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'Uyt naem van de gemeene werckgasten' werd de tapijtwever Carel Ver-
mander op vrijdag 28 oktober 1622 ter verantwoording geroepen. Zijn 
werkgasten Balthazar van der Zee, Pouwels Romboutsz., Jacques Tacq 
en Pieter Stommans wilden van hem weten waar de 318 gulden waren ge-
bleven uit de 'sykenbosse' die hij voor de tapijtwevers beheerde. Het liep 
uit op een forse woordenwisseling. Vermander was bankroet en de kas 
was verdwenen.' Zeventien knechts begonnen daarop een gerechtelijke 
procedure tegen hun baas.^ Dat liep uiteindelijk op niets uit omdat Ver-
mander kort daarop overleed en zijn weduwe de stad ontvluchtte.^ 
Wekelijks deden de werkgasten van de 'winkel' van Vermander een stui-
ver in de bus 'tot onderhoudinge van de arme tapytzyers (zijdewevers) 
zyecken'. Van zijn kant had Vermander beloofd per knecht elke week een 
stuiver bij te leggen en de kas te beheren. Toen het tot uitkeren moest ko-
men voor zijdeverwer Maerten van Bochoult bleek de kas verdwenen. 
In de 17de eeuw hebben in Delft meer dan twintig van zulke bussen be-
staan. De laatste daarvan, de Linnenweversbus, werd pas in 1962 opgehe-
ven. Ze was 1 maart 1622 opgericht door 'enige gecommitteerden uyt het 
Lindewevers, Tyckwerkers ende Servetwerckersgilde'. 
Het was niet de enige bus die het lang heeft uitgehouden in Delft. De 
Vlaamsche of Saaiwerkersbus, begon in 1646 en werd pas in 1956 opgehe-
ven. De Schoenmakersbus Sint Crispijn, gesticht in 1663, hield het vol tot 
1948 en de gecombineerde Sint-Michielsbus, ook wel Bezemmakersbus 
geheten, bestond van 1662 tot 1937. 
Deze knechtsbussen zijn niet uniek voor Delft. Ook andere steden en 
zelfs kleinere plaatsen als Haastrecht en Muiden kenden dergelijke bus-
sen. In Haarlem heetten ze 'bossen' en in Leiden 'beurzen'.'' Vele daar-
van gingen al voor of in de Franse tijd ter ziele. In Delft wisten een aantal 
echter in de 19de eeuw tot een nieuwe bloei te komen. Daardoor hebben 
zij het langer kunnen volhouden dan in veel andere plaatsen. 
Voor een contributie van aanvankelijk twee, later drie, stuivers in de 
week bood de bus gratis geneeskundige hulp en medicijnen, een uitkering 
bij ziekte ter hoogte van ongeveer de helft van de normale verdiensten, 
een geheel verzorgde begrafenis door collega's en een eenmalige uitkering 
voor de achterblijvende weduwe om de eerste nood te lenigen. In plaats 
van een uitkering bij overlijden beoogden de bussen in het begin ook een 
ouderdomspensioen te bieden voor oudelieden die niet meer tot werken 
in staat waren, maar dat bleek al snel te hoog gegrepen. 
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In moderne termen ging het dus om een gecombineerde ziektekosten-, 
begrafenis- en levensverzekering en een verzekering van inkomstender-
ving in geval van ziekte. Het bestuur van de bussen lag, anders dan in het 
voorbeeld van de tapijtweverij van Vermander, doorgaans in handen van 
de verzekerden zelf en het meebetalen van de baas aan de premie was niet 
de gangbare gewoonte. 

Vragen 

Wie was er lid van die bussen, en hoe konden ze zo lang blijven bestaan? 
Wat hadden ze oorspronkelijk te maken met de gilden? Hielden ze zich 
alleen bezig met verzekeren, of deden ze ook aan andere belangenbeharti-
ging van de knechts tegenover de bazen? Zijn ze in dat opzicht te zien als 
voorlopers van latere vakbonden? Deze vragen zijn al eerder gesteld, on-
der andere door E.M.A. Timmer in haar proefschrift over knechtsgilden 
en knechtsbossen in Nederland, en recent door Jan Lucassen in zijn ora-
tie als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.^ 
Ze zijn echter nog steeds niet geheel opgehelderd. Timmer constateerde 
dat de bussen eigen organisaties van de knechts waren binnen de gil-
denstructuur. Van andere belangenbehartiging dan verzekeren kon zij 
weinig voorbeelden vinden. Lucassen twijfelt daaraan. Nederland kende 
al in de 17de eeuw op ruime schaal loonarbeid, en daarbij behorende ar-
beidsconnicten, al is daarvan nog maar weinig onderzocht. De vakbewe-
ging kwam in Nederland echter pas laat in de 19de eeuw van de grond, 
vooral door import van ideeën uit Duitsland en Engeland. Is dat geen 
ontkenning van een eigen Hollandse traditie van arbeidersbeweging, zo 
vraagt Lucassen zich af. Hij wijst daarbij op vroege organisatievormen 
van knechts in Duitsland (wanderburschen), Engeland (friendly society's) 
en Frankrijk (compagnons) en vermoedt op die gronden dat de Hollandse 
knechtsbussen wellicht een vergelijkbare rol speelden. 

I De nabloei in de 19de eeuw 

De geschiedenis van de Delftse bussen in de 19de eeuw geeft voor die ver-
onderstellingen geen grond. Bij een onderzoek ten behoeve van de Franse 
autoriteiten'in 1812 bleken er van de twintig oorspronkelijke bussen in 
Delft nog elf over met samen 1308 leden,* in 1830 nog tien met 1754 
deelnemers^ en in 1893 nog vier, die van de linnenwevers, de saaiwer-
kers, de bezemmakers en de schoenmakers, met samen 2580 leden.* 
Het aantal bussen nam af door opheffing of samenvoeging bij anderen. 
Het gezamenlijk ledental nam in de 19de eeuw daarentegen nog toe. 
De omvang van het ledental was aanzienlijk. 1754 leden in 1830 op een 
stadje van 14.000 inwoners betekende dat meer dan de helft van de gezin-
nen bij zo'n bus verzekerd was. In de loop van de eeuw nam hun relatieve 
betekenis niettemin af: 2580 leden op 30.000 inwoners in 1893 wilde zeg-
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gen dat nog maar één op de drie gezinnen bij zo'n bus verzekerd was. Na 
1893 ging het ook met de overgebleven vier bussen langzaam bergaf-
waarts. Na de Eerste Wereldoorlog namen ze vrijwel geen nieuwe leden 
meer aan. Zo bloedden ze dood. Van enige band of flirt met nieuwe ar-
beidersorganisaties is niets te vinden. 

