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Het Smedengild van Midd elb urg en zijn penn ing.

De gildepenning (lel' sme de n wordt door Mr. J. DinKS

in zijn bekend werk over Noor.l-Ned erlund sche gilde
pen ningen als volgt besch reven :

Voorzij de : Een smidsaambeeld , omgeven 410 0 1' 1I r.
lette rs I B K uf BI K (wan rv nn ons de zin ontsn a pt )

en aan een lint ge regen CCII lanture n, een ge weerslot.
dol ken , pistool , schaar, balans cn kand elaar. O nde r

het aa mbee ld n", ia geg raveerd.
Om schrift : (wapentje van Zeeland) 0 ' M'. IOHAN .

VAN DE. POE LE . S CH EP". EN RAADT. OVERD".

(deke n) V~T ( van he t) SMEDE. GILE.

Keerzij de : Een ge kroo nde voorslaghamer 'l ij~ 9() en
aan ee n band twee ge kruiste bussen , een hoefij zer,
een anker, ee n deu rslot met sleute l, een ijzeren stuk
gereedschap of as en een ijzeren pot.
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Omschrift: . !l. . lANs. VNo DEN DRlsSEN DEK. AM.
R!CKAA~T OUD. D~K .H~R VNo VOLLEN"?O P HACK •
BEI;E

.Geelkoper, geslagen, middellijn 33. Plaat 69 ns, 42.

Aan. deze beschrijving is niets toe te voegen, maar
r

wij zijn in staat de initialen I B K te verklaren, waar-
mede .Mr. DIRKS geen weg wist. Het zijn die van JACOB

BEYERS KNAPE. Daar wij begrepen hadden, dat de
letter K hier voor Knàpe stond, kostte het weinig moeite
in het' smedenarchief den naam van dezen indrukwek
kenden gildeambtenaar terug te vinden. Hij komt als
gildeknecht voor in de rekening van 1Î189j90 op een
traktement van 6 ponden vls. voor 15 maanden dienst.
BEYERS werkte toen onder deken JANUS VAN DEN
DRIESSEN, wiens naam ook op den gildepenning voor
komt. De ijzeren stempels van dezen penning zijn nog
in de verzameling ten stadhuize aanwezig.

DIRKS zegt, dat van dit gilde geene ordonnantiën in
de door hem geraadpleegde oorkonden voorkomen. Er
is dns zoo goed als niets van dit kranige gilde ') beo
kendo Dit geeft ons het recht er hèt een en ander uit
onze eigen aanteekeningen ov~r mede te deelen.

Er zijn negen gildeboeken van de smeden in het
stedelijk archief aanwezig, waaronder zeer fraaie met
zilveren slootjes en met versierde titelbladen, waarop
de gekleurde wapens hunner overdekens prijken. Het
oudste gildeboek vangt met het jaar 1546 aan. Alvorens
een en ander over het voormalige smedegilde mede

1) Het gilde bestond 0 a. uit slot-, hoef- en grofsmeden, ainckroer
makers, witwerkers, koper- en blikslagers, horïoge-, nagel-, bussen-çmessen-,
schareu-, balans- en hellebaard makers, zwaardvegers en geelgieters.



52

te deelen, willen wij de posten vermelden, die over den
hierboven beschreven "gildepenning - hun eenigen 
handelen. Wij ontleenen deze aan de rekening van
1689/1690. Ze luiden als volgt:

Verteert als wij de stempelsnyder cle stempels hebben
aenbesteet om de pennyngen me te drucken .l O. 2. 8.

Gegeven voor het maken van de stempels
per quitantie . » 3. 6. 8.

Betaelt voor het maken van 118 nieuwe
pennyngen de somme van » 5. 18. O.

