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Rene Kappers
Stadsbestuur en zilversmeden tot 18071
'Wij Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Regeerders der Stadt Schoonhoven ...
consenteren ende ordonneren mits desen de gout ende silversmeden binnen deser Stede dat
sij... int maken vercoopen ende verhandelen van gout en silverwerck ...'
Zo begint de Gildebrief van 30 april 1629.2 Het stadsbestuur gaat akkoord (consenteert) en
beveelt (ordonneert), dat de goud- en zilversmeden zich zelf moeten organiseren (reguleren)
volgens, en zich precies moeten houden aan (achtervolgen), het plakkaat van Philips de
Schone van 2 februari 1502 en dit plakkaat in acht moeten laten nemen (doen observeren)
zoals dat in de steden van Holland ook al wordt gedaan.3 Verder moeten zij zelf fouten en
misbruiken door burgers of anderen tegengaan binnen Schoonhoven die strijdig zijn met het
plakkaat. Daarbij moeten ze wel een oud recht in Schoonhoven eerbiedigen dat goud en zilver
uit een erfhuis openbaar mag worden verkocht. En zo begint een nieuwe toekomst: de gouden zilversmeden in de stad Schoonhoven zijn voortaan baas over eigen zaken.
Het stadsbestuur grijpt later -zo leert de geschiedenis- zelden in. Die ingrepen blijken in twee
categorieën in te delen: aanvullingen op het plakkaat, en schendingen van het plakkaat.
Wanneer, en op grond van wat, volgt hieronder in 'Alles geregeld in plakkaat en gildebrief?'
en in 'De opvolging in het gildebestuur'. Maar eerst schetsen we het kader: de gildebrief, het
plakkaat van 1502, de macht van de landsheren over goud en zilver, en kort iets over de
zilversmeden vóór 1629 in Schoonhoven.
Gildebrief voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven
De inhoud van de gildebrief is kort en krachtig. Veel korter dan andere gildebrieven. Die
geven veelal een uitgebreide opsomming van rechten en plichten over de uitoefening van een
ambacht en over de kwaliteit van de geproduceerde producten.4 Maar om de inhoud van de
gildebrief van de Schoonhovense zilversmeden goed te vergelijken met gebruikelijke
gildebrieven moeten we ook naar het plakkaat
(landelijke wet) van Philips de Schone kijken. Daar verwijst de gildebrief immers naar: om
zich naar te organiseren, precies na te volgen en in acht laten nemen.

Afb. 1 Oorkonde met de gildebrief van het goud- en zilversmidsgilde
van de stad Schoonhoven. Met (verloren) grootzegel van de stad
Schoonhoven, klein zegel '2 stuivers' (links boven), twee maal
handtekening D. van Straelen (stadssecretaris).
Ingebonden papieren oorkonde, 30 april 1629, afm. 320 x 320 cm.
SAMH, Oud Archief Schoonhoven inv. nr. 2545a
Foto: J. Wolterson. Bewerking RKa.

2

De tekst van de gildebrief
Wij Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Regeerders der Stadt Schoonhoven hebben
geconsenteert ende geordonneert, consenteren ende ordonneren mits desen de gout ende
silversmeden binnen deser Stede dat sij omme te houden goede ordre int maken vercoopen ende
verhandelen van gout en silverwerck hen van nu voortaen sullen hebben te reguleren, ende precijse
te achtervolgen ende doen observeren d’ordonnantien ende het edict opt stuck vanden ambacht
vande gout ende Silversmeden, gemaect bij Philipe Eertshertoge van Oostenrijck, Hertoge van
Bourgoingne, Lottringe (etc.) ...(in) date den IIe februarij xvC ende twee, gelijck d(i)e
tegenwoordich inde Steden van Hollandt ge(o)bserveert wert. Ende dat sij sullen hebben te weren
de fauten ende misbruijcken die bij ijemant tsij borger ofte andere int maken ofte vercoopen binnen
deser Stede contrarie ende strijdich tegens den voorss(chreven) edicte soude mogen worden
gepleecht sonder preiuditie van openbare erfhuijsen die verstaen worden te blijven bij haer
voorgaende vrijdom tot noch toe gehadt. Ende dit bij provisie tot dat anders sal sijn geordonneert.
In kennisse tgemeen segel ter saecke deser St(ede) toirconden opt spatum gedruct opten lesten
Aprilis xviC ende negenentwintich.
In kennisse van mij,
D (van) Straelen
1629

De gildebrief van de goud en zilversmeden: unieke oorkonde
Op het titelblad van het afschrift en in eerdere publicaties werd de gildebrief aangeduid als
'ordonnantie'.5 Dat is het op zich ook; maar het is meer dan dat. Het is een gildebrief omdat
het als ‘brief’ van het stadsbestuur het monopolie, de toegang en de wijze van
beroepsuitoefening regelt, van een economische organisatie met vakgenoten als leden binnen
de stad.6 Als apart schriftstuk is het een oorkonde. Het stuk vermeldt de rechtshandeling
(consenteren en ordonneren) van het stadsbestuur, neemt juridische vormvereisten in acht, en
is voorzien van echtheidskenmerken (grootzegel van de stad, kleinzegel 2 stuiver,
handtekening van stadssecretaris Van Straelen). Het stuk vertoont zich in de context van 'het
gildeboekje': een oorkonde gegeven
door het stadsbestuur als gildebrief
van het goud- en zilversmidsgilde
van de Stad Schoonhoven.7