Groei en verval 
De grootste en succesvolste bus van de 19de eeuw, de Linnenweversbus, 
telde in 1812 160 leden, in 1830 reeds 320 en in 1893 1200. Haar maxi-
mum bereikte ze omstreeks 1900. De bus had toen 1300 leden. In de pe-
riode 1874-1913 schreef de bus nog 2981 nieuwe leden in, gemiddeld 75 
per jaar. De gewoonte was dat Delftse mannen zich bij hun huwelijk bij 
een bus aanmeldden en er pas uitstapten met hun dood. Aan het eind van 
de 19de eeuw nam het aantal opzeggingen en wanbetalingen echter toe. 
Het snelle verloop werd een probleem. Van de 471 nieuwe leden die zich 
in de jaren 1890 tot en met 1894 inschreven, waren er in 1895 nog maar 
189 over. De bus moest het steeds meer hebben van de oude getrouwen 
en dat werd een zware last voor de kas. Het aantal uitgekeerde ziekteda-
gen per lid bij de Linnenweversbus nam tussen 1885 en 1895 duidelijk toe 
(van gemiddeld drie per jaar in de periode 1860-1885 tot vijf in 1895, een 
aantal waarvan we tegenwoordig niet meer opkijken).' 
Ook het ledental van de Sint-Michiels- of Bezemmakersbus kende de hele 
19de eeuw een stijgende lijn, met name door een actieve overnamepoli-
tiek van andere, kleinere, bussen: in 1812 telde zij 146 leden, in 1830 200 
en in 1893 800. 
Van de derde grote bus, de Saaywerkersbus was het succesverhaal minder 
overtuigend. De bus was in 1812 nog de grootste met 230 leden, in 1830 
telde zij 310 leden. Daarna ging het een tijd heel goed. In de sombere pe-
riode 1844-1853, met veel cholera, hongersnood en werkeloosheid in de 
stad, boekte ze een opmerkelijke ledenwinst. De bus schreef in die jaren 
351 nieuwe leden in. Na 1860 werd de groei minder en in 1876 bereikte 
zij al haar top met 545 leden. In 1893 had zij 450 leden, in 1900 nog maar 
372.'° 
Andere bussen verging het minder goed: de Kaarders- en Schrobbelaars-
bus had in 1805 nog 227 leden, in 1812 nog maar 160, en in 1830 180. 
In 1836 werd ze door de Bezemmakersbus overgenomen. Ze telde toen 
nog 160 leden. 
Met de Brouwers- en Brandersknechtsbus, die in 1796 geheel nieuw was 
opgezet, ging het aanvankelijk goed. In 1812 had zij 150 leden, in 1830 
waren dat er al 285, maar omstreeks 1850 verdween ook zij in de Bezem-
makersbus, evenals de Lakenwerkersbus die het tot ca. 1870 uithield, 
zonder veel ledenwinst (140 in 1812, 156 in 1830). Ook de Timmermans-
bus toonde geen groei (zowel in 1812 als in 1830 130 leden). Zij werd in 
1845 opgeheven. 
De bussen van de smeden, de kleermakers, en de turfdragers telden 
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slechts enkele tientallen leden en overleden allen in de loop van de eeuw. 
De Turfdragersbus (in 1812 60 leden) had bij haar opheffing nog achttien 
bejaarde leden over die de resterende kas verdeelden." De enige kleinere 
bus die het volhield was de Sint-Crispijn- of Schoenmakersbus. Ze wist 
nog gestaag te groeien: van 43 in 1812 tot 77 in 1830 naar 130 leden in 
1893. 

Ledenbestand 
De omvang van het ledental is al een aanwijzing dat deze bussen een veel 
grotere aanhang hadden dan alleen de gevestigde ambachtsman met een 
eigen zaak. Bovendien telden zij veel leden die een heel ander beroep had-
den dan linnenwever, saaiwerker of bezemmaker, want zoveel waren er 
daarvan niet meer in de stad. Doordat van de bussen die het langst zijn 
blijven voortleven nog het nodige archiefmateriaal is overgebleven, voor-
al over hun 19de-eeuwse periode, is het mogelijk een beeld te krijgen wie 
er in die bussen verzekerd waren.'' 
Zo blijken van de 413 volwassen mannen die tussen 1810 en 1914 meer 
dan 15 jaar in de Pieterstraat en zijstegen woonden er 160 in de incomple-
te administraties van vijf bussen terug te vinden. Dat is veertig pro-
cent.'•' 
In deze buurt woonden veel sjouwers, mensen met ongeregeld werk en ar-
menzorgrelaties. Zeker de helft van hen bleek in staat om elke week drie 
stuivers op zij te leggen. Ze kregen daarvoor in geval van ziekte een uitke-
ring van drie gulden in de week. Dat was ongeveer de helft van wat ze 
tot circa 1870 konden verdienden, als ze elke dag werk hadden. Daar-
naast ontving hun weduwe ƒ 80,- bij hun overlijden. 
Bij de tachtig leden van de Linnenweversbus uit de Pieterstraat zat niet 
één linnenwever. Ook in de Bezemmakersbus en de Saaywerkersbus wa-
ren geen bezemmakers en saaiwerkers te vinden. 
Hoe divers het ledenbestand van die bussen was, blijkt ook uit de 454 
deelnemers die zich tussen 11 juli 1830 en 7 juli 1850 in de Saaiwerkersbus 
inschreven. Daaronder waren: 50 timmerlieden, 44 smeden, 20 zadelma-
kers, 15 wagenmakers, 5 geweermakers, 6 koperslagers, 14 ijzergieters, 
kogelgieters, ijzervormers of ijzerhakkers en 13 verwers. Dat waren alle-
maal beroepen die vooral voorkwamen onder de werklieden bij de mili-
taire werkplaatsen in de stad. Dat gold waarschijnlijk ook voor een deel 
van de 20 sjouwers onder de nieuwe busleden. De Rijks Stapel en 
Constructiemagazijnen waren destijds de grootste werkgever in Delft, er 
werkten in die tijd zo'n 400 mensen. Velen daarvan waren dus lid van de 
Saaywerkersbus. 
Daarnaast schreven zich vier winkeliers in, acht bakkers, vier schippers, 
een tapper en een slijter, maar ook de knechts van deze middenstanders. 
Verder vind men een verdwaalde boekhouder, een kantoorbediende, twee 
onderwijzers, een agent van politie, drie bouwlieden (boeren) en zestien 
tuinders/tuinmannen, een lantaarnopsteker, vier huisknechts, een apo-
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thekersbediende, een oud ijzer handelaaar en drie arbeiders (= boeren-
knechts). Kortom, het was een echte volksverzekering. Een saaiwerker 
zat er niet bij, wel drie lakenwerkers, een wolwerker en een tapijtwerker. 
Gezien de meer dan honderd werknemers in de textielbranche in Delft 
was dat overigens weinig. 
Nog opvallender was dat zich bij deze bus zestien schoenmakers, achttien 
kleermakers, acht bezem- en borstelmakers en zeven branders- en brou-
wersknechts aanmeldden, hoewel voor deze beroepen in die jaren eigen 
bussen bestonden. 
De bussen, althans de grotere, in Delft waren in de 19de eeuw pure verze-
keringsinstituten, geen vakorganisaties. Ze hadden een brede aanhang, 
tot in de armste lagen van de bevolking. Hun gemêleerde ledenbestand 
sloot elke ontwikkeling tot vakbond uit. 