Betaelt aen JANNIS EVERSF: JONGELYNCK

over tmaken van een blekkebusse per
quitansy . » O. 8. 0:

Tedere gildepenning heeft. dus in den beginne een
stuiver per stuk gekost, voor de beide stempels werd
f 20 betaald De stempelsnijder, hier bedoeld, kan
niemand anders zijn geweest dan VVILU:M DU PRÉ, die
van 1687 tot 1722 aan de Zeeuwsche munt als zoodanig
is werkzaam geweest. Ware een ander, minder bekend
werkman, de vervaardiger der stempels geweest, diens
naam zou in de rekening zijn neergeschreven, thans
was dit onnoodig, het was «de stempelsnijder-a, men
kende geen ander. Eenige jaren vroeger besteld, had
MATHIJS HOO}'T JR. ze kunnen snijden, maar deze be
kwame kunstenaar was reeds in '1687 overleden.

Het was op aanraden van den aftredenden deken
geweest, dat tot het aanschaffen van een gildepenning
was besloten. Het gilde bestond toen uit 90 leden. Wij
lezen in de notulen van 1690, «dat van nu en voortaen
na yder begravenisse aanstonts, ofte ten uytersten den
dach daer aen volgende, den knape gehoude sal wezen,
praecyselick en sender versuym, de Iijckpenningen nu
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nieulick gemaakt, op te halen, met de boete door yder
gildebroeder daer nevens verbeurt, voor welken dienst
en moeyte deuselven telckens zal genieten en profyteren
voo.r yder penning een stuyver, ten eynde geenen van
de zelve in het engereede sal geraacken, Edoch, inge
valle het machte gebeuren (twelck verhoopt wort van
neen) dat eenygen lijckpenning by ymandt van con
freren mocht worden vermist, soo sal denselven confreer
gehouden worden daer over aen het gilde yder reyse
te voldoen en te betalen de somrne van 5 schellingen
vls. Toerconden dese resolutie by my onderschreven
in myne qualiteyt alhier ingeschreven ten dage en
jare als votell)),. JOHAN VAN DE POELE overdeken.

Voor het ophalen van \JO penningen ontving de knaap
bijgevolg 90 x 1 stuiver = f 4.50. Art. 22 van de
ordonnantie op het smedegild van 1.9 Juni 1706 vult
hierbij aan:

«Idem dat soe wanneer eenige gildebroeders ofte
zusters komt te 'overlijden, zullen al de gildebroeders
in desen gilde- vrij zijnde, gehouden wesen, die daertoe
by ordre van den deken door den knape met overnagtse
wete en een penninck, versogt zijnde te lycke te komen,
op de boete van een scheIl. ende sal geen onschuldige
aengenomen worden, als die daags vóór het begraven
van den doode aen den deken sal wesen goedgekeurt
ende degene, die over het te Lyke gaan sal willen
verdragen en accorderen, sal gehouden wesen te betalen
vyf scheil. jaerlycx ende die daer komt uyt te scheyden,
sal op het verkiezen van den deken aen den nieuwen
deken sulcx moeten bekend maken, ende dan wederom
als voren moeten te Lyke gaen»,

Wie dus een penning thuis kreeg met een monde-



linge boodschap er bij moest ter plaatse aanwezig zijn,
wilde hij niet een schelling boete oploopen, maar hij
had het recht zich tegen een jaarlijksche vergoeding
daarvan vrij te koepen. Het was dus hier als bij de
overige gilden: de penning werd gebruikt tot het
oproepen der leden en tevens als controlemiddel. Er
komen in de rekeningen eigenaardige posten voor
omtrent deze «begraafpenningen», die wij elders niet
hebben aangetroffen, waarom wij enkele hier laten
volgen:

Rekeningen:
29 dec. 1589-13 meerte 1590. Verteert in

't oversien van de penningen van 10 lijken 1. 1. 10.
1699-1700 Verleert in 't oversien van de

penningen van vijf lijken. O. 8. 10.
1701-1702 Verteert in 't oversiert van de

penningen van 7 lijken.. O. 8. 8.
1702--1703 Verteert in 't overzien van de

penningen van 6 lijken. . . . O. 8. 5.
1703-1704 Van het nazien 'Van de gilde-

penningen van 10 lijeke " O. 12.
1721-1722 In t oversien van negen Lijk-

penningen . . O. 19.
1731 Als wij tweemaallijkpenningen

nazagen . . . O. 9. 4.
. 1719 Van t oversien van 15 lick-

penningen . . . 1. 3. 10.
1728 Als wij achtmaal de penningen

hebhen nagesien. . 1. 1. 4.
1749 Als wij de penningen nagesien

hebbe van tweemaal te lijcke
te gaan . . . . . . . . . O. 4. 8.
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Na 1771 komen dergelijke posten niet meer in de
rekeningen voor. Wij zien er uit, dat in 1719 de meeste
sterfgevallen - 15 - voorkomen,' terwijl in 1749 het
gilde slechts een tweetal broeders te betreuren had.
Waarom telkens' vergaderd moest worden om de gilde
penningen na te zien, is mij een raadsel) men maakte
toch overal een pretje van! Het oproepen ter ver