Afb. 2 Het “segel ter saecke”. Het grootzegel van
de stad Schoonhoven dat diende ter bezegeling
van ordonnanties of keuren, uitgevaardigd door
het stadsbestuur. Dit zegel heeft op de gildebrief
van de goud- en zilversmeden gezeten, getuige
de achtergebleven vlek (41 mm, uitlopend tot 46
mm). Het zegel is aangetroffen van 1533 tot
1575.
Replica, gegoten in rode was, SAK 1980.
Diameter (origineel) 41 mm. Foto: RKa
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Die oorkonde werd door het stadsbestuur aan de goud- en zilversmeden van Schoonhoven
gegeven als bewijs van de hen toegestane rechten en plichten. Het gilde bewaarde de
oorkonde zorgvuldig door hem -ongebruikelijk- in te binden in een boekje. De oorkonde is
anno 2014 uniek in Schoonhoven. Er is geen andere gildebrief als oorkonde bewaard
gebleven.8
Het plakkaat van Philips de Schone van 2 februari 1502
Om de context van de gildebrief nog verder te schetsen: in het gildeboekje zit eveneens het
plakkaat van Philips de Schone uit 1502 ingebonden. Dit is een officieel afschrift van het
plakkaat, gemaakt door notaris D.Symonsen Coppelaer op 16 maart 1629 in Dordrecht.9
Afb. 3 Titelblad van het
'Gildeboekje': 'Ordonnantie
Statut ende edict de
K(oninklijke) M(ajesteit)
op t stuck van den
ambachte van den
Gaudsmeden ghepubliceert
int Jaar XVc en(de) twee.
Uit het 'Gildeboekje', 1629.
SAMH, Oud Archief
Schoonhoven inv. nr.
2545a. Foto: RKa.

De gezamenlijke goudsmeden van de steden van Holland hadden ruzie gehad met de
generaal- keurmeester Inghel de Luwere, over de inhoud van oudere ordonnanties. Ze waren
uiteindelijk met hem tot een vergelijk gekomen en verzochten Philips de Schone deze 'keur' te
willen bekrachtigen voor Holland, Zeeland en 'Vriesland'.10 Het is een zeer uitgebreide wet.
Productkwaliteit, gildebestuur, opleiding en opvolging, bevoegdheden van derden zoals
kramers, juweliers en handelaren komen gedetailleerd aan bod. Ook de boeten op
overtredingen werden bepaald. Hieronder volgt een selectie van enkele van de 46 artikelen in
het plakkaat die in de rest van de geschiedenis van het gilde en het stadsbestuur -hierondereen rol spelen.
Artikelen in het plakkaat van 1502 11
Allereerst worden er kwaliteitsbepalingen vastgelegd over de gehalten van de gouden en
zilveren stukken. Deze stukken mogen voortaan, zegt artikel 5, alleen verhandeld worden
wanneer ze in vrije steden of plecken waar men op deze keur werkt, zijn 'geteekent', of
modern gezegd, zijn 'gekeurd en gestempeld'. En, ze mogen niet eerder worden verhandeld
dan dat ze voorzien zijn van het stadsteken.12 Schoonhoven was zeker een vrije stad sinds
4 mei 1322.13
De deken en 'de gesworen' (de keurmeester en de oud-deken) moeten volgens artikel 15,
jaarlijks op Sint Andriesdag een voordracht maken van drie personen voor de opvolging voor
het komende jaar van de deken. Die voordracht moeten zij in handen stellen van de 'Heeren
van de Weth' (de burgemeesteren en schepenen). Deze moeten uit de voordracht een nieuwe
deken kiezen. De nieuwe deken moet dan zelf een nieuwe keurmeester kiezen, terwijl de
afgaande deken het volgende jaar ook nog 'een gesworen' zal blijven. Het nieuwe gildebestuur
zal dan 'inden handen van den Heere' (baljuw of schout) de eed afleggen om het jaar
daaraanvolgend -ofwel per 1 december- dienst te doen.14
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Artikel 27 regelt opvolging en leertijd. De
opvolging door eigen zonen mag uiteraard, maar
ook 'natuurlijke' zonen (bastaard kinderen)
mogen worden 'gevrijt' en kunnen meester
worden. De leertijd is vier jaar. Artikel 30 zegt
dat het meesterstuk door de deken mag worden
bepaald -ook óf het gemaakt moet worden- en
dat het bij de deken thuis moet worden
vervaardigd.15

Afb. 4 Openingspagina met het afschrift van het plakkaat van
2 februari 1502 (paasstijl). Opschrift 'Copio Copiae'.
Tekstfragment: 'Phillips bijder gratien Godts Ertshertoge van
Oostenrijck ... alsoo die gemaine Goudtsmeeden van onsen
Steden van Dordrecht, Haerlem, Delff, Leijden, Gouda, den
Hage ende andere ...'. Uit het 'Gildeboekje', 1629.
SAMH, Oud Archief Schoonhoven inv. nr. 2545a. Foto: RKa.