Relatie met artsen 
in zijn Fabrieksbode van 21 september 1889 gaf J.C. van Marken een 
beeld van de gebreken die aan de toenmalige bussen kleefden. Het artikel 
is een samenvatting van een pleidooi uit 1880 bij het plan tot oprichting 
van een eigen ziekenfonds voor het personeel van zijn Gistfabriek. Van 
Marken klaagt in dat verhaal over 'de oppermacht van (bus)bestuurders 
die handelen zonder controle van de leden'. Hij verweet de besturen el-
kaar bij coöptatie te benoemen zonder de leden daarin te kennen. Een an-
der bezwaar tegen de bussen vond hij het gebrek aan vrije artsenkeuze 
en de 'onvoldoende bezoldiging der geneeskundigen'. De busartsen wer-
den niet per verrichting betaald maar moesten op basis van een jaarcon-
tract voor alle leden beschikbaar staan. Dat leidde volgens Van Marken 
tot een 'weinig zorgvuldige en humane behandeling der buspatiënten'. 
Het systeem werkte volgens hem ook in de hand om voor elk wissewasje 
de dokter te roepen. Vooral de apothekers bleken een steen des aanstoots 
voor veel busleden. Van Marken hoorde veel klachten dat zij busleden 
'onheusch bejegenden' en zelfs, 'zo werd beweerd', 'min kostbare ge-
neesmiddelen in plaats van de voorgeschreven recepten afleverden'.'" 
De geschiedenis van de bussen zit vol met conflicten en conflictjes tussen 
hoofdlieden en leden, maar de zienswijze van Van Marken dat de leden 
niets in te brengen hadden lijkt niet conform de theorie van de reglemen-
ten. De hoofdlieden werden in principe gekozen uit en door de leden, en 
zij konden geen enkele verandering van premie of uitkering doorvoeren 
zonder instemming van een meerderheid van de leden. De praktijk toont 
daarvan ook diverse moeizame besluitprocedures, die de bus soms aan de 
rand van de afgrond brachten.'"^ Slechts de beslissingen over individuele 
uitkeringen of vergoedingen aan geneeskundigen waren geheel ter compe-
tentie van de hoofdlieden. Deze bestuurders waren niet geschoold in de 
verzekeringswiskunde, maar arbeiders en kleine middenstanders die rede-
lijk konden schrijven en rekenen. Op basis van eeuwenlange ervaring be-
heerden zij over het algemeen nauwgezet de kas. De Linnenweversbus 
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had bijvoorbeeld jarenlang bakker Dominicus van Steenbeek uit de Pie-
terstraat als één van de hoofdlieden, hij nam die taak in 1840 over van 
zijn vader. De meeste bussen wisten het zo meer dan twee eeuwen vol te 
houden. 
De achtergrond van Van Markens kritiek was echter een conflict in de 
Linnenweversbus in 1874, waarin hij stevig zijn neus gestoten had. In de 
bus waren meningsverschillen gerezen bij de keuze van een nieuwe bus-
arts. Een oudere arts die deze taak tijdelijk waarnam, werd daarbij ge-
passeerd voor een jongere arts. Van Marken had zich in de zaak ge-
mengd, namens enkele van zijn personeelsleden. Hij wilde zich daarbij 
als lid inschrijven om de vergaderingen van de bus te kunnen bijwonen. 
Dat weigerde het bestuur omdat, zo stelde het, de bus als 'instelling van 
weldadigheid' niet voor hem bedoeld was. 
Het geschil draaide om de vrije artsenkeuze. De verhoudingen met de me-
dische stand waren inderdaad een teer punt. In de eerste helft van de 19de 
eeuw was er een overdaad aan artsen, chirurgijns en apothekers. Met de 
hoed in de hand liepen ze de busbesturen af om voor een paar honderd 
gulden per jaar hun diensten aan te bieden. In de tweede helft van de 
eeuw kwamen de kaarten echter anders te liggen. De medici slaagden erin 
de eigen kring in te perken, de opleidingseisen op te schroeven, en de ho-
norering van de geneeskunst te bevorderen. Bovendien nam in de tweede 
helft van de eeuw het aantal mensen dat een doktersrekening kon betalen 
toe, en de verzekeringsmogelijkheden eveneens, mede door de oprichting 
van eigen fondsen door artsen zelf. 
De notulen van de Saaywerkersbus illustreren die veranderde verhoudin-
gen. Tijdens de grote cholera-epidemie van 1866 kreeg de bus een dende-
rend conflict met zijn busarts J. Soutendam, die toen al 37 jaar aan de 
bus verbonden was. Volgens buslid Willem van Pomeren weigerde hij te 
komen bij zijn vrouw die aan de cholera leed en Willem stapte daarop 
direct naar de hoofdlieden. Als de dokter niet onmiddellijk kwam, zou 
hij op kosten van de bus een ander roepen. Het busbestuur riep Souten-
dam ter verantwoording. Deze ontplofte daarop en eiste opgewonden dat 
Van Pomeren terstond geroyeerd zou worden. Hij weigerde hem verder 
elke behandeling. Vervolgens liep hij kwaad weg en riep daarbij de 'onge-
paste woorden': 'ik verdoem het langer', waarmee hij de bus opzei, aldus 
de notulen van het bestuur.'^ 
Het was niet de eerste keer dat Soutendam in aanvaring kwam met de bus 
omdat hij weigerde patiënten te bezoeken. De bus had hem daarom in 
1861 al eens willen afdanken, maar Soutendam had toen nog de hoofdlie-
den vriendelijk een avondje bij hem thuis uitgenodigd om de zaak uit te 
praten en beterschap beloofd. Daarop was hij weer in genade aangeno-
men. 
Soutendam had een grote armenpraktijk. Hij was een van de vier stadsar-
mendokters en bediende in 1842 liefst zeven bussen en drie andere ge-
zondheidssociëteiten'.'^ 
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De opvolger van Soutendam, H.M. Molenbroek, eiste een jaarvergoe-
ding van een gulden per lid. Op zo'n tarievenstelsel wenste het busbestuur 
in principe niet in te gaan. Het bood ƒ 500,- per jaar, wat bij 515 leden 
ongeveer op hetzelfde neerkwam. 
Chirurgijn Kuiler was er als de kippen bij, toen hij dit hoorde. Hij wilde 
ook ƒ 500,-, maar kreeg slechts ƒ 400,-. Zes jaar eerder had hij al eens om 
opslag gevraagd, maar dat had ondanks zijn aanhoudendheid weinig op-
geleverd. Kuiler was ooit, in 1853, bij loting uit meerdere gegadigden be-
noemd tegen een traktement van ƒ 250,- per jaar. In 1860 vroeg hij om 
een verhoging tot ƒ 400 per jaar. De hoofdlieden besloten daar niet op 
in te gaan. Het was al moeilijk genoeg om de uitgaven te dekken. Hij 
kreeg dat jaar uiteindelijk een speciale gratificatie van ƒ 50,-. Een jaar 
later stuurde hij een rekening ten bedrage van ƒ 30,- voor bloedzuigers 
en breukbanden. De hoofdlieden betaalden daarvan de helft en besloten 
uiteindelijk toch maar na veel vijven en zessen zijn honorarium te verho-
gen tot ƒ 300,-.'* 

Problemen 
Medische rampen, als de cholera, zorgden wel voor rimpelingen, maar 
waren voor een gezonde bus niet desastreus. In de cholerajaren 1866/67 
overleden dertig leden van de Saaywerkersbus. Dat was ongeveer twee-
maal zoveel als normaal, zes procent van het ledenbestand, 
in 1849 toen de cholera in Delft harder aankwam, moest de bus vanwege 
het grote aantal zieken besluiten de ziekengelduitkering tijdelijk van /3 , -
tot ƒ 2,50 te verlagen. De Linnenweversbus zocht het in een kortstondige 
verhoging van de contributie van 15 naar 17 cent per week. Op lange ter-
mijn werd noch het ledental, noch de vermogenspositie er wezenlijk door 
aangetast. De veronderstelling van P.C. Visser dat de Spaanse griep van 
1918 de Linnenweversbus tenslotte de das heeft om gedaan, lijkt dan ook 
overdreven." De bus was toen al op een dood punt gekomen. 
De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de bus lag in stagnatie 
van het ledenbestand. Om gezond te blijven had een bus geregelde aan-
was van jonge leden nodig. Daarom kenden vrijwel alle bussen een maxi-
mumleeftijd, veelal 30 of 35 jaar, of, zoals in geval van de Saaywerkers-
bus, een entreegeld dat opliep met de leeftijd. Verouderde het leden-
bestand dan ontstonden er problemen. 
Ook migratie was een probleem. Bussen waren strikt lokale organisaties. 
De Linnenweversbus en de Saaywerkersbus kenden zelfs uitdrukkelijk de 
bepaling dat iemand die de stad verliet, zijn uitkeringsrechten verspeelde. 
Het al of niet frauderen met ziektegeld viel elders niet te controleren, en 
de medische hulp was gebonden aan de vaste busarts. Voor mensen die 
de stad verlieten bleef dus alleen de levensverzekering nog over. Met na-
me in de jaren 1890-1900 is de emigratie in Delft groot geweest, onder 
meer door overplaatsing van de militaire werkplaatsen naar Zaandam. 
Dat heeft zijn weerslag op de bussen gehad. 
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Omstreeks 1900 kondigde zich het einde aan. Met hun alles-in-één-pakket 
kregen ze steeds minder aantrekkingskracht bij de ruime keus aan gespe-
cialiseerde ziektekosten- en levensverzekeringen die inmiddels op de 
markt waren. Deze concurrentie kon een meer op maat gesneden dekking 
bieden. 
Ook de financiële risico's werden voor een klein fonds als de bus steeds 
moeilijker te overzien sinds de medische branche zich ontwikkelde met al-
lerlei specialismen. Ook ziekenhuisopname werd na 1900 een serieuze 
kostenpost. Voor die tijd kwam dat zelden voor en viel bovendien nog 
voor rekening van de stad. 
Ook eigen bedrijfsfondsen van bedrijven als de Gistfabriek, Calvé en de 
Porceleyne Fles zaagden de poten onder de stoel van de bussen weg. Toch 
betekende de oprichting van het bedrijfsziekenfonds van Van Markens 
Gistfabriek niet dat het hele personeel massaal de bussen de rug toekeer-
de. Veel personeelsleden bleven de oude bussen aanvankelijk trouw, 
vooral vanwege de 'doodschuld' (uitkering bij overlijden).^" Na driejaar 
was het bedrijfsfonds nog zo'n matig succes dat het genoodzaakt werd 
het lidmaatschap verplicht te stellen voor het hele personeel om voldoen-
de basis te krijgen. Ook moest het de artsenvergoedingen met twintig pro-
cent verlagen om de kas kloppend te krijgen. 
De ziektewet van 1913 maakte de formule van de gecombineerde polis 
echter voor goed achterhaald, al duurde het nog tot 1930 voor de wet uit-
eindelijk overal was ingevoerd. Vanaf 1920 hebben de bussen de strijd 
opgegeven. In de jaren dertig brengen zij hun resterende ledenbestand 
onder bij andere verzekeringsmaatschappijen en is het verdere voortbe-
staan nog slechts folklore. In 1962 nam de 86-jarige hoofdman C.G. 
Kunz het besluit de laatste bus in Delft op te heffen. 