.gaderiug met een penning is langdurig in gebruik
geweest, te oordeelen naar een bericht 1 te vinden in
het resolutie boek van 1795.

«Den 1 Juny 1795 compareerde ten hnize van den
deken A. ns WARE" de twee leden van het gilde .....
met verzoek en uit naam van eenige leden tot het
smeden am baght behoorende, dat den deken den
volgenden dag het gilde zou convokeeren, alzoo zij een
voorstel te doen hadde, hetwelck hun verzoek door
den deken direct is werkstellig gemaakt en heeft den
deken daartoe den knape bij alle de leden met een
penning volgens gewoonte laten citeeren».

Wij zullen tot besluit eenige bijzonderheden over
dit weinig bekende gilde mededeelen.

Zij hadden een eigen merk of teeken, dat uit den
volgenden post van 15 okt. 1609, mag worden opgemaakt:

Als wy ommegyngen met het loot omme de mereken
daerop te slaen van elck vry meester. . . O. 12. 4.

Reeds in 1594 komt iets dergelijks in de rekening
voor: verteert in Coudekerke als wy ommegingen met
het laat. . . . . . . . . . . O. 11. O.

Zij kwamen meermalen in die plaats: noch verteert
in Ooudekerke als de busmeesters ommegingen met
dekens en beleeders en om het gelt van de Busse die
de gemeyne supposten jaerlicx geven. . . O. 14. 6.
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Noch verteert in Coudekerke als wij de leerjougens
gingen opschryven . . O. 12. O.

De kom van het dorp Koudekerke ligt op een goed
unr afstands van Middelburg, de gemeente echter is
zoo uitgebreid, dat de buitensingels van Middelburg
reeds tot deze behooren. Het zullen dus de onder de
schaduw der stad gelegen wijken zijn geweest, die met
«Coudekerker zijn bedoeld.

Rijk is het gilde niet .geweest, maar eigen tafelzilver
hebben zij toch reeds vroeg bezeten. Nadat in Febr.
1573 op verzoek van Wet en Raad het zilver- en
goudwerk van 'de gildeu en schutterijen op de Trescriers
kamer was gebracht, werd besloten, dat het in April
d. R. zou worden gesmolten, opdat er gouden en zilveren
noodmunten van zouden worden geslagen. De gouden
noodmunten zouden stukken van 5 schellingen zijn en
tegen den koers van f 2 worden uitgegeven.

Wij vonden in het archief der smeden de kwitantie
terug, die Trescrieren der stad Middelburg aan de
smeden hebben gegeven, toen zij 21 Maart 1572 (1573)
hunne preciosa hadden opgebracht. Ze luidt als volgt:

«Wy onderschreven Thesauriers, der stede van Middel
hurg in Zeelant, bekennen mits desen ontfangen te
hehben tel' Ordonnaii van Burg. Sch. en Raadt der
stede voorii in dato den 19 marty laastieden van Nrc,
JANSSEN als Deken en HANS VAN MUNSTER als beleder
van tghilde van de smeden binnen de voors. stede een
zilveren vergulden cap en twee silveren capullekens,
wegende 29 Dossen en een Halff welcke parthiën wy
Thes. belooft hebben en beloven by desen van de
voors. stadswegen tvoorn. gilde van de smeden te
restitueren ofte de weerde van dien ter ordonnaii van
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Burg. Sch. ende Raedt voorn. In kennisse der waerbeyt
hebben wy dese met onse gewoonlycke handteeken
onderteekent, beneflens de signature van Simon Brou
chovens openbaar Nou. hier toe by ons versogt op den
21 marty 15c twee en seeventigh».