Jaarlijks moeten de 'regeerders', dat zijn de deken en de 'gesworen', volgens artikel 45 op St.
Andriesdag (30 november) in aanwezigheid van alle gezellen verantwoording afleggen over
alle opgelegde boeten en 'de vervallen' (hetgeen in beslag genomen is). Dan moeten ze
gezamenlijk ook het aandeel vaststellen dat de deken en de keurmeesters daaruit zullen
hebben. Het stadsbestuur wordt alleen te hulp geroepen wanneer onderlinge geschillen tussen
de goudsmeden niet door het gildebestuur kunnen worden opgelost.16
Het plakkaat: een raamwet met ruimte en plicht voor stadsbestuur
Anno 2014 zou men dit plakkaat een raamwet noemen. Een wet die veel zaken op hoofdlijnen
regelt maar verder veel ruimte laat voor eigen regelgeving door het stadsbestuur naar gelang
de lokale situatie en tijdgeest. Het was kwalitatief kennelijk een goed stuk wetgeving want het
plakkaat hield bijna driehonderd jaar stand, tot de Bataafse revolutie van 1795 en werd
uiteindelijk pas op 1 juli 1807 vervangen door een nieuwe landelijke wet.17 Het aantal
ingrepen door het Schoonhovense stadsbestuur bleef zeer beperkt. Tussen 1502 en 1807
werden relatief kleine aanvullende bepalingen van kracht door een (landelijk) plakkaat van
1551 en een ordonnantie van de Staten van Holland in 1663.
Voor een stadsbestuur met keurrecht gold dat zij wat in het plakkaat van 1502 niet geregeld
was, zelfstandig konden ordonneren in hun stad. Aan de andere kant waren zij verplicht alles
wat in deze wet wel was geregeld, stipt na te leven.
Waarom de landsheren zich met goud en zilver in de steden bemoeiden
Sieraden en voorwerpen van edelmetaal, ofwel ongemunt goud en zilver, waren in oeroude
tijden de basis van de liquide rijkdom der vorsten en heren naast land etc. Het latere ‘munten’
was niet anders dan het uitgeven van gestandaardiseerde en door de uitgever van de munt
gewaarborgde hoeveelheden edelmetaal. Het munten was een 'regaal', een recht dat alleen de
koning toekwam. Het munten werd door de vorsten in enkele steden binnen hun heerschappij
gemonopoliseerd en daar uitgevoerd door het ‘serment van de munt', een bijzonder
samenwerkingsverband vergelijkbaar met een gilde.18 Voor Holland werd dit, waarschijnlijk
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al in 1293, een monopolie van Dordrecht.19 Het uitgeven van
ongemunt goud en zilver in de vorm van voorwerpen werd
daarentegen in heel véél -maar specifieke- steden toegestaan;
waarschijnlijk omdat het ambacht van goudsmid daar al van
ouds her aanwezig was.20 De gereglementeerde leiding en
uitvoering werd toevertrouwd aan de goud- en
zilversmidsgilden en hun bestuur. Twee 'gilden'-organisaties
dus, voor één en hetzelfde doel: het gecontroleerd onder
toezicht uitgeven van goud en zilver. Eén voor gemunt, en één
voor ongemunt goud en zilver.
Ook voor de bewerkers van het ongemunt edelmetaal, de gouden zilversmeden, staan vanaf de 15de eeuw voorschriften in de
muntordonnanties.21 Standaardisatie van de gehalten van
gouden en zilveren voorwerpen zowel als van de munten en
standaardisatie van het organiseren van de productie van
beiden via dezelfde ordonnanties, was niet anders dan een
poging tot het beheersen van de munt of -modern gezegd,
Afb. 5 Philips de Schone, aartshertog van Oostenrijk.
een poging tot het beheersen van de geldhoeveelheid. Zo
Jean de Flandes, omstreeks 1500.
trachtten de ordonnerende vorsten de waarde van het geld -en
Kunsthistorisch Museum, Wenen
daarmee hun rijkdom tegenover andere vorsten- te beheersen.
Daarom staan bepalingen voor ongemunt naast gemunt goud en zilver, in de
'muntordonnanties' van de landsheren van het midden van de 14de eeuw tot het midden van
de 18de eeuw. Nadien was de rol van ongemunt goud en zilver in de landseconomie van
ondergeschikt belang.
De landsheer bemoeide zich daarom met de goud- en zilversmeden in de steden. Voor de
stadsbestuurders betekende dit dat zij zich stipt moesten houden aan de landelijke plakkaten.
Ten opzichte van andere ambachtslieden is dit uitzonderlijk en opmerkelijk. Geen landsheer
heeft zich bijvoorbeeld ooit druk gemaakt over de kwaliteit van het Leidse laken of van het
Goudse bier. En andersom, geen stadsbestuurder heeft ooit getornd aan de goud- en
zilvergehalten van sieraden, voorwerpen of munten.
Stadsbestuur en economie: geen keurrecht, geen gilden
In een stad met keurrecht stelde het stadsbestuur op eigen gezag ‘ordonnanties’ op. Onder
andere konden hiermee ambachtsgilden in het leven geroepen worden. Dat is een organisatie
van beroepsgenoten welke door de lokale overheid is erkend en die in monopolie dat ambacht
in de betreffende stad uitoefent. Het gildebestuur heeft de bevoegdheid over de toegang tot dat
gilde te beslissen.22
Een stad zonder keurrecht, zoals Haastrecht of Nieuwpoort bleef voor de oprichting van een
gilde afhankelijk van de goede wil van hun heer of de landsheer. Schoonhoven had keurrecht
sinds 4 mei 1322.23 De stad kende daardoor in de loop der eeuwen 18 -en mogelijk meerambachtsgilden, waaronder het 'Goud- en zilversmidsgilde van de Stad Schoonhoven'.24
De voorgeschiedenis in Schoonhoven
Sinds 'Janne de goutsmit te Schoonhoven' in het boekjaar 1361 tot 1362 voor jonker Jan van
Blois drie riemen vermaakte en twaalf 'zulveren caproenhaken' heeft er aantoonbaar steeds
een klein aantal goudsmeden binnen de stad gewoond.25 We kennen hen uit de Bloise
rekeningen, het poorter- en weesboek en de belastingkohieren van de verponding (belasting
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Afb. 6 Stadsrechtoorkonde van Schoonhoven, 4 juli 1322, uitgegeven door Jan van Beaumont, met onder meer
het keurrecht voor Schoonhoven. Detail met de zinsnede die het kerurecht behelst: 'voert so wat koeren dat onse
baeliu of onse ghewaerde rechter leghet bi onsen seven scepene en(de) onsen tveen raden vast en(de) ghestade te
bliven ont ment v(er)leghen of v(er)beteren wil'.
SAMH, Oud Archief Schoonhoven inv.nr. 203-1. Foto: RKa.

