; waarschijnlijk vonden de burgemeesters
datt hij al blij mocht zijn dat zijn kind als leerling was aangenomen. s "
Opp de kwaliteit van de opleiding bestond nauwelijks toezicht. Zolang leerlingenn of hun voogden niet zelf met klachten naar buiten traden, veranderde er
niets.. Net als degenen die zij in dienst hadden, waren meesters aan een arbeidsovereenkomstt gebonden, maar deze had voornamelijk of uitsluitend betrekking
opp het bedrag en de periode die ermee was gemoeid. Werkgevers die een
dienstverbandd voortijdig wilden beëindigen, konden rekenen op moeilijkheden:: het gildenbestuur of de burgemeesters maakten het ontslag ongedaan of
steldenn een afkoopsom vast en soms kwam daar voor de meester nog een boete
bovenop." 44 Personeel en leerlingen konden contractbreuk van hun meesters
duss aanvechten, al zal het de onderlinge verstandhouding zelden ten goede zijn
gekomen.. Het gevaar bestond dat de meester de resterende leer- of arbeidstijd
niett serieus zou nemen. Kennelijk vreesden de burgemeesters in 1677 voor zo'n
houdingg bij een scheepmaker, die zij opdroegen zijn knecht tot Allerheiligen in
dienstt te houden zoals afgesproken was. Ze dreigden de scheepmaker dat als hij
zijnn knecht geen passende arbeid gaf, hij hem wekelijks een daalder moest betalen. 5 "" In het geschil tussen bakker Pieter Walraven en diens knecht Harman
Harmanszz was het maar beter als beiden niet meer met elkaar te maken zouden
hebben.. De oorsprong van hun ruzie is onbekend. Het ging hier om een bakker
diee nog maar net voor zichzelf was begonnen en een al wat oudere knecht, die
hemm het bakken nota bene had geleerd. Waarschijnlijk nam Walraven de zaak
overr van de weduwe van hun beider meester. Misschien viel het Harman moeilijkk in dienst te zijn van iemand die hem voorbij was gestreefd; in ieder geval
kreegg de knecht geen mindere behandeling, maar werd beiden genoegdoening
gegeven.. Toen het loon waar Harman recht op had en de uitstaande huur tegen
elkaarr waren weggestreept, moest de bakker zijn knecht alleen nog wat geld gevenn voor een hoed: als tegenprestatie voor het leren bakken had Walraven de
knechtt een hoed moeten geven."6
Voorr velen was het dienen van verschillende meesters geen overgangsfase
naarr een zelfstandige positie, maar een permanente staat. Het meesterschap was
slechtss voor een minderheid weggelegd. Bestond er in de kleine ambachten
nogg enige kans op die titel, in de grootschalige nijverheid was die beduidend
minder." 77 Om zich als meester te vestigen, moest men vooral over de nodige financiënn beschikken. De kosten die aan het afleggen van een proef waren verbonden,, konden flink oplopen en ook het kopen van het gildenrecht was voor
velenn een dure aangelegenheid. Dikwijls was er de ongeschreven regel dat de
nieuwee broeder de overheden en de gildenknecht iets gaf, hen na het afleggen
vann de proef op drank trakteerde of zelfs op een maaltijd onthaalde."* Daarmee
warenn de uitgaven voor een nieuw gildenlid nog niet ten einde, en volgde de
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aanschaff van gereedschap en andere instrumenten om de werkplaats mee uit te
rusten.. In de historiografie is er al eerder op gewezen dat arbeidskrachten niet
perr definitie het meesterschap ambieerden, maar integendeel zich zo bewust
warenn van de zorgen die zo'n positie met zich meebracht, dat zij verkozen in
loondienstt te blijven."9 Het voeren van een eigen bedrijf vergt nu eenmaal een
kapitaalsinvestering,, die nooit van risico vrij is. Wel streefden zij ernaar zoveel
mogelijkk zekerheid te brengen in de situatie van afhankelijkheid waarin zij zich
bevonden. .
Hett aantal knechten en leerlingen per meester kon sterk variëren, niet alleen
tussenn de gilden onderling, maar ook binnen ieder gilde afzonderlijk. Voor degenenn die in opleiding waren, was het risico groot dat bij hoge leerlingentallen
dee individuele aandacht tekortschoot. Bovendien kon dit voor knechten oneerlijkee concurrentie veroorzaken, aangezien leerlingen onder het vastgestelde
knechtsloonn werkten. De knechten in de zijdelintnijverheid kregen gedaan dat
iederee winkel maar één leerling in dienst mocht hebben. Na twee jaar zou deze
dann de status van knecht krijgen.*60 In 1677 werd, wederom op hun initiatief,
dee registratie aangescherpt. Alleen op vertoon van bewijsmateriaal omtrent de
voltooiingg van de leerperiode of de vorige werkgever kon iemand worden toegelatenn als knecht en als zodanig in het register worden ingeschreven. Tevens
diendenn alle leerlingen geregistreerd te worden.5*1 Als tegemoetkoming aan de
bazenn telden hun zonen niet als leerling. Voor een aantal meesters gold dus dat
zijj in plaats van de ene toegestane leerling per winkel extra krachten konden inzetten.. Tot deze groep bevoorrechten verschafte ook zijdelintwerker Jan Jansen
tenn Bosch zich toegang, toen hij de burgemeesters wist te overtuigen van zijn
'conmiseratiee en genegendieijt' voor de weesjongen over wie hij zich ontfermde.5622 Opeens bleken vele leerlingen door hun bazen als zonen omarmd te worden,, hetgeen einde 1678 een nieuwe bepaling noodzakelijk maakte: op de echte
meesterszonenn na mochten leerlingen niet meer bij hun baas inwonen.56*
Kleinee meesters die zich amper personeel konden veroorloven, waren eveneenss gebaat bij een restrictie op het aantal knechten en leerlingen. De smeden
verzochtenn daarom in 1606 dat in hun keur werd opgenomen dat elke gildenbroederr maximaal twee knechten en een gezel in dienst mocht hebben.564 Sommigee smeden hadden alleen een leerling bij zich werken. Van de 105 bakkers die
Haarlemm in 1681 telde, werkten er twintig zonder personeel.565 Ook tussen kuiperss bestonden verschillen. Hun gilde liet in 1618 vastleggen dat een kuiper niet
meerr dan één bedrijf mocht voeren; er waren er die er nog een filiaal onder leidingg van een knecht op na hielden.566
Eenn ander gevaar dat knechten bedreigde was ziekte. Wie ziek was kon niet
werkenn en wie niet werkte kreeg geen loon. Zo kreeg een bakker in 1642 toestemmingg van de burgemeesters acht gulden op het salaris van zijn knecht Aelbertt Jansz in te houden voor de periode dat deze ziek was geweest.567 Aelbert
ontvingg waarschijnlijk wel enige compensatie uit de zogenaamde bos van de
'bakkersgasten',, als hij daar tenminste bij aangesloten was.568 Door een jaarlijk-
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see contributie te betalen, verzekerden knechten zich van een financiële tegemoetkomingg in tijden van nood.569 Haarlem telde een aantal van zulke bossen
enn knechtsgilden. De eerste waren in theorie louter ziekte- en begrafenisverzekeringen,, terwijl de tweede een met de ambachtsgilden vergelijkbare opzet en
doelstellingg hadden. In de zeventiende eeuw was het vooral de textielnijverheid
waarr de handwerkslieden zich organiseerden. Geconfronteerd met kapitaalkrachtigee ondernemers en de invoer van innovatietechnieken als lintmolens,
diee arbeidsplaatsen kostten, zagen zij de voordelen van verenigen maar al te
goedd in.