II Het begin van de bussen in de 17de eeuw 

De bus van de tapijtwevers van Carel Vermander uit het begin, waarover 
in 1622 conflicten rezen, is de oudste in Delft waarover iets bekend is. 
Het was ook een bijzonder geval: de tapijtweverij was een luxe bedrijf 
dat werkte in opdracht van adellijke hoven en paleizen. Het was een be-
drijf dat kosten nog moeite spaarde om geschoolde knechts weg te kopen 
bij concurrenten. Uit de processtukken in verband met zijn faillissement 
blijkt dat Vermander forse voorschotten bood aan knechts die uit den 
vreemde naar Delft wilden komen, en dat hij met premies en rondjes bier 
de arbeidsinzet trachtte te stimuleren. Hij moest ook wel want hij vestig-
de zich in 1615 vlak bij de tapijtweverij van Frangois Spiering dat deze 
gespecialiseerde arbeidsmarkt beheerste. De bus behoorde vermoedelijk 
ook tot de lokkende arbeidsvoorwaarden van zijn bedrijf.^' 

Hausse in bussen 
Of dit in die tijd in Delft de enige bus was, valt niet met zekerheid te zeg-
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gen. De Linnenweversbus is ook in 1622 opgericht. In andere steden als 
Leiden en Haarlem bestonden bussen al sinds het begin van de 17de 
eeuw, evenals in plaatsen als Kampen en Groningen. 
Mogelijk hebben immigranten bij de verspreiding van het idee een rol 
gespeeld. In Haarlem behoorde de Westphaalse Bus tot de eersten. Lei-
den kende een Beurs van immigranten uit het Lant van de Vorst van 
Nieuburg en het stift Ceulen en later diverse Hugenotenbeursen. Dat is 
ook niet onlogisch, omdat immigranten in geval van problemen veel min-
der konden terugvallen op buurt- en familiesolidariteit, en ook bij de 
deuren van de armenzorg doorgaans gesloten vonden. Het is dus niet zo 
verwonderlijk dat in Delft een 'Gemeene busse tot onderhoud van de ar-
men van de Vlaemsche neringe' (de Saaywerkersbus) vooraan stond. De 
eerste reglementen werden daarvan 29 mei 1646 goedgekeurd^^ (ook bij 
Vermander werkten veel Vlamingen). 
Tussen 1646 en 1663 was er in Delft een hausse aan busstichtingen. In to-
taal zeventien bussen spoedden zich in die periode naar het stadhuis om 
hun reglementen te laten goedkeuren door het stadsbestuur.^' Dat was in 
de meest gouden periode van de Gouden Eeuw. Het inwonertal van Delft 
en de werkgelegenheid stond op zijn top. De lonen in veel bedrijfstakken 
gingen omhoog, voorzover daarover althans iets bekend is. Zo wisten bij-
voorbeeld de lakenbereiders in Delft in 1642 hun loon van 15 tot 18 stui-
vers per dag omhoog te krijgen.^" 
De officiële goedkeuring van de reglementen door het stadsbestuur via 
een ordonnantie of keur hoeft niet hetzelfde te zijn als de feitelijke 
oprichtingsdatum. Van de Linnenweversbus die op 1 maart 1622 werd 
opgericht is pas in 1662 een ordonnantie te vinden in de keurboeken. Het-
zelfde geldt voor de brouwersknechtsbus die mogelijk dateerde van 1633, 
maar pas in 1659 formeel in de keurboeken staat. Bovendien hadden ver-
schillende bussen meerdere oprichtingspogingen nodig voor de organisa-
tie echt goed liep. Zo wordt de Saaywerkersbus in 1654 voor de tweede 
maal officieel bevestigd. Ook de Timmermansbus wordt na 1649 in 1659 
nogmaals opgericht. Hetzelfde geldt voor de Plateelschildersbus die in 
1647 begon en in 1662 vernieuwd wordt omdat 'verscheidene differenten' 
onder de leden over de interpretatie van de reglementen 'een totale ruïne 
van de busse' dreigden te veroorzaken.^^ 
Een goedkeuring door het stadsbestuur was geen absolute noodzaak - de 
bus van Vermander had het niet -, maar het bood wel meer zekerheid. 
Het gaf de hoofdlieden machtsmiddelen in handen om naleving van de 
onderlinge afspraken, zoals contributiebetaling, af te dwingen. De Hee-
ren van de Weth waren in dat geval ook de beroepsinstantie voor geschil-
len, die dan ook met grote regelmaat hun tafel passeerden. Het gaf hen 
een behoorlijke vinger in de pap van de organisaties. Liep het echt fout 
en bleek het bestuur te incompetent, dan konden de burgemeesters een 
'deken' uit de regentenkringen benoemen die orde op zaken stelde. Zo 
ver kwam het meestal niet. In beginsel was het stadsbestuur de bussen 
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niet onwelgezind. Het juichte dit onderling hulpbetoon toe: dat zorgde 
immers voor een behoorlijke verlichting van de armenkassen. 
Bij de meeste bussen moesten de leden elke zondagochtend tussen 11 en 
12 uur hun contributie komen brengen ten huize van één van de hoofdlie-
den van de bus. Een tweede hoofdman zag daarbij toe dat het geld netjes 
in de kas en de boeken kwam. Als bewijs van lidmaatschap kregen de 
busleden soms een koperen penning, waarvan nog een aantal bewaard 
zijn.^^ Naast de materiële kanten van de verzekering hadden de busleden 
de verphchting om de begrafenis van een overleden lid of diens echtgeno-
te bij te wonen. Wie daarbij verstek liet gaan moest een flinke boete beta-
len. In de praktijk betekende dat - evenals het vervallen van het recht op 
ziektegeld bij verblijf buiten de stad - een rem op het zoeken van werk 
in een andere stad.^^ 
Ook kende de reglementen hun kleine lettertjes: zo mochten de lakenwer-
kers die een uitkering trokken geen herbergen bezoeken of dobbelen. 
Ook bij ziekten of ongelukken door eigen schuld kon de uitkering wor-
den geweigerd. Zo schrapte in 1769 de bus van de bierbrouwersknechts 
een lid dat aan de vuyle ziekte (syfilis) leed. Toen de Linnenweversbus in 
1716 echter een lid ziektegeld onthield omdat hij zijn verwondingen bij 
een vechtpartij had opgelopen, ging deze in beroep bij het stadsbestuur, 
zoals de gebruikelijke procedure was. De Heeren van de Weth vonden 
echter dat de man recht had op een uitkering tot de rechter de schuldige 
in de vechtpartij had aangewezen.^^ 