onroerend goed) en uit andere archivalia.26 Ook kregen de Schoonhovense goudsmeden in
1529 een wederkerig privilege om, samen met de kuipers en schoenmakers, op de Goudse
marktdagen te staan.27
Vanaf het midden van de 16de eeuw neemt hun aantal in vijftig jaar tijd zodanig toe, dat er in
1629 ongeveer tien tegelijk werkzaam zijn. Er is sprake van een voorstel van de gezamenlijke
goudsmeden want het stadsbestuur ‘consenteert’ ofwel ‘heeft geen bezwaar tegen’ en
‘ordonneert’ vervolgens. Het initiatief lag bij de goud- en zilversmeden zelf.
Van bemoeienis van het stadsbestuur met de aanwezige goudsmeden blijkt tot 1629 niets. De
goud- en zilversmeden moeten tamelijk anoniem deel hebben uitgemaakt van een ander gilde
in Schoonhoven. Gilden waren immers het economische ordenings- en beheersingsmiddel van
de middeleeuwse samenleving en de ambachten. Een ambachtsman kon niet functioneren
zonder een gilde. Er zijn inmiddels sterke aanwijzingen dat de Schoonhovense goud- en
zilversmeden deel uitmaakten van het St. Eloy gilde, het gilde van alle metaalbewerkers in de
stad. De vroegste vermelding van dit gilde is eind 14de eeuw.28
Alles geregeld plakkaat en gildebrief?
Het plakkaat regelde op hoofdlijnen feitelijk alles. Verder bepaalde de gildebrief dat de
goudsmeden zelf moesten zorgen voor de goede gang van zaken. Voor het stadsbestuur was
dus nauwelijks een wettelijke rol weggelegd. Het leidde tot negen aanvullende regelingen,
zogenaamde 'ampliaties', van 1637 tot 1792 die chronologisch hieronder aan de orde komen.
Twee uitgebreide ampliaties, de Magistraatskeur en de Vroedschapsgildewet krijgen
hieronder apart aandacht. Bij elkaar zijn het elf aanvullende regelingen op het plakkaat van
1502.
De ampliaties van 1637 tot 1792
In 1637 trok de groeiende reputatie van de zilverstad kennelijk ‘buitenlanders’ aan. Evert van
Kapel en Claes Matthijsz van Dijck, meesterzilversmeden uit de stad Utrecht wilden zich
vestigen. Utrecht was ten opzichte van Holland in die tijd ‘buitenland’. Daarover was niets in
het plakkaat bepaald. De vroedschap besloot daarom, met instemming van burgemeesteren,
raden en vroedschappen, dat de heren zich mochten vestigen mits zij boven hetgeen zij al
betaald hadden (dat bedrag is niet bekend) 10 gulden zouden betalen ‘aan die van de
neringhe’.29
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Afb. 7 IJsbeker. Het thans vroegst bekende
zilveren stuk van een bij naam bekende
Schoonhovense zilversmid, Evert van Kapel,
gemaakt tussen 11 maart 1637 en 30 november
1650. Met vroege gildekeurtekens.
Evert van Kapel, Schoonhoven, IJsbeker,
zilver, 11 maart 1637 – 30 november 1650,
hoogte:11,2 cm, diameter rand/voet 8,6 / 6,4 cm.
Merken: meesterteken vlinder in schild met
ronde voet, jaarletter D (schreefloos),
stadskeur Schoonhoven, trembleer-steek.
Gravure: initialen A.I.B. boven G.A.D.B.' Later
aangebracht: ‘bijltje’ (belastingteken NN021)
1853-1927. Collectie Rikkoert
Edelambachtshuys Schoonhoven, inv. nr. 1098.
Foto RKa, 2013