Blijkenss een concept-ordonnantie van 1610 was alleen het gilde van de kleermakersknechtenn zijdelings met dat van de kleermakers verbonden. De knechten
vann de zijdelintwerkers (1644) en van de lakenwerkers (1671) lijken zelfstandigerr als gilden te hebben geopereerd. Daarnaast waren er twee bossen op basis
vann regionale herkomst, waarvan de een heden uit Westfalen en de ander gezellenn uit Den Bosch en omgeving verbond.170 Het betrof hier hoofdzakelijk wevers.. De schoenmakersknechts kenden in ieder geval in 1701 een eigen bos, drie
jaarr later richtten de knechten van het binnenveer op Amsterdam er een op.
Voorall in de eerste helft van de achttiende eeuw waren de knechtsbossen in
Haarlemm duidelijk aanwezig.
Off de bos van bakkersgasten zich beperkte tot een onderlinge verzekering of
zich,, net als die van de zijdelintknechten, ook bemoeide met arbeidsvoorwaarden,, valt op basis van de bronnen niet te zeggen. In ieder geval werd van overheidswegee noch van de zijde van de meesters gestimuleerd dat de bos van bakkersgastenn het karakter van een gilde zou aannemen. Er was alleen sprake van
vinderss en niet van een deken, en een verzoek om een eigen kamer sloegen de
burgemeesterss in 1640 af.57" Zij hadden niet eens zelfde volledige beschikking
overr hun kas. De vinders van de bakkersknechten verzorgden weliswaar de administratiee van het ziekengeld, maar de kas bevond zich in het huis van de dekenn van het bakkersgilde. Op den duur vond het gildenbestuur dit een lastige en
zelfss gevaarlijke situatie voor de deken en diens familie en werd verplaatsing
naarr de gildenkamer overwogen, zoals kort tevoren de kleermakers hadden gedaan." 1 1
Dee bos van de metselaarsknechten kan evenmin los worden gezien van het
gildee der metselaars. Op initiatief van de overheden van deze bos werd de keur in
16777 uitgebreid met de bepaling dat knechten die in gebreke bleven bij het voldoenn van hun bijdrage aan de bos, van werk uitgesloten zouden worden.573 De
metselaarsboss maakte onderscheid tussen 'burgerknechten' en 'buitenknechten'.
Eerstgenoemdenn betaalden een jaarlijks lidmaatschap en daarnaast een wekelijksee contributie van twee stuivers, terwijl de andere groep recognitie betaalde. De
buitenknechtenn konden hoogstwaarschijnlijk geen aanspraak maken op de bos,
ofschoonn zij die mede spekten; dit was tenminste zo in Rotterdam onder de
metselaarsknechtenn in de vroege achttiende eeuw.574 De term buitenknechten
doett vermoeden dat het om lieden ging die geen poorter waren of die niet als
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knechtt stonden geregistreerd. Ook de scheepmakers maakten van vreemde of
buitenknechtenn gewag. Op dezelfde dag dat de keur van het metselaarsgilde
werdd aangepast, veranderde die van de scheepmakers in dezelfde geest: de buitenknechtenn dienden niet langer twaalf stuivers maar voortaan het dubbele te
betalen,, en zouden van werk worden uitgesloten bij in gebreke blijven. ^ Of de
scheepmakerss een knechtsbos kenden, laat staan of de buitenknechten daaruit
kondenn trekken, blijkt niet uit de aanvulling op de keur.
Inn ieder geval was het zaak dat een zieke zich als zodanig liet aanmelden bij
dee bos,, wilde hij voor een uidcering in aanmerking komen. In 1677 zou een zijdelintknechtt de dupe zijn geworden van de scrupules van de vinders van de
bos,, als de burgemeesters niet tussenbeide waren gekomen: omdat hij verzuimdd had zich te laten aantekenen, weigerden de overheden aanvankelijk hem
eenn ziekte-uitkering te geven."6 Dat de overheden van de zijdelintredersknechtenn zich strak aan de regels wilden houden, is begrijpelijk wanneer men bedenktt dat er juist in die periode veelvuldig een beroep op hen werd gedaan. Het
geldd in de bos bleek einde jaren 1670 ontoereikend om de ergste nood te ledigen.. In verband met de langdurige ziekte van enkele broeders verhoogden de
overhedenn van de knechten in 1677 de tweewekelijkse contributie.177 Met de interventiee door de burgemeesters nog vers in het geheugen werd uitdrukkelijk
vastgelegdd dat het ziektegeld van een week alleen zou worden uitgekeerd indienn de vrouw of een kind van de knecht hem 's maandags had ziek gemeld. In
16799 bleken de tekorten evenwel zo hoog opgelopen, dat de bos van stadswege
honderdd gulden kreeg voorgeschoten.178 Hetzelfde jaar lieten de vinders van de
Guliksee bos het stadsbestuur weten dat er zo veel zieke gildenbroeders waren,
datt ze niet meer met hun normale maandelijkse collecte konden volstaan. In
plaatss van met een renteloze lening moesten zij het doen met de toestemming
vann de burgemeesters om die maandelijkse bijdrage gedurende een langere periodee fors te verhogen, zodat de bos over een flinke reserve zou beschikken
voorr dit soort calamiteiten.579 Dit betekende een flinke aanslag op de toch al
smallee beurs van de wevers die niet ziek waren.
Dee malaise in de loop van de jaren 1670, die werd ingeluid door het rampjaar,, trof heel Holland. In deze periode heerste grote werkloosheid en vele
Haarlemmerss waren geheel of gedeeltelijk aangewezen op de bedeling. &° Ook
Pauluss Paulusz, een jonge knecht, zat zonder werk. Uit eigen beweging was hij
naarr het werkhuis gestapt met het verzoek daar de winter te mogen doorbrengen.. Paulus was daar in ruil voor arbeid tenminste verzekerd van onderdak en
eten,, en liep zo niet het risico in slecht gezelschap te geraken - met alle schadelijkee gevolgen van dien. Het feit dat hij vrijwillig in een strafinstelling verbleef,
zegtt iets over de ernst van de situatie. Op basis van dezelfde overwegingen
brachtt Guillaem Willemsz eveneens de winter in het werkhuis door. Beiden verlietenn in het voorjaar hun opvangadres om weer gewoon in de stad aan de slag
tee gaan.s8'
Hett motief van Paulus en Guillaem, dat ze beducht waren op het slechte pad
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tee geraken, werd door de regenten van het werkhuis en de burgemeesters, tot
wiee zij hun verzoek om opname hadden gericht, als reëel ervaren. In de ogen
vann deze heren lag het gevaar zelfs permanent op de loer bij jonge heden in
loondienst.. Hoe meer deze lotgenoten samen optrokken, hoe groter de kans
volgenss de gevestigde orde op onrust. De vroedschapsresolutie van 1670 die
eenn einde maakte aan de vergaderingen van gebuurten en korporaalschappen,
verboodd tevens het gezamenlijk uit rijden of varen gaan van ambachtsgezellen.1*22 Alleen de brouwersknechts, kuipers en waterhalers werden expliciet genoemd;; van hen staat dus vast dat zij met enige regelmaat in groepsverband
uitstapjess maakten per schuit of wagen, die met veel rumoer en losbandigheid
gepaardd zouden gaan.