Men ziet, de kwitantie was in behoorlijk en stijl opge
maakt, evenwel de smeden hebben hun capulIekens
niet meer in natura teruggezien. Langzamerhand zijn
ze toch weer nieuw zilver rijk geworden j het zou ook
al te erg zijn geweest, indien men bij plechtige ge
legenheden, hijv. -als de heer Overdeken mede ter
maaltijd aanzat) niet met fraaie schotels, bekers, enz.
had kunnen prijken. Vermoedelijk is ook dit zilver in
1672 of daaromtrent aan de uitgeputte stadskas ten
goede gekomen, want in de gildeboeken vonden wij
slechts de lijst hunner bezittingen nit de 18' eeuw
terug, waaraan de namen der schenkers, jaren van
scbenking, alsmede de gekost hebbende prijs zijn
toegevoegd.

De schenkingen bestonden uit:
p. s,

1710. JOB DiJYK, een vergulde kelk 16 7
1714.» » een schenkbord . 15 5
1717. AAnNouT ne WARE", een lampetkan 10 1
1729. PIETER VAN OVERWAL, een vergulde kelk 17 15
1732.» » » een lampetschotel 19 5
1735. HERMANUS Buvs, een tabaksdoos . 14"
1757. PHS. nu PON, deken, een brootbord . 12 11

Vervolgens behoorde aan het gilde een ordonnantie
boek 1) met silver sloten, een mantel met een silver

t) Beschreven in den Catalogus van het stedelijk museum van oud·
heden te Middelbut'g. 4de uitgaaf. 1910, blz. 89.
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plaat voor de knape 1), een kist met oude boeken en
brie ven en ook een kist daar de pelle van het gilt in
legt, noch een kist daar het silver: in is. Een obligatie
ten laste der Provo Zeeland en nog een ander van
100 p. vis. rentende 3 %. Daarenboven hadden zij een
inkomen aan landpacht en bezaten' twee huisjes een
genaamd «het Roostertje» (Lornberdstr. c 59) terwijl
het ander in het Roosterstraatje bij de Koestraat lag.
In 1761 trokken zij aan jaarpenningen van 138 per
sonen 25 p. 18. 6, zoodat zij alles bijéén gerekend nog
al over een aardig jaarlijkach inkomen. konden be
schikken. De smeden bezaten geen eigen gildehuis. Zij
vergaderden op verschillende plaatsen ').

De proef die zij moesten leveren, volgens art. 5 van
de ordonnantie van 1706, bestond uit het maken van
een platte staaf ijzer «omgeleyt tot dat het zijn vol
komen swaarte heeft of een lutschijve van 15 duym
over kruys binnenswerex. wel grooter maar niet kleender

t) Cat. voornoemd ne. 185. Ovaal zilveren schild van het emedeglld.
In het midden een smidsaambeeld met het [eer 1705, aan weerszijden
een smidshamer. Daarboven het wapen van burg, JAN v. REIGERSBERG,
cverdeken, tusschen dnt 'van JAN ANIAS, deken en HERM. v. WfGGERINC&:,

oud-deken. Beneden staan de wapens van ADR. PAEIS en JAC. v. WEENIGEM,

beleeders, daartusschen de stadsburg. Hoogte '16 1/J bi'. 131/ 2, Deze zilveren
plaat werd dool' den knaap aan een zilveren ketting om den hals ge
dragen, ook werd zü bij begraferyissen van een gildebroeder op het
lijkkleed gehecht.

,2) Zoo vergaderden zij in 1596 in den Konijnenburg (Koorkerkhofá i22)
in 1599 int goude cruys met de dry burgemeesters, Ook kwamen zij
wel bijéén in het Gouden Schoenke (Gravenstr. I 243 of 311), in het
Bwart Leeuwke op de Val'lienmarkt (K 3fl), in de St. Pieterstr. in de
Groene Ridder (A 66), later in 1601 i.n de Dampocrte, terwijl in 1727
de jeervergedertng gehouden werd in het Schuttel'shof van de Edele
Busse.
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ofte in de plaats van de lutschyve een nytsteeckiser
te maken zooals deken en beleeders ordonneeren zullen»,
Er waren natuurlijk andere proeven gesteld voor de
sloot-, nagel- en hoefsmeden, uurwerckers 1), messen
makers en de overige ambachten.