In 1660 bepaalt het stadsbestuur dat alleen poorters tot het gilde mogen worden toegelaten, op
straffe van 10 gulden te verbeuren door 'de hoofdmans'.30
In 1685 lijkt het alsof de Magistraat ingrijpt. ‘Burgemeesteren en regeerders’ hebben bemerkt
dat er de laatste tijd buitenstaanders lid van het gilde zijn geworden zonder voldoende
bekwaam te zijn in dit vak. Ze vrezen dat dit navolging gaat krijgen en dat dit ten koste zal
gaan van de goede naam van de stad en van haar inwoners. Opgemerkt wordt nog dat het een
zaak van groot belang is met grote consequenties. Ze hebben ‘goed gevonden’ (!) dat in het
vervolg, om in het gilde te mogen intreden, een proef moet worden afgelegd ten overstaan van
de hoofdlieden, welke proef de hoofdlieden zullen bepalen. Daarnaast wordt afgesproken dat
voortaan de ‘gewone’ rekening van het gilde jaarlijks zal worden voorgelegd aan de heeren
burgemeesteren, waarna de rekening dan door de burgemeesters en de regeerders zal worden
goedgekeurd en afgesloten.31
Over de proef was al een en ander bepaald in het
plakkaat van 1502. In 1685 wordt dus alleen bepaald
dat de hoofdlieden de proef vanaf nu ook werkelijk
gaan afnemen. Het initiatief lag kennelijk bij de
hoofdlieden want de magistraat ‘vond het goed’ (goed
gevonden en verstaen hebben).
Afb. 8 Portret van een zilversmid in zijn werkplaats,
omstreeks 1680. Met een werkstuk, een zilveren ?pot? op
een pekkogel. Diverse attributen: links onder
ciseleerhamer met ponsen in potten. Op de achterwand
diverse modellen van voorstellingen, rechts een tang. In
het raamkozijn hangend, weegschaal en plaatschaar. Onder
het raamkozijn een rek met divers klein gereedschap en
een bruneerstaal.
Schilderij op paneel. Nederlandse school (onbekende
meester). Omstreeks 1680. Amsterdam, Rijksmuseum. Met
dank aan Herman Beckmann, Ameide, aug 2006.
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Over het afleggen van financiële verantwoording was in het plakkaat alleen bepaald dat de
finale vaststelling van de boeten, de beslagnamen en de verdeling daarvan, ten overstaan van
de gezamenlijke gildebroeders zou worden gedaan. Aan deze regeling wordt nu niet getornd;
het gaat nadrukkelijk om de ‘gewone’ rekening van het gilde. Burgemeesteren hebben de
verantwoording voor de financiële gang van zaken in de stad. Uit dien hoofde zullen zij
inzicht en invloed hebben gewild in het gilde: de hoofdlieden ‘zijn gehouden om’ de rekening
te overleggen: een opgelegde verplichting dus. Het ziet er daarom naar uit dat deze ‘ampliatie’
(aanvulling op de regelgeving) van 1685 het resultaat is van onderhandeling. De hoofdlieden
wilden voortaan een proef afnemen vanwege toenemende concurrentiedruk van
buitenstaanders maar ze hadden geen rechtsgrond die van kracht was; de bepaling stond wel
in het plakkaat maar was in Schoonhoven nooit toegepast door de hoofdlieden. De
burgemeesters wilden de invoering wel sanctioneren, mits het gildebestuur hen voortaan
inzage in de financiële gang van zaken zou geven. Hiermee wordt in 1685 door het
gildebestuur een drempel opgeworpen voor nieuwe toetreders, terwijl door het stadsbestuur
een stap wordt gezet op weg naar greep op het gilde.
Afb. 9 Zilversmidswinkel met werkplaats,
omstreeks 1650. Vrouw met weegschaal en
twee klanten. Rechtsboven uitgestalde
'kast'. Aan het 'grote raam'(!), zilversmid
die ciseleert, met werkstuk op pekkogel;
tweede persoon aan de oven bedient de
blaasbalg; derde persoon hamert een beker
op een speerhaak; daarachter trekbank.
Diverse modellen en gereedschap.