Hett zou interessant zijn te weten hoe de meesters tegenover zulke uitjes
stonden.. Het ontbreken in de bronnen van klachten van hun kant doet vermoedenn dat zij er weinig problemen mee hadden. Zolang het werk er niet onder
leed,, was er voor hen weinig aanleiding om er aanstoot aan te nemen. Voor de
bazenn ging het ook niet om een massa anonieme jongeren die vertier zochten
enn van wier nadrukkelijke aanwezigheid een intimiderende werking kon uitgaan,, maar om de knechten en gezellen met wie zij dagelijks verkeerden. Bovendienn zullen vele meesters aan hun eigen leertijd soortgelijke herinneringen
hebbenn bewaard. In ieder geval waren zij dikwijls bereid een goed woordje
voorr hun personeel te doen als het bij het uitgaan over de schreef was gegaan.
Eenn groep gezellen die in een januarinacht in 1602 slaags was geraakt, werd uit
voorlopigee hechtenis ontslagen toen hun meesters daarom vroegen, die vervolgenss bovendien de detentiekosten betaalden.s8ï Zeker als leerjongens bij hun
baass inwoonden, was deze moreel verantwoordelijk voor hun gedrag (zonder
evenwell verplicht te kunnen worden om te helpen). Lieven de Keij voelde zich
inn 1603 geroepen het op te nemen voor Willem Cornelisz, die bij hem als metselaarr werkte. Willem was in een dronken bui tegen de nachtwacht tekeergegaan,, waarbij hij een waker had verwond en een hellebaard had gebroken.184
Willemm kwam uit Delft en zijn ouders woonden in Leiden; een werkgever was
dee aangewezen figuur om hem te helpen in zijn nieuwe woonplaats, zeker als
hett iemand was van het kaliber De Keij. De verhoudingen lagen anders in het
gevall van Willem Oliviers. Hij was gearresteerd omdat hij de ruiten bij zijn
schoonmoederr had ingegooid, iemand had geslagen en bovendien geweld tegenn de wacht had gebruikt.5^ Willem Oliviers was geen onbezonnen puber
meerr en evenmin was er dronkenschap in het spel. Op zijn echtgenote, die de
wachtt had gealarmeerd, hoefde hij niet te rekenen voor een goed woordje bij
dee burgemeesters. Het waren uiteindelijk enkele meester-scheepmakers voor
wiee Willem had gewerkt, die voor de burgemeesters verklaarden dat hij een
trouww en naarstig werkman was en dat hij een eerlijk leven leidde.
Dezee bemiddelende rol van ambachtsmeesters toont enerzijds betrokkenheidd van meesters bij hun leerlingen en knechten. Hun lot liet deze bazen niet
onverschillig.. Ook als de arrestant niet langer in dienst was, kon de solidariteit
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voortduren.. Uiteraard had niet iedereen het zo met zijn baas getroffen en zullen
velee meesters zich hebben afgekeerd van personeel dat in moeilijkheden was
geraakt;; als gevolg van hun houding komen zij echter niet in de burgemeestersmemorialenn voor. Anderzijds laat de voorspraak van meesters zien dat aan hun
woordenn door het stadsbestuur waarde werd gehecht. Zij waren gevestigde lieden,, terwijl de knechten, maar vooral de gezellen, een ongrijpbare groep vormden:5*66 hun tijdelijke contracten maakten hen voor de burgemeesters zo goed
alss anoniem en alleen via de bazen traceerbaar.

VREEMDELINGEN N

Behalvee voor ziektegeld maakten knechten zich sterk voor regelgeving omtrent
hunn positie op de arbeidsmarkt. Het verbod op het aannemen van knechten die
hunn leertijd niet hadden voltooid, of van lieden die bereid waren onder de vaste
prijss te werken, kwam hieruit voort. Ook het aanbrengen van onderscheid tussenn 'eigen' en 'vreemde' knechten dient in dit licht bezien te worden. Bij de
metselaarss konden alleen de burgerknechten zich voor het gilde inschrijven, en
warenn de buitenknechten van lidmaatschap uitgesloten. Die burgerknechten
warenn lang niet altijd Haarlemmer van geboorte, zij konden het poorterrecht
ookk gekocht hebben. Het merendeel der chirurgijnsknechten bijvoorbeeld
kwamm van buiten Haarlem. Als zij aspiraties hadden om meester te worden
kochtenn ze het poorterschap, want de proef kon pas worden afgelegd als men
tenn minste drie jaar poorter was.5*7 De buitenknechten kregen mogelijk de statuss van burgerknecht zodra zij over het poorterschap beschikten, misschien ook
diendenn zij eerst nog wat langer in Haarlem te wonen. Degenen die zich al enigee tijd in de stad hadden gevestigd, wilden zich onderscheiden van hen die pas
warenn aangekomen. Zij ontleenden rechten aan de sociale verbanden waartoe
zijj inmiddels behoorden, en waar de nieuwkomers nog van verstoken waren.