Relatie met de gilden 
Opmerkelijk is dat het gilde in de bestuurlijke bemoeienissen met de bus-
sen nauwelijks of geen rol speelden. De bussen waren dan ook geen on-
derorganisaties van de gilden, zoals wel verondersteld is. In de middel-
eeuwen waren gilden oorspronkelijk eerder sociale en religieuze verban-
den dan economische belangengroepen. Veel gilden kenden daarom van 
oudsher de plicht om gildebroeders in kommervolle omstandigheden te 
ondersteunen, evenals hun weduwen en wezen. Het Sint-Lucasgilde 
(schilders-plateelbakkers-boekdrukkers-glazeniers) bijvoorbeeld bestem-
de daarvoor reglementair een derde van haar inkomsten. Soortgelijke re-
gelingen golden bij andere gilden, al is niet altijd duidelijk in hoeverre 
ook knechts daarvan formeel meeprofiteerden. 
Een bus was echter geen formalisering van deze sociale paragraaf uit de 
gildebrief. Het was wezenlijk iets anders. Dat blijkt ook uit de financiële 
kant van de zaak: de inkomsten van het gilde waren daarvoor veel te laag. 
Bovendien waren die inkomsten voor een belangrijk deel onregelmatig 
van aard. Ze bestonden vooral uit entreegelden en betalingen voor 
meesterproeven en boetes op het overtreden van de gilderegels. De vaste 
contributielasten waren gering. Het gildegeld voor het Linnenweversgilde 
Sint Erasmus bedroeg drie stuivers per jaar, voor spinsters twee-en-een-
halve stuiver. Bij het Sint-Lucasgilde betaalden de meesters slechts zes 
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stuivers per jaar, knechts en leerjongens twee stuivers. Het Lucasgilde 
was één van de rijkste gilden van de stad. Het hield er een fraai pand op 
na. In de 18de eeuw kwam bij dat gilde niet meer dan een paar honderd 
gulden per jaar in kas, waarvan maar tussen de ƒ 50 en / 75 per jaar aan 
gewone contributie. Een buscontributie van twee stuivers per week, bete-
kende per lid al meer dan vijf gulden per jaar. Bij de hoofdlieden van de 
bus ging jaarlijks dan ook een veelvoud door de handen van wat het 
bestuur van het gilde over tafel zag gaan.^' 
Initiatiefnemers van de bussen waren, blijkens de oprichtingskeuren ook 
niet de hoofdlieden van het gilde, maar 'de gemeene timmergasten van 
het gilde', 'de gemeene plateeldraayers onder het gilde resorterende' of 
'eenige gecomitteerden uijt de lakenwerckers alhier'. Het waren de 
knechts die de bussen stichtten toen de omstandigheden daarvoor gunstig 
waren. Afhankelijk van de situatie van de bedrijfstak hebben ze zich ver-
volgens meer of minder in de bestaande gildestructuur genesteld. 
Bussen waren overigens niet de oudste knechtsorganisaties. In sommige 
bedrijfstakken bestonden in de 16de eeuw, en mogelijk al eerder, aparte 
knechtsgilden. Zo had het brouwersknechtsgilde een eigen altaar, gewijd 
aan Sint Steven, in de Nieuwe Kerk. De reglementen van dat gilde werden 
in 1551 goedgekeurd.^" Ook de turfdragers en bierkruiers hadden oude 
gilden, al zijn daar weinig schriftelijke stukken van te vinden. Sociale 
steun was bij deze knechtsgilden een belangrijke doelstelling, zo blijkt uit 
de keur beroerende het brouwersknechtsgilde van 1590.'' Maar ook in 
dit geval was het knechtsgilde iets anders dan een bus gezien de jaarlijkse 
contributie van zes stuivers. Het bierbrouwersknechtsgilde heeft na het 
ontstaan van de bus niet erg lang meer bestaan. In 1681 werd het opgehe-
ven. Het had waarschijnlijk weinig functie meer. Bij de turfdragers en de 
bierkruiers bleef het gilde naast de bus nog wel lang bestaan, zij het vaak 
onder gezamenlijk bestuur. Bus en gilde liepen hier sterk in elkaar over. 
Dat had alles te maken met de aard van het beroep, dat niet in loondienst 
werd verricht, maar in een vorm van collectieve aannemerij. Het vak eiste 
weinig specifieke scholing, daarom trachtten de beoefenaren bescher-
ming te zoeken in een sterke sociale organisatie en het cultiveren van oude 
privileges. Het gildewezen was daarom in deze beroepen waarschijnlijk 
al heel oud en hecht (hetzelfde gold in havensteden voor beroepen als 
bootwerkers.) 
Tussen de bussen bestonden verschillen, ook in hun relatie tot het gilde. 
De voortrekkers waren de bussen in de bedrijfstakken waar grotere aan-
tallen knechts in opdracht voor bazen of kooplieden werkten, zoals in de 
textiel, de plateelbakkerij en de bierbrouwerij. Deze knechts hadden geen 
enkele kans om in het gildeverband het ooit tot eigen baas te schop-
pen.'^ In al deze gevallen ging het om zuivere arbeidersbussen, al was in 
de textiel veel aangenomen werk dat in schijn enige zelfstandigheid bood. 
Een band tussen het gilde en de bus ontbrak feitelijk. Het lidmaatschap 
van de bus was een zaak van vrijwilligheid. Er ontstond ook geen Sint-
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Het verven van het laken. 
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Lucasbus, maar een aparte bus van de plateelschildersgasten en één van 
de plateeldraaiersknechts. De andere vakken in het Lucasgilde, de schil-
ders, de boekdrukkers en de glazenmakers en hun knechts, vielen daar-
buiten. In de textiel hadden de gilden nauwelijks nog betekenis. Die sec-
tor werd geheel gedomineerd door de Laken- en Saaihallen. Saaiwerkers 
en kaarders- en schrobbelaars hebben nooit een gilde gekend. 
In andere beroepen, waar het onderscheid tussen baas en knecht gering 
was en het aantal knechten per bedrijf klein, zoals bij timmerlieden, met-
selaars, smeden, schoenmakers, kleermakers en knopenmakers, lag de si-
tuatie anders. Al deze bussen ontstonden in een opmerkelijk korte tijd na 
elkaar, in de jaren 1659-1663. Alleen de timmerlieden hadden in 1649 al 
een poging ondernomen, enkele jaren later gevolgd door de schrijnwer-
kers uit hetzelfde gilde. In veel van deze bussen deden waarschijnlijk ook 
de bazen mee. Zij konden zelf zo'n sociaal vangnet goed gebruiken. Het 
gilde trad dan al gauw op als hoeder van de bus. Het lidmaatschap van 
de bus werd op den duur verplicht. Als knechts hun contributie niet be-
taalden, kon de baas gevraagd worden dit op het loon in te houden. 
Een bijzondere variant was de Sint-Michielsbus uit 1662 (later Bezemma-
kersbus genoemd). Die bus was, als een van de latere, duidelijk wel op 
initiatief van het Sint-Michielsgilde in het leven geroepen, voor 'hetzij 
meester ofte knegt'. Dit gilde bestond uit een samenraapsel van diverse 
kleine neringen zoals verwers, hoedenmakers, pottenbakkers, ballenma-
kers en bezemmakers die ieder voor zich te weinig achterban hadden voor 
een eigen gilde of bus. 
Opvallend is verder dat veel gilden helemaal geen bussen voor hun vakge-
noten kenden: in de eerste plaats niet de chiquere, en vaak meer bekende, 
gilden, zoals die van medici, apothekers, zilversmeden of kunstschilders. 
Maar ook niet de vele gilden waarvan de leden zich met allerlei vormen 
van handel bezighielden, zoals marktkooplieden, vleeshouwers, wijnko-
pers, appelverkoopsters, en zelfs niet de bakkers, die toch ook knechts 
in dienst hadden. 

III 'representerende het geheele corps der knegts' 

Lijkt de 19de-eeuwse periode van de bussen weinig aanknopingspunten 
te bieden voor de ontwikkeling tot een actieve vakorganisatie, de geschie-
denis van de plateelbakkersknechtsbussen wijst wel degelijk anders uit; 
16 september 1647 krijgen de 'schildersgasten den plateelbakkers aan-
gaande' goedkeuring van hun busreglement." De 'plateeldraayers-
knegts' twee maanden later.'** De tekst van de draaiersbus is geheel naar 
'exempel' van die van de schildersgasten, toch kon het niet samen. Tus-
sen beide groepen knechts was te veel animositeit. De schilders hadden 
een lossere band met het bedrijf dan de draaiers. Beiden werden volgens 
ex-plateelschilder Gerrit Paape op stukwerk betaald: de eersten per do-
zijn, de tweeden per honderd, al waren er onder de laatste groep ook 
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knechts, met name de vloerwerkers en de stoker, die hun loon per dag 
of per oven (= per week) kregen.^^ Het sektarisme ging nog niet zo ver 
als in Leiden waar talloze clubjes van 20 of 30 knechts hun eigen beurs 
stichtten voor iedere afzonderlijke bewerking in de textiel, of nog erger, 
zoals de 29 Frans gereformeerde droogscheerders die zich in 1706 af-
splitsten.-'^ 
Per plateelbakkerij werkte aan het eind van de 17de en in de eerste helft 
van de 18de eeuw zo'n twintig tot dertig knechts (de schattingen daarover 
lopen overigens uiteen). Een redelijke indicatie van de personeelssa-
menstelling geeft waarschijnlijk de gedetailleerde beschrijving van de 
18de-eeuwse deskundige R. Bakker van een grotere winkel met twee 
ovens. Voor zo'n bedrijf waren volgens hem nodig: 17 knechts (elf draai-
ers, drie vloerwerkers, twee stokers en een vormer) en nog zeven of acht 
jongens. Daarnaast kwamen nog de schilders. Hun aantal liet hij in het 
midden, kennelijk was dat aantal variabeler en afhankelijk van het pro-
dukt." 
De bussen van de plateelschilders en draaiers ontstonden op het moment 
dat de markt voor de plateelbakkerij min of meer explodeerde. In 1640 
waren er nog maar tien plateelbakkerijen in Delft, in 1660 21. Met name 
de problemen van de VOC om aan voldoende Chinees porselein te komen 
in het eind van de jaren '40 schijnen de Delftse aardewerkindustrie gou-
den jaren bezorgd te hebben. Sinds 1648 werden de plateeelbakkersbazen 
ook in het Lucasgilde voor vol aangezien: ze kregen twee vaste plaatsen 
in het bestuur. 