Cornelis Beelt, circa 1650. Particuliere
collectie; verblijfplaats onbekend. Lit.: J.
Luijt, Het Zilverlexicon voor Nederland en
Belgie (Zwolle 2006) 33.

In 1692 worden nieuwe toetredingsdrempels opgeworpen door het gildebestuur. De
stadsbestuurders ‘vinden goed’ dat nieuwe gildeleden voortaan 50 gulden betalen ‘ten
proffijte van’ het gilde. En ten tweede vinden ze goed dat voor een nieuwe leerjongen 6
gulden moet worden betaald; ook ten profijte van het gilde. Hetgeen de baljuw van een nieuw
gildelid krijgt en van een nieuwe leerjongen ‘blijft als vanouds’.32
22 april 1693 is sociaal-economisch een belangrijke dag voor de Schoonhovense goud- en
zilversmeden. Martijntje Vervoorn, weduwe van Gaston Dulavay, ‘in sijn leven vrijmeester
van het Gout en Silversmits Gilde binnen deze Stadt’ krijgt voor de tweede maal in haar leven
(!)33 toestemming van de magistraat om de zaak van haar overleden man voort te zetten met
de knechten en gezellen. Nu echter bepaalt de magistraat dat in het vervolg alle toekomstige
weduwen ditzelfde recht zullen hebben. In de praktijk betekent dit besluit een soort
‘levensverzekering’ ten gunste van de echtgenoten van goud- en zilversmeden. Ook na het
overlijden van hun man behouden zij de inkomsten die ze gewend waren. Ze worden als het
ware ‘gildezuster’.34
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Afb. 10 Het Schoonhovense
weeshuis met de voormalige
Gildekeurkamer op de eerste
etage, achter het 'grote raam'.
(Met retouche: de vitrage van
het origineel in het grote raam
is weggenomen. Foto en
bewerking: RKa).

J.H. Rotscheid, Delfshaven,
omstreeks 1855. Schilderij,
olieverf op doek, 53 x 72 cm.
Nederlands Zilvermuseum
Schoonhoven. Lit.: R. Kappers,
Keurkamers, p. II.

Het stadsbestuur was vanouds verantwoordelijk voor de zorg voor weduwen en wezen in de
stad; burgemeesters en schepenen waren de ‘oppervoogden’. Stadsbestuurders van steden met
keurrecht waren zelfstandig bevoegd daar maatregelen voor te treffen. De stad organiseerde
‘de weeskamer’, het instituut dat toezicht hield op de zorg voor weeskinderen en hun erfenis.
Een geheel ander instituut was ‘het weeshuis’; het gebouw waar weeskinderen onderdak
konden krijgen als hun familie daartoe niet in staat was. Het stadsbestuur ging ook over het
weeshuis dat een eigen bestuur had.35 Het geven van het opvolgingsrecht door het
stadsbestuur aan de weduwen moet in dit licht gezien worden: een betere zorg voor weduwen
en (halve) wezen.
In 1705 besloot het stadsbestuur op verzoek van het gilde om voor hen een keurkamer te
bouwen in het weeshuis. De gildebestuurders hadden hierom verzocht want voortaan moest
ook werk ‘van de kleine keur’ (laag gehalte) worden gekeurd en dat was een van de
belangrijkste producten van de zilverstad in wording. Volgens het plakkaat van 1502
gebeurde het keuren nu nog bij de deken thuis. Ter financiering van de nieuwe keurkamer zal
het weeshuis voor huur 20 gulden per jaar krijgen van het gilde. Het gilde moest deze kosten
intern financieren via een contributie van iedere zittende gildebroeder: 12 stuivers per
kwartaal, te betalen aan de hoofdlieden.36
In 1718 bleek dat in de praktijk niets terecht was gekomen van deze contributieregeling. De
20 gulden huur werd al 14 jaar lang niet betaald. Het stadsbestuur greep daarop in en er
volgde een nieuwe regeling. De contributie zou voortaan eenmalig worden geheven bij de
intrede van een nieuwe gildebroeder. Van de intree (bepaald in 1692 op 50 gulden) zou
voortaan door de hoofdlieden de helft aan het weeshuis worden afgedragen. Voor de
openstaande schuld werd een saneringsregeling getroffen.37
Ook in 1718 bepaalde het stadsbestuur dat de baljuw wordt geautoriseerd om het uitoefenen
van het ambacht te verbieden totdat het recht van de baljuw aan hem is betaald bij een nieuwe
intrede; op straffe van 25 gulden voor de armen. De hoofdlieden worden verplicht de intrede
voortaan aan de baljuw te melden; op straffe van 3 gulden voor de armen.38
Op 17 augustus 1792 bepaalde het stadsbestuur dat zilversmidsgereedschappen niet meer uit
een erfhuis openbaar mogen worden verkocht, maar dat dit voortaan onder de gildebroeders
op de gildekamer moet worden gedaan. De erfgenamen van zilversmid Huibert Kuijpers
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hadden het oude recht 'goud en zilver uit een erfhuis openbaar te mogen verkopen', te ruim
uitgelegd.39
De Magistraatskeur van 1774
De worsteling tussen regenten en patriotten die de tweede helft van de 18de eeuw zo kenmerkt,
was ook zichtbaar in de wereld van de goud- en zilversmeden. Het gildebestuur werd in de
18de eeuw gedomineerd door regenten, personen die bestuursbanen verzamelden en het
feitelijke werk uitbesteedden aan hun ‘cliënten’ of hun knechten. Naast de regenten was er
een groep ambachtslieden die hun vak verstond en ook in het gildebestuur wilde deelnemen
maar niet behoorden tot de Schoonhovense regentenfamilies. De kwesties rond de opvolging
in het gildebestuur waren veelal terug te voeren op nominaties uit de verkeerde ‘bloedgroep’.
Op 30 november 1773 waren er
problemen rond de nominatie en de
verkiezing van de nieuwe deken.
Volgens de magistraat was ‘...‘t gemis
van een behoorlijke rigtsnoer...’ voor
het Gildebestuur en de gildeleden daar
debet aan.40 Er werd daarom door de
magistraat een nieuwe 'keure en
ordonnantie' voor het gilde vastgesteld.
We duiden die aan als 'de
Magistraatskeur van 1774'.