Poorterschapp was doorgaans een vereiste om aansluiting bij een gilde te krijgen.. Wie dit meteen na aankomst in Haarlem kocht, kon bijvoorbeeld bij het
schippersgildee terecht. Het probleem was echter dat een van de vereisten van
hett burgerschap, namelijk verblijf in de stad, door schippers vaak niet werd nagekomen.. Het gildenbestuur van de schippers kreeg in 1619 van de burgemeesterss een reprimande, omdat diverse schippers bijklusten in omliggende dorpen
alss Spaarndam en Spaarnwoude en buiten de stadspoorten woonden. Voortaan
diendenn nieuwe gildenbroeders uitdrukkelijk te beloven vuur en licht in Haarlemm te zullen houden en zich binnen de muren te vestigen.*88 In 1643 was zo'n
beloftee niet meer genoeg en moesten de schippers ten minste een jaar in Haarlemm hebben gewoond alvorens gildenlid te kunnen worden.5*9 Zoals men het
poorterrechtt verloor wanneer men zich langer dan een jaar en zes weken buitenn Haarlem bevond, raakte men tevens het gildenrecht kwijt, tenzij iemand
eenn ingeboren burger was.590
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Dee bepalingen omtrent poorterschap werden losgelaten zodra het om geloofsvluchtelingenn ging. De kleermakers die in 1685 klaagden dat de pas aangekomenn Jean Fidel kleding maakte ofschoon hij gildenlid noch poorter was, kregenn nul op het rekest.59' Twee Parijse wevers en een koopman uit Rouen waren
Fidell voorgegaan." 2 Het stadsbestuur was ook bereid uitzonderingen te maken
voorr nieuwkomers die de Haarlemse economie in gunstige zin konden beïnvloeden.. Zo waren Zaanse scheepsbouwers van harte welkom in Haarlem. De
Zaandammerss genoten een uitstekende reputatie en waren zich daarvan bewust.. Een van hen dicteerde het stadsbestuur in 1677 een aantal voorwaarden
alvorenss zich in Haarlem te zullen vestigen: gratis burgerrecht, een geschikte
werf,, erkenning van een schip in aanbouw als van Haarlemse makelij (zodat hij
hett in Haarlem mocht verkopen) en belastingvoordeel. Over dat laatste punt
moestenn de burgemeesters zich nog beraden, maar met de eerste drie verklaardenn zij zich onmiddellijk akkoord.r9ï De Haarlemse scheepsbouwers toonden
zichh bezorgd over de Zaanse concurrentie.194 Jan Uijttenbogaert kon eveneens
onmiddellijkk aan de slag in Haarlem. Voor de touwslagerij die hij wilde opzetten,, kreeg hij geschikte grond geleverd.^ Een welwillende houding nam het
stadsbestuurr eveneens aan tegenover de glasblazerij, die in 1679 onder leiding
vann de Fransman Anthony LeMaire werd geopend. De locatie was een voormaligee brouwerij aan het Spaarne, die de stad had opgekocht.ï9é Na zeven jaar kwamenn twee Italiaanse meesters, de gebroeders Pallado, bij het stadsbestuur hun
beklagg doen over LeMaire. Hij had hen misleid en probeerde het octrooi van
eenn vinding van hen op zijn naam te krijgen. LeMaire had de Pallado's wijsgemaaktt dat er geen Haarlemse notaris was die een stuk in het Italiaans of Frans
opstelde,, en had hen iets laten tekenen dat ze niet begrepen.197 LeMaire had zich
intussenn in Amsterdam gevestigd en raakte met Haarlem in een procedure verwikkeldd over huurschuld van enige jaren.198 Met een van de Italianen werd verderr zaken gedaan/ 99 totdat in 1698 de glasblazerij geheel failliet bleek te zijn en
dee meesters Johannes Pallado en Isaak van Nickelen voortvluchtig bleken.600
Dee ambachtslieden waren niet altijd geporteerd van de coulante houding jegenss kapitaalkrachtige immigranten en geloofsvluchtelingen. Ze konden er
echterr weinig tegen beginnen. Naarmate de vreemden armer waren en geen
meerwaardee voor Haarlem vertegenwoordigden, hadden de gilden meer in te
brengen.. De schoenmakers klaagden in 1699 met succes over het gemak waarmeee mensen van buiten dispensatie werd verleend,60' terwijl hun eigen knechtenn zich aan de leerperiode moesten houden. De instroom maakte hun gilde erg
groot.. Voortaan moest iedereen kunnen aantonen dat hij twee jaar bij een Haarlemsee meester had gewerkt.602 Een wagenmaker die zich in 1700 in Haarlem
wildee vestigen en dispensatie verzocht van de verplichte twee jaar dienst, ving
bott na overleg van de burgemeesters met de vinders. Hem werd te verstaan gegevenn dat hij geen specifieke kwaliteiten bezat die de reeds aanwezige wagenmakers,, waarvan er bovendien al genoeg waren, in zijn schaduw zouden stellen.603 3
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OokOok mensen die in stadsdienst werkten, konden met concurrentie door nietHaarlemmerss worden geconfronteerd. Vreemde vleeshouwers, vooral Alkmaarders,, mochten op zaterdag vlees verkopen in de bijhal, die zich in het Pand
bevond.. De Haarlemmers stonden in de vleeshal op de Grote Markt en deden
verwoedee pogingen de bijhal tot hun exclusieve terrein te maken. De maandagenn dinsdagochtend dat zij in de bijhal mochten staan, ging sommigen niet ver
genoeg;; ze wilden ook zaterdags tot de bijhal worden toegelaten.604 De Haarlemsee vleeshouwers waren alert op overtredingen van de Alkmaarders, of ze bijvoorbeeldd vlees na sluitingstijd verkochten of hun waren aan huis bezorgden.6011 Langzaam maar zeker wisten de Haarlemmers terrein op de Alkmaarders
tee winnen. Na lang aandringen kregen ze in de jaren 1660 gedaan dat op paaszaterdagg en andere zaterdagen voorafgaand aan een kerkelijke feestdag de bijhal
geslotenn zou blijven, al moesten ze daar iedere keer opnieuw om vragen.606 Na
verloopp van tijd werd de bijhal zelfs geheel gesloten; in 1679 werd een keur uitgevaardigdd die de vleeshouwnering aan niemand dan aan Haarlemse poorters
mett een bank in de hal toestond en alleen vanaf een week vóór, tot drie weken
naa de ossenmarkt mochten anderen vlees van zelf geweide ossen of koeien verkopen.6077 Aan het einde van de zeventiende eeuw werd de bijhal echter weer
geopend.6088 Al snel dienden de vleeshouwers een rekest in, waarin ze om huurverlagingg van hun banken in de vleeshal verzochten.609 De heroprichting van de
bijhal,, waar geen huur in rekening werd gebracht, en de geringe consumptie
vann vlees voerden ze als argumenten aan; drie jaar later, in 1702, hief het stadsbestuurr alsnog de bijhal op.6l°

CONCURRENTIE E

Dee vleeshouwers hadden niet alleen Alkmaarders als concurrenten, zij waren
ookk elkaar weleens tot last. De keur die in 1679 met betrekking tot hun gilde
werdd uitgevaardigd, bevat verschillende artikelen die het hinderen van elkaar
trachttenn tegen te gaan. Aan de uitstekende delen van de banken werd weleens
vleess gehangen, waardoor de buurman of -vrouw aan het zicht werd onttrokken.. De vrouwen probeerden hun waren soms lopend door de hal te slijten in
plaatss van aan hun eigen bank, en het kwam eveneens voor dat vleeshouwers
zichh bemoeiden met koopverrichtingen aan andermans banken. Opdat alle
vleeshouwerss evenveel kans maakten en niemand hoefde te klagen over een
slechtee plek, wisselden ze wekelijks van bank: iedere donderdagmorgen schovenn allen één plaats op.6"
Onderlingg troffen gildenbroeders maatregelen om elkaar te beschermen tegenn wanbetalers onder de klandizie. De bakkers klaagden in 1663 over klanten
diee wegbleven zonder hun schulden te voldoen en intussen bij een collega
broodd haalden. Het gilde wilde van het gerecht dat dit de klanten werd verboden,, en stelde zijn leden voor elkaar van notoire schuldenaars op de hoogte te
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houden.6'22 Onder chirurgijns was het al gebruik dat zolang een patiënt een vakgenoott na de behandeling niet had betaald, geen gildenbroeder zich met die
persoonn mocht inlaten, op straffe van een boete.&ï
Behalvee op het afsnoepen van eikaars klanten spraken de gildenbroeders elkaarr er ook op aan als de hand werd gelicht met kwaliteit. In beide gevallen was
immerss sprake van gebrek aan solidariteit. Een gildenlid dat een product leverde
datt kwalitatief onder de maat was, besmette het blazoen van het hele gilde.