Baas op de vingers kijken 
De ordonnanties van de bussen van de plateelschilders en draaiers weken 
op enkele punten opmerkelijk af van de andere busreglementen. Om te 
beginnen had op elk bedrijf bij toerbeurt een lid de verantwoordelijkheid 
de contributie op het werkvloer te innen. Dat was een regeling die de baas 
waarschijnlijk liever anders had gezien. De contributie was overigens op-
vallend laag: een stuiver per week (andere bussen rekenden twee stuivers), 
terwijl de uitkering bij ziekte hoog was (drie gulden en twaalf stuivers per 
week, elders vaak drie gulden). De bus garandeerde ook een uitkering bij 
blijvende invaliditeit. Dat wekt het vermoeden dat deze bussen, net als 
die bij Vermander, mede door de baas gesponsord werden. Bewijs daar-
voor heb ik echter niet kunnen vinden. 
De meest opmerkelijke bepaling in de reglementen was dat de vertegen-
woordigers van de schilders en de draaiers namens het gilde in het bedrijf 
toezicht moesten houden dat de baas niet meer leerjongens aannam dan 
toegestaan. Zowel het vak van plateelschilder als draaiers kende een lange 
leertijd, van minimaal zes jaar. De gildebepalingen stonden de meester-
plateelbakkers slechts toe om het jaar een nieuwe leerjongen aan te ne-
men. Dit beruchte artikel 42 was in 1620, vermoedelijk op aandrang van 
de knechts en de kleinere plateelbakkers in de gildebrief opgenomen en 
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in 1641 nog eens verscherpt. Het hield de arbeidsmarkt krap en was, ze-
ker in tijden van expansie, een bron van conflicten. 

Alle begin is moeilijk. In de beginjaren kenden de bussen veel organisato-
rische problemen en meningsverschillen. Daarop werd hiervoor al gewe-
zen. Zo bracht het systeem van bedrijfsgewijze contributie-inning de 
vlekkeloze werking van de organisatie in gevaar. Dat valt af te leiden uit 
de uitvoerigheid waarmee de procedures en strafbepahngen op dit punt 
in de nieuwe ordonnantie van 1662 geregeld werden. Niettemin bleef de 
bus eraan vasthouden. 
De plateeldraaiersbus kreeg in 1659 concurrentie van 'enkele plateel-
draayersknegts en vloerwerkers' die een eigen 'separate en tweede busse' 
oprichtten omdat hen de toegang tot de reeds bestaande bus 'telckens ge-
weigerd en afgeslagen is'. Vermoedelijk ging het om knechts die niet in 
het knechtenregister van het gilde stonden ingeschreven, zoals de vloer-
werkers. Het is in dat verband ook opvallend dat deze bus dezelfde uitke-
ringen beloofde tegen een 'gewone' contributie van twee stuivers per 
week.'** In 1672 wordt een periode van 'onlusten en oneenigheden' af-
gesloten met een nieuwe ordonnantie die waarschijnlijk de beide voor-
gaande draaiersbussen verenigde.-'' 
De knechts stonden er in die jaren op de arbeidsmarkt sterk voor. Het 
aantal plateelbakkerijen in Delft groeide nog tot dertig aan het eind van 
de eeuw en vermoedelijk nam hun omvang eveneens toe. Bovendien wer-
den elders in Europa overal aardewerkfabrieken opgezet die geschoolde 
knechts uit Delft trachten weg te kopen, onder meer in Brussel, Parijs, 
Hanau, Potsdam, Londen en Frankfurt. Zo beloofde een bedrijf in Pa-
rijs in 1667 in een ronselcontract Delftse plateelschilders die bereid waren 
om in Parijs te gaan werken voor een loon dat een derde hoger was dan 
in Delft gebruikelijk."^ Ook binnen de stad kochten de meester-plateel-
bakkers de knechts bij elkaar weg. Zo stapten in 1669 veertien knechts 
van plateelbakkerij De Roos per notariële akte over naar een andere 
werkgever omdat die wel het gehele jaar door werk kon garanderen."*' 
Het gilde, als belangenorgaan van de 'winkelhouders', trachtte zulke 
praktijken waar mogelijk te voorkomen. Knechts, die hun leerjaren had-
den doorlopen, moesten zich met hun baas bij het gilde komen inschrij-
ven in een knechtsregister met vermelding van de duur van hun contract. 
Na afloop van de contractperiode moesten ze weer bij het gilde verschij-
nen om een 'akte van voldoeninge' op te laten maken. Wie zonder zo'n 
bewijs van goed gedrag bij een andere baas ging werken hing een boete 
van dertig stuivers per dag boven het hoofd. Dezelfde boete riskeerde de 
nieuwe baas die knechts wegkocht."*^ 
In 1673 lagen de verhoudingen zo, dat de plateelbakkersknechts bijna 
voor elkaar hadden dat ze zelf als volwaardig gildelid erkend werden. Dat 
zou hen onder meer de bevoegdheid geven om leerjongens op te leiden 
in kleinere pottenbakkerswinkeltjes. Het bestuur van het gilde en de Hee-
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ren van de Weth waren al akkoord, maar de meester-plateelbakkers rea-
geerden furieus dat ze in dat besluit niet gekend waren. Daarop besloten 
de Heeren van de Weth de keur schielijk te herroepen.'" 

Looneisen en stakingskas 
De lonen moeten in deze jaren van krappe arbeidsmarkt flink zijn geste-
gen. Daarover is echter, door het stukloon, weinig van te vinden. Een 
aantal arbeidscontracten van stokers, die per week betaald werden, geeft 
wel een indicatie. De stoker had een strategische functie in het bedrijf. 
Het regelen van de temperatuur in de oven was een gevoelige zaak, een 
slechte stoker kon de hele weekproductie bederven. Tussen 1663 en 1697 
bedongen enkele stokers tussen de ƒ 7,50 en ƒ 8,- per week. Een vloerwer-
ker, die vooral sjouw- en stapelwerk deed, kreeg in 1700 ƒ 6,- per week. 
In 1685 contracteerde plateelbakkerij De Boot al een stoker 'voor het le-
ven' tegen een loon van ƒ 10,30 per week.'''' 
De kroon spande De Metalen Pot die in 1697 een stoker een contract aan-
bood voor 25 jaar, onder hel beding dat hij nooit voor een ander zal wer-
ken. Voor het stoken van één oven betaalde het bedrijf ƒ 10,- per week, 
bij twee ovens ƒ 12,- per week en bij drie ovens tegelijk (hetgeen niet veel 
zal zijn voorgekomen) f 18,- per week. Bij stilliggen betaalde het bedrijf 
f 6,- per week door, evenals bij de eerste twee maanden ziekte van de sto-
ker.'*' 
De knechts hanteerden ook het stakingsmiddel om hogere lonen af te 
dwingen. Zo hadden de gezamenlijke plateelschilders in mei 1702 'onder 
malkanderen voorgenomen de meesters plateelbackers nopende het schil-
dersloon de wet te stellen; ten dien eynde met den anderen een verdrag 
hebbende gemaackt dat sij op geen winkels sullen werken, tensij het ar-
beitsloon na haar confrontasie en goeddunken door de meesters plateel-
backers sij gereguleert, en dat diegene die ter oorsaack van 't voorn, ge-
schil niet en comt wercken weeckelyk uyt een beurs, die sy daartoe met 
den anderen hebben opgesteld, drie gulden genieten sal; waardoor sij 
malkander stijvende meesters de hand uyt te kouwen en te dwingen om 
haar sin te doen', zo verklaarden de draaiers, vloerwerkers, kookermaa-
kers en aardetreeders op de winkel van Gijsbert van Veen in 't Hooge 
Huys. Zij waren niet solidair met de schildersknechts, omdat zij door de 
staking zonder inkomsten kwamen te zitten en beklaagden zich in een re-
kwest aan het stadsbestuur over dit 'complot der gesamentlijke plateel-
schilders en haar tot uitvoering gemaakte beurs'. 
De Heeren van de Weth stelden zich in deze kwestie terughoudend op. 
Ze lieten een maand lang alle partijen langskomen, waaronder de 'hooft-
lieden' (onduidelijk is of dit de hoofdlieden van het Lucasgilde of van de 
bussen waren).''^ Deze verklaarden 'niet oncundig' te zijn van zo'n sta-
kingskas om 'de baesen te dwingen de knegts haar sin te moeten opvol-
gen'. Deze wisten echter te vertellen dat deze kas inmiddels, na een 
maand, leeg was. De laatste zaterdag kon er geen uitkering meer worden 
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gedaan, zodat 'alle gemaeckte swarigheden soude comen te vervallen'. 
Het stadsbestuur besloot daarom, opgelucht, 'geen verdere beweging te 
macken'/ ' ' 
Of de plateelschildersbus in dit conflict een organiserende rol hebben 
gespeeld blijft mistig. Misschien was dat ook wel de bedoeling. In de serie 
conflicten die zich een halve eeuw later voordeden toen het minder ging 
in de plateelindustrie, leidt dat echter geen twijfel. 