De rekeningen vermelden herhaaldelijk posten van
verteeringen en andere uitgaven. Zoo moesten ze be
talen «voor het opendoen van de oude kercke en tmaeken
van huur». In· die kerk hadden zij vermoedelijk een
gildeglas, dat in 1689 hersteld moest worden en dat
hun 21/ , P: vls, kostte, in 1737 was het opnieuw in het
ongereede. Op de weekmarkt hadden zij eigen kramen,
bij de verloting daarvan verteerden de smeden 3 p.
13 sch. Goeden sier maakten zij als er een de eer
genoot van deken te worden, als zij JAN TACK hadden
zien werken aan zijn proeve, als zij den heer Over
deken en vier proefmeesters trak teerden, als deken
GIDEON met zijn vrienden den «consersy» hadden ge
sproken over tafeldecken. als zij koud yzer 2) hadden
verdeeld, enz. enz. Een zeer curieuse post is de volgende:

I) Ordonn. 1706. «Niemant zal tot vrij meester horloglemaker wordan
geadmitteer-t, ten zij hy als proeve zal hebben gemaakt een zak horologte
met een seconde wyzer in het midden, tusschen de UU!' en minuyte
wyzer. Ofte een groot .Horo. gaand en slaende egt dagen van wetcke
twee proefstukken hy zal mogen kiezen, Het moest gedaan worden ten
huize van den deken. "Hij zal gehouden zijn", lezen we verder, vte
trekken zijn calieber op een van de plasten tot zijn proeve gedesttneert,
beneven het wapen van de stad en die van het smedegilde.

2) Koud ijzer is eene benaming onder smeden nog bekend in tegen
stelling met wa"m ijzer. Het is ijzer van eene bijzondere chemische
samenstelling, Warm ijzer is ijzel' dat kleine hoeveelheden zwavel of
arsenicum bevat en bij afkoeling tot rood gloeihitte een aantal scheuren
en barsten kl'ijgt. Koud ijzel' bevat kleine hoeveelheden phosphorus of
antimoon en krijgt zonder verhit te worden barsten en scheuren.
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1766 ontvangen van JOOST GOETHALS levendig doot O. 4. O.
W\i vermoeden dat hiermede een ongelnkkige broeder
is bedoeld, die door lichaamsgebreken ongeschikt was
geworden de jaarvergaderingen, maaltijden en andere
voordeelen van het gilde te genieten, Het inkomgeld
bedroeg voor een vrijmeesterszoon '1 : 13 : 4, voor een
inboorlinck 2 : 13 : 4 en een pond vIs. meer voor een
vreemdeling. De smeden stonden zeer op hun recht,
waar het gold het naleven der reglementen. Was er
iets niet in orde, dan werd bij het stedelijk bestuur
geklaagd, zoo in 1661, toen de bejaarde ELISABETH

I~ANSEN verzocht had in plaats van haar zuster' LIVINKEN

H. vrij te worden in het nagelverkoopen. Dit was in
strijd met de privileges, want nooit waren vrouwen,
behal VB genoemde LIVINKEN in dit gilde vrij geworden.
Wel is waal' had ELI8ABETH een kind te verzorgen,
maar zij had het hekelen (wolkaarden)" geleerd, iets
waarmede weduwen met 3 à 4 kinderen den kost
konden verdienen. Daarom verzochten de broeders
ootmoedelijk EUSABETH H. niet vrij te maken in 't
voorschr. nagelwerk. opdat het privilege gemainteneerd
worde, en schepenen en raad gingen daarmede accoord.
Wij willen het hierbij laten, na nog even gemeld te
hebben, dat het gilde in J594 uit ;16 en in 1761 uit
138 broeders en znsters bestond. en dat de kibbel
partijen en geschillen ook in de smedeboeken een
groote plaats innemen.

M. G. A. DE MAN.


	1919_0.pdf
	1919 JMP 06
	INHOUD