Daaromm werd in het algemeen streng opgetreden tegen degenen die de vastgelegdee normen overtraden: brouwers die het vervuilde water van de Oudegracht
inn plaats van het zuivere duinwater gebruikten,614 kistenmakers die uit winstbejagg de lijkkisten zo dun maakten dat ze niet tegen een stootje konden of bij hogee temperaturen lekten,6'1 slachters die zieke dieren verkochten alsof het om
gezondee ging,6'6 zijn slechts enkele van talloze voorbeelden.
Dee kwaliteit van het gildenproduct liep tevens gevaar door het optreden van
beunhazen.. In de meeste gildenkeuren waren bepalingen tegen hen opgenomen.. Hun activiteiten waren op zichzelf niet verboden, zolang ze maar bij de
gildenn bekend waren en een recognitie betaalden aan de officiële bekleders van
hett beroep. Op de jaarmarkt die in juni op Sint Jansdag werd gehouden, kregen
altijdd wel enkele kwakzalvers toestemming hun kunsten te vertonen. Buiten
zulkee evenementen waren de chirurgijns op hun hoede, en probeerden ze weleenss mensen die zij van kwakzalverij verdachten uit de tent te lokken door er
infiltrantenn op af te sturen die zogenaamd om hulp kwamen. Om die reden bezochtt Hester Centen op 14 november 169c Margrietje Requalje, die in de nieuwee stadsuitleg woonde. Hester vroeg om een watertje waarmee ze haar mond
konn spoelen en inderdaad kon zij de volgende dag voor twee schellingen bij
Margrietjee een 'potje met eenigh goedt daer in' ophalen.6'7 Drie weken later
verklaardee Abigael van der Lit voor het collegium medicum dat ze Margrietje
omm raad voor scheurbuik was gaan vragen. Margrietje vertelde de pseudo-patiëntee dat haar meer dan alleen scheurbuik mankeerde, en dat ze daar de volgendee dag een middeltje voor kon halen. De volgende dag bleek Margrietje
doorr iemand te zijn getipt dat Abigael de dochter was van chirurgijn Van der
Lit:: ze weigerde het beloofde middeltje aan Abigael te geven, onder de woorden
datdat ze niet weer voor de vinders wilde verschijnen.6'8 Op 7 december werd
Margrietjee voor het collegium gedaagd, dat haar vier gulden boete oplegde.
Hoewell zij erkende een overtreding te hebben begaan, weigerde ze de boete te
betalen.. Het zou nog tot 4 april 1696 duren eer Margrietje na herhaalde verzoekenn betaalde; dat het niet vier maar drie gulden was, liet het collegium maar
passeren.6'99 Hester Centen had intussen een genoegdoening voor het aanbrengenn van de kwakzalfster opgeëist en gekregen.620
Niett alleen degene die illegale concurrentie bedreef was strafbaar, ook degene
diee daarvan gebruik had gemaakt. Een bijna blinde vrouw had zich tot Jan Bituer
gewend,, die als verkoper van oosterse snuisterijen en zalfjes het chirurgijnsgilde
moestt betalen. Omdat hij dit had nagelaten, had de vrouw op zijn minst aan de
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burgemeesterss toestemming moeten vragen om de hulp van de kwakzalver in te
roepen.. Het was dat het hier een zielig geval betrof, voor wie bovendien de echtgenoott nog een warm pleidooi hield, anders zou zij zijn beboet.62'
Degenenn die werkzaam waren in goederenvervoer, zoals kruiers, slepers en
dragers,, hadden veel oneigenlijke concurrentie te verduren. Ten eerste vereiste
hunn beroep geen scholing en ten tweede speelden hun activiteiten zich dikwijls
opp drukke plaatsen af, waardoor er nauwelijks controle mogelijk was. Het koren
enn zuivel van de maandagse markt bijvoorbeeld werd door de marktkooplui
thuisbezorgdd of door de 'huislieden' zelf meegenomen, in een kruiwagen of
mett een buurman als sjouwer, terwijl de schippers vaak knechten en dienstbodenn stuurden om waren thuis te brengen. Rond de waag stonden zo veel karren
opgesteld,, dat de slepers er nauwelijks bij konden. 6 " De grenzen tussen de verschillendee vormen van goederenvervoer waren ook voor de sjouwers zelf niet
altijdd gemakkelijk te trekken.623 Het was dan ook zaak de werkzaamheden van
iederr vak zo scherp mogelijk te definiëren. Tot de reparatie van klompen bijvoorbeeldd waren schoenlappers en timmerlieden zeer wel in staat, maar alleen
klompmakerss waren hiertoe gerechtigd.624 De kleermakers en de wollennaaisterss haddenn eveneens geschillen over de scheidslijnen tussen hun gilden, zoals
wee gezien hebben, en hetzelfde kan worden gezegd van de timmerlieden en
schrijnwerkers.schrijnwerkers.625 625

Romeynn de Hooghe, De Waag met de Kraan bij de Gravestenenbrug. Kopergravure, 1688.
Archiefdienstt voor Kennemerland, Haarlem.