Meer loonsthjd 
Bij hun pogingen de stukloontarieven terug te schroeven stuitten de fabri-
kanten op veel weerstand van de knechts. De hoofdlieden van de 
plateeldraaiers-, c.q. plateelschildersbus, traden in deze conflicten in de 
jaren 1749-1759 consequent op 'als gecommitteerden van het geheele 
corps der knegts'. De geschillen kwamen bij het stadsbestuur ter tafel als 
het gilde er intern kennelijk niet uitkwam. 
Zo stapten de plateeldraaiersbus in 1749 naar de heren burgemeesters uit 
onvrede dat het loon 'sooals het selve althans op de resp. winckels door 
de baesen werd betaelt, (...) van tijd tot tijd werd vermindert'. Bovendien 
voelden de knechts zich benadeeld door het uitbesteden van werk aan 
thuiswerkers. Om te voorkomen dat 'ongenoegen tussen baesen en knegts 
soude ontstaan' wierpen de burgemeesters zich op als bemiddelaar. In de 
onderhandelingen, die onder hun toezicht plaatsvonden, spraken de 
hoofdlieden van de bus en de 'directeurs van het plateelbakkergilde' af 
de lonen bij het oude te laten. Ze mochten eventueel verhoogd, maar niet 
verlaagd worden. Het thuiswerk zou tot zes, met name genoemde perso-
nen, beperkt blijven. 
De hoofdlieden van de bus kregen bovendien de bevoegdheid 'om yder 
weeck eens te mogen gaan exameineren of er buyten de voorn, zes per-
soenen nog andere thuiswerkers sijn', met name tijdens de zes weken dat 
de fabrieken 's winters bij onderlinge afspraak stil stonden. 
Om misverstanden te voorkomen vermeldde het Memoriael van de Bur-
gemeesters tot slot met klem dat de directeurs hier optraden 'in naem van 
het gemelde gilde', en 'de Hoofdluyden en gecommitteerden in naem van 
het gehele corps van draayersknegts'.'"* 
Een jaar later, in 1750, moesten de heren burgemeesters zich opnieuw 
over een conflict buigen. Het conflict was al enige tijd gaande. Vermoe-
delijk was het begonnen met een staking van de plateelschilders, die 
mislukte, waarop een uitsluiting volgde door de bazen. De burgemeesters 
kwamen uiteindelijk tussenbeide, op verzoek van 'de hooftlieden van de 
plateelschilders alhier'. De burgemeesters drongen er bij de fabrikanten 
op aan hun knechts maandagmorgen 20 april weer aan het werk te laten 
gaan op de voorwaarden zoals met 'de directeuren uyt naem van de resp. 
winkels' afgesproken. 
De meesters plateelbakkers voelden daar niet voor. Zij maakten tegen de-
ze afspraken 'eenige swarigheeden'. Een week later drongen de burge-
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meesters nogmaals aan op een minder halsstarrige houding van de fabri-
kanten en wezen daarbij op de toezegging van de hoofdlieden van plateel-
bakkersknechts die op 25 april 'uit naem van hare medebroeders' afzagen 
'alle hare pretenties op den 12 dezes aan de winkelhouders'.'*'^ 
In 1758 was er een probleem op de plateelbakkerij van mr Jan van der 
Hagen over het schildersloon van zogenaamde 'stelletjes met spiegeltjes'. 
De hoofdlieden van de plateelschildersbus traden bij dit bedrijfsconflict 
op namens de schildersknechts. De zaak was eerst binnen het gilde aan 
de orde gesteld maar de plateelschilders namen met die uitspraak geen ge-
noegen en stapten naar de Heeren van de Weth. 
Eén van de burgemeesters kreeg de opdracht alle partijen te horen en ad-
viezen in te winnen bij de deken van het gilde. Het lukte hem niet de par-
tijen naar elkaar toe te praten, dus ontkwamen de Heeren van de Weth 
er niet aan een Salomons oordeel te vellen. Ze stelden een tarief vast en 
eisten dat er op elke winkel in het vervolg zichtbaar een tarievenlijst met 
schilderslonen kwam te hangen om 'menigvuldige moeilijkheden over de 
schilderslonen' verder te voorkomen.'" 
Dat was te veel gevraagd. Vijf maanden later was er weer gedonder. Nu 
op plateelbakkerij De Griekse A over de tarieven voor het beschilderen 
van 'thuyn of autaerpotjes'. Weer kwam de zaak bij de Heeren van de 
Weth. Die stelden voor de tarieven over te nemen van 'De Drie Aston-
nen'. De schilders gingen hiermee niet akkoord en besloten tot een sta-
king waarbij ze uit solidariteit alle winkels plat legden. Dat ging de Hee-
ren van de Weth te ver. Zij constateerden verontwaardigd dat de zaak 
daardoor 'geen dispuut meer tusschen de meester plateelbakker en de 
knegts, maar tusschen haer Ed. Gr. Achtb. en laatst genoemden' was ge-
worden. Zij eisten van de knechts dat ze onmiddellijk aan het werk gin-
gen. Een stakingsvergadering van de knechts koos twee dagen later in 
meerderheid inderdaad eieren voor haar geld, maar toen gingen enkele 
bazen moeilijk doen. Een aantal weigerde zijn knechts terug te nemen, 
tenzij het eerst tot nieuwe afspraken over de schilderslonen zou komen. 
Vier fabrikanten hielden na drie dagen nog de poot stijf. Toen brachten 
de Heeren van de Weth ook naar hen alles in stelling om ze in het gareel 
te dwingen.'' 
Twee maanden later kwamen er problemen over 'zoogenaamde booter-
koppen' ofwel 'Kloek Karel en Secier Koppen' op de plateelbakkerij 'De 
Metalen Pot'. Weer stapten de hoofdlieden van de plateelschildersbus 
naar de Heeren van de Weth. De schilders eisten zes stuivers per dozijn, 
de fabrikant wilde maar drie stuivers geven. De Heeren stelden de 'heil 
blauwe' op zes stuivers, en de 'half blauwe' op drie stuivers, conform af-
spraken van de gezamenlijke plateelbakkers uit 1724. Volgens de schil-
dersknechts waren die tarieven echter in 1731 verhoogd. Zij slaagden er 
evenwel niet in dat met 'valabele bewijzen' aan te tonen en moesten zich 
erbij neerleggen.'^ 
Het waren vooral de bussen die het stadsbestuur te hulp riepen. Het is 
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verrassend hoe de regenten zich bij al deze conflicten op een afstand hiel-
den en de knechts en hun bussen als volwaardige gesprekspartners erken-
den. Zij deelden zeker niet ongezien de standpunten van de fabrikanten. 
De maatschappelijke afstand tot de winkelhouders was voor de regenten 
te groot om hen als één van de hunnen te zien. 

