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De middelburgsche gilden in 1781. 

De volgende bijdrage, genomen uit de ,,Re- 
,,keningen van Diakenen, Bouwmeesters van 
,,den genieenen nederduitscheii armen der stadt 
,,Middelburg in Zeeland, wegens gemelden A r- 
,,men's middelen en inkomen, beginnende I 781 
,,en eindigende I 8 mei I 782," dunkt me merk- 
waardig genoeg in dit tijdschrift te worden 
vernield. 

Zij geeft een duidelijk beeld van de gilden,  
die op het einde der vorige eeuw, weinige ja- 
ren voor de algemeene opheffing er van, in 
Middelburg bestonden; leert ons de namen der 
toenmalige dekens kennen e n  het aantal per- 
sonen dat in dat jaar was  toegetreden. 

Ui t  de geldelijke som, die iedere nieuwe 
gildebroeder aan de Armen der stad had te 
betalen, kali men tevens het meer of mindere  
aanzien vaii ' t  gild bepaler,. Wij zien er uit, 

dat de fruiteniers het grootst aantal nieuwe 



leden - 27 - hadden aantewijzen, daarop 
volgenden de kleermakers met 19, de kramers 
met 16 personen, terwijl van de beenhouwers, 
chirurgijns, knoopmakers en van vele andere 
gilden meer, in 't geheel niets voor de Armen 
werd ontvangen, ,,als00 geene waren vrijge- 
worden", zooals de daartoe gebruikelijke term 
luidde. 

De bijdrage aan de Stadsarmen door den 
deken uitbetaald, bedroeg per persoon als volgt : . 

NAMEK DER GII.UEX. 

Balanskinderen. 
Bierdragers. 
Boekdrukkers, -bh- 

dersen-verkopers. 
~oekwijtkaalders. 
Bontwerkers en pa- ? 

ruikmakers. 1 ,  

- B i j d Y a F  
per persoon 

aan de 
Stadsarmen. 

5 schell. 
f 1.- 

5 sc. 

NAMEK DER DEKENS, 

Hendrik v. Erp. 
Jac. de Jonge. 
P, Gillessen. 

H. van Niekerk. 

Brandewijnverko- 
pers. 

Draaiers, enz. 
Fruitenierc. , 

Goud-enzilversmits. 
Houtzagers. 
Kaarsmakers. 
Kleermakers. 

Lij kdienaars, 
Makelaars. 

3 sc. 

2 1, 

5 .q 

2 ,q 

5 3 ,  

f 1.- 

Aäxl töë  
getreden 
persorien 
per jaar, 

6 
2 

2 

I 

Joh. Kulderij. 

Abr. Hibon. 
Anth Meeúwse~i 
Phs. Prié. 
Jacob Hof. 
Jos. Kaúwelier. 
Corn. van As- 

sendelft. 
Hendr. Sas. 
Anth. Leliaart. 

i, 2.- 

I 0  SC. 



gilde der school- ( Smit. 
2 

meesters en 1 

-- 

NAMEN DEK GILDEN, 

Oudrkleerkoopers. 
Oudeschoenmakers 
Schoenmakers, enz. 
't Gecombineerde 

l "  schoolmaitreccen / j  

-- -- 

'IAMLY DEK 

P. Beun. 12 

P de Vogel. 5 
2 

, 

- B~jd* 
per persooii 

aan de 
Stadsarmen. 

St. Jansgild. 
St. Lucas 
Wagenaars- en Sle- 

pers partagie van 

f r . -  
I SC. 

5 sc. 

5 n 

2 ,, 
f I . -  

Hendrik v. Berg. 
J v. d. Broecke. 
Joh. Hodom. 

i r 

4 
8 

Totaal der ontvangen som. . L 3 5 I I sc. 8 gr, 

.i 

6 
I 

10 

3 

de Dampoort. I 

Wijnheeren, enz. 
Lakenkoopers 
Kramers. 
Bakkers. 

Uit deze lijst blijkt op nieuw, dat inen hier 

Wagenaars partagie 
der Vlissingsche 
poort. 

Smits, enz. 
Tinnegieters. 
Turvkruierc. 
Varkenslagers. 

Abr. Melsen 

J. Kokelaar. 
Daniel de Rijke. 
Govert Kamans. 
Paulus Henne- 

kam. 

Vettewariers. 

Wagemakers. 
Joh. van Keenen. 
Adr.v.Deinsen. 

? 

j.Hendr. Evertse. 

Gerrit Wonder- 
gem. 

H. Pfeiffers 1 

r z 

4 
16 
2 

n I . -  

7- 3.- .. 1.- 

5 SC. 



ter stede 'evenzeer met guldens als niet ponden 
vlaamc rekende. De herleidingen werden even-  
wel nieestal in dit laatste gedaan, men gaf er . 

dus de voorkeur aan. 

Van de volgende gilden hadden heeren dia- 
kenen niets ontvangen, zoodat daarin geen 
nieuwe leden waren toegetreden of vrijgeii-iaakt : 

Ueddenverkoopers, beeiihouwers, chirurgijlis, 
knoopmaIters, koks eIi pasteijbakkers, kool- e n  
kalkmeters, kruideniers, tabakverkoopers, kuy 
pel-s, niandemakers, metselaars, peperkoekbak- 
kers, Rotterdamsche beurtlieden, rouwmantels- 
en pellenverhuurders, schippers, schrijnwerkers 
en timmermans. 

De hierboven genoemde giIden ziin alle in 
her standaardwerk van wijlen inr. J. D ~ R K S  te 
vinden, slechts korneri de bedderiverkoopers 
er niet in voor; daarentegen missen wij in r 78 r 
de droogscheerders, hoedenmakers, kousenma- 
kers, maljeniers, platienrnakers, zandschuitvoer- 
ders, zeepzieders, zoutmeters en  wevers. . 
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