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Problemenn deden zich voor als iemand een activiteit ontplooide die in geen
enkelee gildenkeur formeel was vastgelegd. Zo vonden de vinders van de timmerliedenn in 1641 dat orgelbouwer Willem Diaeckx hun proef moest afleggen,
hetgeenn hij wist te verhinderen, 'alsoo den proeff vant orgelmaecken nijet en
heeftt gemeens met de proeff der timmerluijden ende schrijnwerckers'.626 De
orgelbouwerr ontkwam er echter niet aan vijf gulden recognitie en de jaarlijkse
contributiee aan het gilde te betalen, omdat zijn werkzaamheden dicht tegen die
vann timmerlieden en schrijnwerkers aan lagen. Hetzelfde gold voor Claes van
Hoeck,, die samen met zijn zus op verzoek van Haarlemse boekdrukkers en
koopliedenn uit Leiden was gekomen om in Haarlem platen te slijpen. Toen dit
niett genoeg bleek op te leveren, gingen broer en zus over tot het verkopen van
prenten.. Naar Claes' eigen zeggen meldden zich onmiddellijk maar liefst twaalf
gildenn die geld verlangden. Hij riep de hulp in van de burgemeesters, die hij
trachttee te paaien met de voorspelling dat als plaat-, letter- en kaartsnijders in
anderee steden zouden zien hoe Claes in bescherming werd genomen, zij maar
watt graag hun beste krachten aan Haarlem, immers 'moeder en queeksteren
vann desen konst', zouden schenken.627
Behalvee deze vorm van gildendwang was er nog een andere, waarbij het ene
gildee verplicht was zijn waren van het andere te betrekken. Aan de hand van de
Haarlemsee kuipers is dit goed te illustreren. In 1607 gaven de kuipers en branderss van vaten te kennen dat de controle op tonnen die niet in Haarlem waren
vervaardigdd te wensen overliet. Ze hadden het al moeilijk genoeg nu de glorie
vann de Haarlemse brouwerijen tanende was, en daarom kregen ze toestemming
vann het stadsbestuur om naast hun werk voor de walvis- en haringvangst ook
zalmtonnenn te maken.628 Het verwijt van de kuipers trof vooral de brouwers. Zij
zoudenn oude vaten zelf opknappen voor hergebruik in plaats van vaten bij
Haarlemsee kuipers te bestellen. Een brouwer had met dat doel een kuipersgezel
inn dienst genomen.619 De overheden van beide gilden bestookten het stadsbestuurr met verklaringen en rekesten, waarin over en weer beschuldigingen werdenn geuit: de brouwers spraken van een 'inepte, irrelevante en onwaarachtige
solutie'' van de kuipers, die op hun beurt het verweer van de brouwers 'ongefundeerdd en onwaarachtig' noemden.6*0 Het pleit werd voorlopig beslecht
doorr de brouwers, die verklaringen van Delftse en Leidse overheden hadden
gekregen,, waar het in dienst nemen van een vrije kuiper voor het repareren van
oudee vaten gepermitteerd werd.63'
Hett schermen met bepalingen uit andere Hollandse steden was een zeer geijktt middel voor gilden die iets in de eigen stad geregeld wilden zien.6*2 Het
aanschaffenn van niet-Haarlemse tonnen bleef echter verboden, ook al konden
zee elders goedkoper zijn. Uitgerekend een brouwer die lid was van de magistraat,, had omstreeks de jaarwisseling van 1643-1644 nieuw vaatwerk uit Amsterdamm laten komen. Hierop werd beschikt dat dit alleen mocht als de eigen
kuiperss niet aan de vraag konden voldoen. Voortaan zouden brouwers die zonderr een verklaring in die trant van het kuipersgilde te hebben gekregen elders
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vatenn kochten, worden beboet, maar de Haarlemse kuipers eveneens zodra ze
niett in staat bleken de brouwers te bedienen. 6 " Ook nu weer brandde een discussiee los tussen beide partijen.63* De brouwers voerden bierstad Rotterdam als
voorbeeldd aan, waar het kopen van vaatwerk van niet-Rotterdamse makelij geen
probleemm was. De kuipers schermden met Dordrecht, waar juist dezelfde regels
goldenn als in Haarlem.631 De Rotterdamse situatie was volgens hen niet te vergelijkenn met de Haarlemse, omdat de vraag naar vaatwerk in deze stapelstad voor
dee visserij veel groter was en de plaatselijke kuipers ver te boven ging. Van een
tekortt was in Haarlem geen sprake volgens de kuipers: was niet reeds in 1618
eenn resolutie aangenomen die kuipers nog maar één winkel toestond, teneinde
overtolligg vaatwerk tegen te gaan? Kennelijk waren de kuipers vergeten dat dit
destijdss op hun eigen verzoek was gebeurd en dat ze daarmee eerlijke onderlingee concurrentie hadden beoogd.636 De kuipers deden nu echter voorkomen alsoff het gerecht hen door deze maatregel met handen en voeten had gebonden.
Zee brachten in herinnering hoe een kuiper die er een tweede zaak op na hield
onlangss was bestraft en stelden hoe onredelijk het zou zijn als vreemd vaatwerk
werdd toegelaten terwijl hun eigen productie aan maxima was gebonden.
Alss de verkoop van vreemd vaatwerk niet was toegestaan, dan was het brandenn ervan eveneens verboden; het brandmerk duidde immers op Haarlem. De
kuiperss kregen op dit punt steun van hun Amsterdamse vakgenoten, die hun hetenn weten dat het daar expliciet in de keur was opgenomen.637 De branders die
naa deze aangifte door de kuipers voor de burgemeesters moesten verschijnen,
wistenn niet wat hun overkwam, blijkens hun klacht een week naderhand, 'dat wij
aldaarr op de simpele aanbreng van een passieus mensch als in een extraordinair
process ten overstaan van de Heer Hoofdofficier en van onse beschuldiger in ons
particulierr sijn gehoord als of wij begaan hadden een misdaad van die natuur,
datt op onse confessie scheen recht gedaan te kunnen werden'.638 De zeepzieders
haddenn eveneens moeilijkheden met de kuipers. In 1677 kaartten de kuipers met
success ook hun overtreding van de keur aan, die de zeepzieders verplichtte het
vaatwerkk door Haarlemmers te doen maken, branden en ijken.6*9 Diezelfde
maandd nog brachten de kuipers twee zeepzieders aan, die het verbod toch weer
haddenn geschonden. Net als bij de brouwers volgde hierop een getouwtrek tussenn beide gilden.640

SOCIALEE ASPECTEN

Aann de oprichting van een ambachtsgilde lagen in de zeventiende eeuw zowel
economischee als sociale motieven ten grondslag. Beroepen die in gildenverband
warenn georganiseerd, werden beschermd. In 1638 dienden Haarlemse wijnkoperss een rekest in bij het stadsbestuur om een eigen gilde te krijgen. Met een
vastgesteldd aantal gildenbroeders hoopten ze wildgroei te bestrijden.Tappers en
herbergierss begaven zich dikwijls op hun terrein, hetgeen effectiever kon wor12c c

denn tegengegaan als de wijnkopers zich wisten gesteund door een gildenkeur.