Afb. 11 Titelblad van de 'Magistraatskeur' van
1774.
Boek, Schoonhoven1774. Drukker: Herman
Stertzenbach, stads- en Klein-zegel drukker van
Schoonhoven. SAMH, Oud Archief Schoonhoven inv.nr. 2545. Foto: RKa.

In deze Magistraatskeur van 1774 werden onder meer gedetailleerd en expliciet de tarieven
vastgesteld welke door nieuwe zilversmeden voldaan moesten worden aan gilde, aan deken,
oud-deken, keurmeester en knecht (bode) van het gilde, aan de baljuw en aan het weeshuis.
Aankomende zilversmeden van buiten Schoonhoven werden hoger aangeslagen. Voor de
gemonopoliseerde 'smitskoolen' werden opcenten voor het gildebestuur ingevoerd. Ook voor
het eerst moest de meesterknecht bij een nagelaten weduwe voortaan ‘de helft van ’t geene
wegens een Vrijmeester is gestatueerd’ betalen.
Over de opvolging werd geen woord geschreven. De opvolgingsprocedure werd dus
aangegrepen om de bedragen fors te verhogen die de ‘heren’ regenten zelf ontvingen. Het
waren de deken, de oud-deken, de keurmeester, de knecht (bode) van het gilde en de baljuw.
Ook het gilde zelf en het weeshuis –waar de ‘heren’ als regent ook bestuurder waren- werden
beter bedeeld, met name bij intrede door niet ingeboren Schoonhovenaren.
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De Vroedschapsgildewet van 1786
Tegen de Magistraatskeur was veel weerstand onder het patriotse deel van de zilversmeden.41
Toen zij vervolgens aan de macht kwamen werd de Magistraatskeur meteen afgeschoten en er
werd een nieuwe keur gemaakt: De ‘Vroedschapsgildewet’ van 1786.42
Men keerde zich tegen de kosten voor de gildeknecht die slechts ‘de keurheren assisteert’ en
die de heren dus maar zelf moesten betalen, en tegen de kosten van het snijden van de
stempels die de keurheren voor hun werk nodig hadden, en die ze dus ook maar zelf moesten
betalen. Ook de ‘dienaars der justitie’ behoorden volgens de zilversmeden ‘niet te teren uit het
gilde’.43 De inmiddels patriotse vroedschap nam op 25 november 1786 met de burgemeesters
een nieuwe gildewet aan die tegemoet kwam aan de bezwaren van de goud- en
zilversmeden.44 De Baljuw liet zijn ongenoegen in de marge nog aantekenen.45
Afb. 12 Detail uit het Rekeningenboek: 'Het afhoren van de rekening'
van het goud- en zilversmidsgilde van
1786/ '87 op 15 juli 1788, door de
burgemeesters Van Soolingen en
Hoola van Nooten. Met de betiteling
'Vroedschapsgildewet'
voor
de
ordonnantie van 25 november 1786.

SAMH, OAS 2546, Rekeningenboek
Goud- en zilversmidsgilde
Schoonhoven. Foto en bewerking: RKa.

Met de Vroedschapsgildewet gingen de betalingen aan de gildebestuurders en de baljuw flink
omlaag. Ieder kreeg nog maar 6 schellingen; dat was slechts 1 gulden 16 stuiver, in plaats van
3 gulden 3 stuiver bij een intrede. Aan de baljuw behoefde helemaal niets meer betaald te
worden. Ook de bepalingen over de collectieve inkoop van kolen uit de Magistraatskeur en de
opcenten hierover voor de gildebestuurders, keerden niet terug in de nieuwe wet. En 'leren in
Schoonhoven’ werd onder de patriotten bevoordeeld.
Na de komst der Pruisen werd in 1788 de Vroedschapsgildewet weer afgeschaft en de
Magistraatskeur in ere hersteld. Omgekeerd werd in 1795 de Magistraatskeur weer afgeschaft
en werd de Vroedschapsgildewet weer van kracht. In 1796 werd de Vroedschapsgildewet nog
eens grondig aangepast voor wat betreft het bestuur van het gilde. Ook de opvolging werd nu
herzien.
Met al deze wisselingen bleef het stadsbestuur aan het roer: zij kozen de deken. Slechts de
groep waaruit het gildebestuur werd gekozen veranderde met de kleur van het stadsbestuur:
patriots of prinsgezind.