Dee wijnkopers richtten op hun beurt tegen de regels weleens gelagen aan die
slechtss aan tappers en herbergiers waren voorbehouden. Alledrie de partijen
warenn kortom beter af met een gilde van wijnkopers, zoals die in naburige stedenn al bestonden.64'
Wiee deel uitmaakte van een gilde, wist zich aan verschillende verplichtingen
verbonden.. Daar stonden rechten tegenover, vooral op het vlak van sociale
voorzieningen:: hulp in tijden van armoede, ziekte en sterfte. In praktijk hadden
gildenn vaak de grootste moeite die steun te verlenen, omdat er te weinig in kas
wass of omdat te veel mensen min of meer tegelijk steun behoefden. Het stadsbestuurr probeerde de armenzorg waar mogelijk op de gilden af te wentelen,
omm de schaal en de diaconie, die vooral in de laatste decennia van de zeventiendee eeuw vele Haarlemmers bedeelden, te ontzien. Om die reden werden in
16999 alle textielondernemers bij de burgemeesters ontboden, waar hun te verstaann werd gegeven dat ze zoveel mogelijk loonarbeiders moesten verzekeren
vann werk, omdat een aantal van hen wekelijks steun bleek te trekken als aanvullingg op hun schamele inkomen.642 Keer op keer moesten echter uitzonderingen
wordenn gemaakt. Marietje Cornelis genoot als turftonster een stadstraktement
enn kwam daarom in principe niet in aanmerking voor bijstand uit de schaal,
maarr omdat ze weduwe was en de zorg droeg voor vier kinderen kreeg ze in
decemberr 1677 toch een dukaton uitgekeerd en in januari 1678 nogmaals.643
Lakendrapierr Jan Meijses, vader van acht kinderen met een negende op komst,
werdd oogluikend toegestaan wat bij te verdienen door versnaperingen te verkopenn aan passagiers bij de afvaart van Leidse trekschuiten.644
Nett als in de gebuurten verliep het begrafenisritueel van de gilden niet zonderr problemen. In het algemeen gold een aanwezigheidsplicht voor gildenledenn als één hunner werd begraven, maar velen namen het niet zo nauw met die
plicht.. Gedurende de hele zeventiende eeuw klaagden gilden over de slechte
naleving.6455 De controle op aanwezigheid geschiedde vaak door middel van
penningen,, die ieder gildenlid bij het begin van de begrafenis aan de knecht
overhandigde.. Na afloop kon de knecht aan de hand van de penningen eenvoudigg nagaan wie niet ter begrafenis waren geweest.646 De boete op wegblijven bij
eenn begrafenis bedroeg in het Lucasgilde sinds ig\4 een stuiver, in de afzonderlijkee laat-zeventiende-eeuwse keuren van de afgescheiden glazenmakers,
pompmakerss en koperslagers zes stuivers. In de periode 1651 -1657 werd in het
Lucasgildee over acht begrafenissen boete geïnd, variërend van vierenhalve tot
twaalfenhalvee stuiver.647 Tenzij er daarnaast nog veel boetes openstonden (die
niett zijn genoteerd) betekent dit dat in genoemde jaren het merendeel der gildenledenn wél acte de presence gaf.
Hett reglement op begrafenissen van het Lucasgilde in 1633 bepaalde dat als
dee overledene een gildenbroeder of -zuster was, in aanwezigheid van alle vakgenotenn een lijkbede werd uitgesproken; de overheden liepen mee in de lijkstoet.6488 Een gestorven koperslager hoefde dus niet door schilders uitgeleide te
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wordenn gedaan, alleen door koperslagers. De lijkbede werd gedaan door de gildenknecht,, zelfs als de nabestaanden er niets van wilden weten. In dat geval
werdd er niet binnen, maar buiten voor de deur gebeden. Was de overledene een
gezinslidd van een gildenbroeder of -zuster, dan geschiedde het slechts op verzoek.. Onduidelijkheid rees in 1640 bij de begrafenis van het zoontje van Salomonn de Braij, op dat moment deken van het Lucasgilde. De knecht ontving van
233 gildenleden een stuiver vanwege hun afwezigheid bij die begrafenis, terwijl
anderenn weigerden een boete te betalen daar het hier slechts een familielid van
eenn gildenbroeder betrof en hun aanwezigheid dus niet verplicht was. Het gildenbestuurr was eveneens verdeeld over de kwestie. Deken De Braij meende dat
reedss de toestemming die hij van de vinders had gekregen om een uitnodiging
terr begrafenis te doen rondgaan, op het verplichte karakter van de gelegenheid
wees,, terwijl de vinders zeiden dat uit een uitnodiging niet automatisch sanctiess volgden op het afslaan ervan.649 De Braij stelde belang in begrafenissen. In
16355 had het toenmalige bestuur van het Lucasgilde 'met sonderlingh vermaeck
enn verwonderingh (over des kurieusheijt en vlyt)' kennisgenomen van zijn ontwerpenn voor wapenschilden ter versiering van de lijkbaren van gildenleden.6*0
Voorr iedere tak binnen het gilde had De Braij een eigen schild ontworpen met
daarinn een instrument of een eindproduct afgebeeld. Interessant zijn de vier typenn baarversieringen die hem voor ogen stonden: de 'alder heerlijckste', de 'anderr rijckelijcke', de 'heerlijckste' en de 'simpelste manier'. Elke manier was
doorr hem verbeeld in een schets, waarbij de lijkbaar van een schilder de hiërarchiee aanvoerde, gevolgd door die van een beeldhouwer, een goudsmid en ten
slotte,, de eenvoudigste, een uitdrager.651
Off De Braijs ontwerp is uitgevoerd, is niet bekend, laat staan hoe zijn plannenn bij de gildenleden vielen. Zelf zou hij als schilder/architect en meervoudig
dekenn en vinder ongetwijfeld in aanmerking zijn gekomen voor een begrafenis
opp de 'aider heerlijckste manier'. Moet De Braijs preoccupatie met de begrafenisrituelenn worden opgevat als een teken dat de elite zich meer dan de gewone
ambachtsliedenn betrokken voelde bij het gildenleven?6p Als we betrokkenheid
louterr afmeten aan de uiterlijke vormen van het gildenleven, dan blijven de gewonee leden praktisch buiten beschouwing: in de bronnen die van zaken als een
gildenkamer,, -kist, -boek of -maaltijd reppen, komen doorgaans alleen bestuurderss aan bod. Mogelijk werden er in de zeventiende eeuw gildenmaaltijden gehoudenn die voor alle leden toegankelijk waren, maar kasboeken vermelden
slechtss maaltijden ter gelegenheid van een bestuursoverdracht, waaraan alleen
hett af- en aantredende bestuur, soms met echtgenotes, deelnamen. 6 " Dit sluit
echterr niet uit dat in informeel verband wel degelijk blijk van saamhorigheid
onderr leden van een bepaald gilde werd gegeven. De Haarlemse predikant Daniell Souterius klaagde niet voor niets: 'so menich ampt daer is, soo meenighen
patroonn isser diemen ter eeren een dagh hout met drincken ende schincken'.654
Souteriuss noemt gezelligheidsverenigingen en ambachtsgilden, die op de patroon-- of heiligendagen bijeenkwamen in de doelen en herbergen, in één adem:
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'Dee musycinghs hebben haere Ceciliam. De jaeghers hebben haeren S. Hubert.
Dee schilders haren S. Lucam. De smits haren S. Eulogium, de schoemaeckers harenn S. Crispinum.,éfS Ook uit arrestaties en van overheidswege afgekondigde
verbodenn blijkt iets van sociale activiteiten onder Haarlemse gildenbroeders in
dee zeventiende eeuw. Zo vierden de zetters en drukkersgezellen koppermaandagg en gingen de wevers gezamenlijk dauwtrappen op Krokjesdag; de korendragerss vierden in ieder geval in 1598 nog het carnavaleske feest van het schip
vann Reinuit.6*6
Behalvee van gezamenlijk vertier was er ook sprake van onderlinge hulpverleningg bij gildenbroeders. In het geval van kraanwerker Anthonij Eliasz namen
zijnn collega's het beheer van zijn financiën over, nadat hij in november 1657 bij
dee burgemeesters zijn nood had geklaagd. Zijn vrouw had hem verlaten met
meenemenn van de meeste spullen, terwijl zijn dochter niet met geld kon omgaann en de laatste restjes huisraad verkocht.6" De kraanwerkers zouden Anthonijnij en zijn kinderen van kleding en voedsel voorzien en de verkochte goederen
beetjee bij beetje helpen terugkopen. Verder hielpen ze zijn zoon bij het verwezenlijkenn van diens wens naar Oost-Indië te gaan en het jongste kind aan een
handwerk. .