12

De opvolging in het gildebestuur
Met grote regelmaat keren kwesties rond de opvolging van de deken van het gilde terug op de
agenda van het stadsbestuur. Het gildebestuur keurde het goud- en zilver en kreeg hiervoor
keurgeld. Met name de hoeveelheid stukken klein werk, Schoonhovens specialiteit, waren
lucratief. Het keurgeld voor klein werk was relatief hoger en er was veel aanbod.
Er waren opvolgingskwesties in 1660, 1681, 1684, 1688 en 1691.46 Die van 1691 leidde zelfs
tot een gang naar het Hof van Holland. In 1696 maakten de burgemeesters geen nieuwe
keuze; ze continueerden dezelfde deken.47 In 1705 speelde er weer de opvolgingskwestie.48 In
de jaren 1773 tot 1775 was het langdurig mis en liep de opvolgingskwestie hoog op hetgeen
in de Magistraatskeur resulteerde zoals boven geschetst.49
De kern van de zaak die telkens gevoerd werd, was de procedure zoals voorgeschreven in
artikel 15 van het plakkaat van 1502. Deze werd niet naar de letter werd gevolgd. De
nominatie was niet op St. Andriesdag gedaan, er was geen nominatie van drie personen, of de
verkeerde persoon had de nominatie ter hand gesteld. Waar het werkelijk om ging was dat
men elkaar de financieel profijtelijke positie van deken niet gunde. De magistraat was
vervolgens bevreesd een onrechtmatige daad te plegen: inbreuk op het landelijke plakkaat van
1502, artikel 15 in het bijzonder. Het stadsbestuur had dus weinig ruimte, zeker wanneer de
heren naar het Hof van Holland stapten. De magistraat moest daarom meestal terugkomen op
een gedane electie. Soms werd ook een compromis gesloten.
Stadsbestuur en gilde in de Bataafs-Franse tijd
In de revolutionaire Bataafs-Franse tijd volgden nieuwe landelijke wetten met betrekking tot
het goud en zilver elkaar relatief snel op.50 De Bataafse Ordonnantie van 1800, de ‘Publicatie
van de Koning van Holland' of 'Wet van 1807’, plus het bijbehorende 'Reglement', en de
Franse 'Rijkswaarborgwet van 19 Brumaire 6e jaar' van eind 1810 na de inlijving bij Frankrijk
brachten fundamentele veranderingen. Ze hadden met elkaar gemeen dat ze gericht waren op
het definitief afrekenen met het kerninstituut van de stedelijke autonomie, de gilden, en met
het goud- en zilversmidsgilde in het bijzonder.51 Dit ten gunste van het vestigen van
gecentraliseerde macht en gezag. Dat was niet
nieuw voor de goud- en zilversmeden. De
komst van centraal benoemde ambtenaren -niet
zilversmeden- voor het keuren van hun werk
en voor het toezicht op hun gedragingen,
echter wel.

Afb. 13 Lodewijk Napoleon Bonaparte 1778-1846,
koning van Holland 1806-1810. Voerde de 'Wet van
1807' op goud en zilver in. Met deze wet kwam een
definitief einde aan de invloed van het stadsbestuur op
de goud- en zilversmeden van Schoonhoven.
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Tot besluit: het stadsbestuur en het goud- en zilversmidsgilde
De invloed van de stadsbestuurders op het goud en zilver in de stad was zeer beperkt. De
landsheer, en later de Staten van Holland, vaardigden landelijke plakkaten uit. De landelijke
invloed had zijn oorsprong in gewenste regelingen rondom de waarde van 'de munt'. In alle
onderzochte regelingen die het stadsbestuur -feitelijk steeds aanvullend- 'ordonneerde' over
goud en zilver, lag het initiatief in Schoonhoven bij de goud- en zilversmeden. In de
opvolgingskwesties moest de magistraat zich -als het er op aankwam- zeer nauwkeurig
voegen naar de procedure van artikel 15 van het landsheerlijke plakkaat van 1502: een
nominatie van drie, door het voltallige gildebestuur, zowel als de electie, en precies op St.
Andriesdag.
De 'Wet van 1807' betekende het definitieve einde van de invloed van het stadsbestuur op het
goud- en zilversmidsgilde. Die invloed was 485 jaar gebaseerd geweest op het keurrecht van
Schoonhoven dat op 4 juli 1322 gegeven was door Jan van Beaumont.
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