Datt saamhorigheid niet beperkt bleef binnen de afbakening van een gilde,
blijktt uit de moeite die de schilders Frans Hals en Nicolaes de Kemp en de glasschrijverr Pieter Holsteyn zich in 1638 getroostten voor de bejaarde en zwakke
schilderr Guilljame Polijdanus. Niet alleen hadden ze hem een plaats in het Oudemannenhuiss weten te bezorgen, ookk hielden ze een collecte onder de gildenledenn voor hem. Het bestuur van het Lucasgilde voelde zich niet geroepen geld
uitt de kas te geven, omdat Polijdanus zich nooit als gildenbroeder had laten
aantekenen,, maar vond de collecte een goed initiatief. Bovendien was in die periodee een van de vinders, Pieter Molijn, tevens actief als schaalregent en uit dien
hoofdee bereid het reeds opgehaalde geld nog wat aan te vullen.6ï8 Een ander
voorbeeldd van solidariteit met vakbroeders was het gebruik vreemde gezellen
eenn reispenning toe te stoppen. Zo kreeg een arme Duitse schilder in 1642 reisgeldd van het Lucasgilde.6s$ De Gentenaar Jacob Poules klopte met hetzelfde doel
bijj het gilde aan, maar eerst moest hij op de gildenkamer bewijzen dat hij schilderr was. De schets van een vrouw die hij ter plekke vervaardigde, overtuigde de
overhedenn en de 'reysend gast' kreeg daarop twaalf stuivers.660

TOTT BESLUIT

Solidariteitt met vakgenoten kon de gildengrenzen overschrijden. Binnen het
gildee zelf was de saamhorigheid gewaarborgd door het stelsel van rechten en
plichtenn waaraan ieder lid zich had te houden. Naast de economische activiteitenn vormde de sociale zorg de basis van het Haarlemse gildenwezen in de zeventiendee eeuw. Van tijd tot tijd werden maatregelen getroffen om de instroom
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vann buiten te beperken, door bijvoorbeeld de inschrijfkosten of het aantal leerjarenn te verhogen. Op deze wijze konden de spanningen die de komst van
vreemdee ambachtslieden met zich meebracht hanteerbaar blijven. Voor hen warenn de gilden geenszins gesloten, hetgeen de inburgering en de sociale omgang
mett reeds langer in de stad gevestigde heden bevorderde. Anderzijds genoten ze
niett dezelfde rechten als poorters, zodat de laatsten zich niet onmiddellijk bedreigdd hoefden te voelen door de nieuwkomers. Door bijstelling van de regelgevingg konden de gilden bovendien hun leden blijven ondersteunen. Wie niet
aann de in de keur gestelde eisen voldeed, kon niet tot het gilde toetreden en
wistt zich buitengesloten: hij of zij stond niet alleen buiten het sociale netwerk
datdat een ambachtsgilde was, maar zelfs buiten het economische systeem, dat in
dee zeventiende eeuw nu eenmaal op gildenbasis berustte. Geen wonder dat zovelenn een beroep deden op de burgemeesters en de gildenbesturen om enige
clementiee te betrachten bij het hanteren van de regels. Het feit dat zulke rekestenn dikwijls werden gehonoreerd, geeft aan dat met het afwijken van de keur
vaakk tevens het belang van de stad of van het gilde in kwestie was gediend. In
eenn aantal gevallen bleef daarover verschil van mening bestaan, bijvoorbeeld als
hett ging om weduwen die in 'mannenzaken' wilden gaan. Tegen het einde van
dee zeventiende eeuw vonden enkele weduwen gehoor bij het stadsbestuur, omdatt zij sterke troeven hadden: een machtige lobby die het verzoek steunde of
eenn interessant bedrijf met een zekere meerwaarde voor de stad. Ook waar het
vreemdenn betrof maakten de burgemeesters uitzonderingen zodra er prangendee redenen waren: principiële, in het geval van geloofsvluchtelingen, of economische,, wanneer de stad kon profiteren van inventiviteit en kapitaal van de
nieuwkomers. .
Achterr de ogenschijnlijke eensgezindheid binnen een gilde konden heel wel
onlustenn schuilgaan. Bepalingen omtrent werktijden, knechten- en leerlingenaantallen,, productiemaxima en dergelijke dienden om onderlinge concurrentie te
voorkomen,, maar werden door sommige gildenleden als benauwend ervaren.661
Verderr werden binnen een gilde verschillende regels gehanteerd ten aanzien van
meesterss en knechten, poorters en vreemden, mannen en vrouwen; herhaaldelijk
iss deze rechtsongelijkheid aangevochten, zoals we zagen niet zonder succes. Degenenn die in het bestuur zaten, werden meer dan eens geconfronteerd met tegenwerkingwerking door de leden. In de periode dat zij deken of vinder waren, mochten
sommigenn dan misschien de voeling met de achterban verwaarlozen, lang kon dit
nooitt duren, gezien de beperkte zittingstermijn van gildenbesturen. Vroeg of laat
werdenn deken en vinders er vanzelf weer aan herinnerd dat zijzelf eveneens gildenbroederss waren. Door de flexibiliteit van bestuur en gildenkeur en de voortdurendee interactie met de stedeüjke overheid konden onlusten in de kiem wordenn gesmoord.
Dee gilden moesten voortdurend rekenschap geven aan het stadsbestuur. In de
eerstee plaats waren zij natuurlijk afhankelijk van de burgemeesters voor het benoemenn van deken en vinders en voor erkenning van de gildenkeur. Iedere af129 9

wijkingg op die keur diende vervolgens met het stadsbestuur overlegd te worden.. Nieuwe gildenleden werd vanaf 15 november 1660 een stedelijke belasting
opgelegdd in de vorm van een financiële bijdrage aan het Armekinderhuis,662 en
ookk andere heffingen (bijvoorbeeld op de waag en de kraan) werden gilden in
rekeningg gebracht. Er was echter geen sprake van eenrichtingsverkeer, waarin
gildenn slechts overheidsbeleid uitvoerden. De burgemeesters droegen er altijd
zorgg voor de vertegenwoordigers van de gilden in hun besluitvorming te betrekken.. Een kwestie die een gilde aanging werd nooit afgehandeld zonder het
oordeell van deken en vinders mee te wegen. Wat er uiteindelijk voor hen uit
kwamm mag soms weinig indrukwekkend geweest zijn - meestal een financiële
tegemoetkomingg - , gepasseerd werden ze niet. Gilden konden bij de Haarlemsee burgemeesters ten minste rekenen op een compromis, hoe klein de concessie
ookk was. Voor individuele personen lag dat anders; zij moesten het meestal afleggenn tegen het collectief waar het gilde voor stond.
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