Dwangbusse 
In 1715 had de plateeldraaiersbus zich inmiddels weten op te werken tot 
'dwangbusse', dat wilde zeggen dat alle plateeldraayers voortaan 'geobli-
geert' waren zich in de bus te begeven. De ordonnantie van het stads-
bestuur die dit vastlegde, verplichtte de bazen om knechts die hun bus-
geld niet betaalden de toegang tot het werk te ontzeggen. Dat gebeurde 
ook prompt, omdat een aantal knechts weigerde zich bij dit verplichte 
lidmaatschap neer te leggen. Ook later in de eeuw werden herhaaldelijk 
plateeldraayers per stadsbode gesommeerd hun contributie te betalen.^^ 
In 1781 zelfs alle knechts van De Porceleyne Lampetkan, hetgeen riekt 
naar een intern conflict in de bus dat met uiterste middelen werd uitge-
vochten.^'' Bij de plateelschilders duurde het tot 1762 voor de bus een 
dwangbus werd.^^ 

Migratierecht 
Een ander conflictpunt tussen de knechts en de bazen dat herhaaldelijk 
terugkeerde, waren de bepalingen van het gilde die de knechts beperkten 
in hun mogelijkheden om buiten de stad te gaan werken. In 1677 wisten 
de knechts kwijtschelding van deze 'peene' te krijgen, mits ze netjes toe-
stemming vroegen bij het gilde. In 1705 kregen de fabrikanten deze or-
donnantie onder protest van de knechts weer ingetrokken.''' 
Een jaar later al stond een groep van boze plateelbakkersvrouwen op de 
stoep van het stadhuis om een algemeen pardon van deze regeling te krij-
gen voor elf knechts die in Brabant werk hadden gezocht. De actie had 
succes. De fabrikanten wilden ze wel terugnemen, mits ze hun fout erken-
den, want ze konden ze goed gebruiken.'^ 
Toen de werkgelegenheid in de tweede helft van de 18de eeuw terugHep, 
namen de conflicten ook op dit vlak toe. In 1755 kregen de fabrikanten 
een expliciete keur die plateelbakkersknechts verbood buiten de stad te 
gaan werken. Volgens de keur mochten zulke knechts ook geen lid meer 
blijven van de bus. De fabrikanteu trachtten zo concurrenten elders 
know-how te onthouden.'^ 
Het migratievraagstuk bracht de bus in een lastig parket. Vanouds stond 
het leden toe in de bus te blijven als ze elders in Holland gingen werken, 
mits ze hun contributie maar betaalden. De concurrentie van nieuwe be-
drijven elders bracht echter ook de werkgelegenheid in Delft in gevaar. 
In 1761 meldde de deken van het Lucasgilde aan het stadsbestuur dat drie 
knechts naar Arnhem waren vertrokken om 'het porceleyn bakken te 
gaan excerceren'. Twee van hen waren lid van de bus. De hooftlieden van 
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de bus moesten beloven deze leden te schrappen. 
Een van de knechts, Abraham Biesemayer, kwam een jaar later in Arn-
hem te overlijden. Zijn weduwe en kinderen, die in Delft waren achterge-
bleven, klopten nu aan bij de armenzorg. De Heeren van de Weth speel-
den de zaak hard: ze besloten de vrouw en kinderen per beurtschip naar 
Arnhem te zenden met een brief voor de magistraat ter plaatse.'^ 
Ook op deze anti-migratie keur werd echter verschillende keren dispensa-
tie verleend.^" In 1784 wisten de knechts met een rekwest bij het stads-
bestuur de gehate keur van 1755 ingetrokken te krijgen, gezien de grote 
werkloosheid die toen heerste. Knechts die van alle toen nog zeventien 
winkelhouders een verklaring konden overleggen dat ze hen niet konden 
gebruiken, mochten vertrekken.''' 

Verval 
In het laatste kwart van de 18de eeuw ging het zeer slecht met de plateel-
bakkerij. In 1770 telde de stad nog 22 bedrijven, in 1795 nog maar tien. 
Daarmee raakten ook de bussen in verval. Het kapitaal van de plateel-
schildersbus, in 1770 nog ƒ 4906,-, was in 1777 al tot ƒ 2200,- geslonken. 
Ooit was dat ƒ 9000,- geweest.*^ De inkomsten namen sterk af door de 
werkloosheid. Bovendien stegen de lasten van de uitkeringen door gebrek 
aan jong bloed in het vak. In 1777 moest de bus daarom besluiten het 
ziektegeld te verlagen tot drie gulden en het oudedagspensioen tot twee 
gulden per week. De contributie was waarschijnlijk al eerder, net als bij 
de plateeldraaiersbus, omhoog gegaan naar twee stuivers. Dat valt af te 
leiden uit de regeling dat leden die, bij gebrek aan werk, de bus tijdelijk 
verlieten en later weer terugkwamen voor elk jaar dat zij het lidmaat-
schap hadden onderbroken vijf gulden moesten bijstorten. 
Ergens tussen 1790 en 1812 zijn de eens zo machtige plateelschilders-, en 
plateeldraaiersbus geheel ingestort. De kas was leeg en bij de opgave van 
bussen aan het Franse bestuur in 1812 bestonden geen van beide meer, 
het plateelbakkersvak zelf overigens ook nauwelijks meer. 

IV De lotgevallen van de andere bussen in de 18de eeuw 

In 1770 bestonden in Delft nog zestien bussen met een gezamenlijk kapi-
taal van 42.000 gulden.*^ Na een begin van vallen en opstaan en een kor-
te succesperiode, kregen de meeste bussen al tegen het einde van de 17de 
eeuw met tegenwind te kampen. In de periode 1680-1740 ging het duide-
lijk minder met de lokale economie van de stad en die van het omringen-
de platteland. Veel knechts en ambachtslieden moesten elders werk zoe-
ken en de traditionele aanwas van nieuwkomers in de stad stagneerde. In 
een generatie tijd verloor Delft meer dan een derde van haar inwoners. 
Vooral in de jaren 1680-1720 was de terugloop sterk. De bevolking van 
Delft daalde van 24.000 inwoners naar ongeveer 14.000.^ 
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Toontje lager 
Vooral voor de ambachten die voor de lokale markt werkten kromp de 
werkgelegenheid en dus ook het aantal jongeren dat in het vak kwam. 
Dat betekende voor de bussen: toenemende lasten en afnemende in-
komsten. Veel bussen konden hun mooie beloftes uit de oprichtingsakten 
niet waarmaken. Vooral de invaliditeitspensioenen voor hen die niet meer 
tot werken in staat waren bleken al snel te hoog gegrepen. De bus van 
de bierbrouwersknechts stelde voor zo'n uitkering aanvankelijk tien jaar 
trouwe contributie als voorwaarde. Toen de bus in 1669 tien jaar bestond 
verlengde ze echter de termijn met zes jaar. Dat herhaalde zich nog twee-
maal, om de zes jaar. In 1682 moest men 28 jaar lid zijn om van dit recht 
gebruik te kunnen maken, en in 1710 schafte de bus de uitkering geheel 
af.̂ -̂  
Bij de Timmerliedenbus deed zich tussen 1669 en 1705 hetzelfde voor. 
Ook daar werd in dat laatste jaar de hele regeling afgeschaft. De bus van 
de lakenwerkers schrapte de uitkering al in 1683 en de linnenwevers in 
1691.^'' De Turfdragersbus hield er de hele 18de eeuw aan vast, maar 
verlaagde de uitkering keer op keer tot ze in 1713 nog maar ƒ 1,20 be-
droeg in plaats van de oorspronkelijke drie gulden.^^ De Vlaamse bus 
kocht ouderen uit met een bedrag ineens. Aanvankelijk was dat een tien-
de penning van de ingelegde contributie, na 1719 nog alleen maar na meer 
dan 20 jaar trouw lidmaatschap een twintigste deel van de inleg.''^ 
Met de financiële problemen doken bekende geluiden op: het bestuur van 
de Vlaamse bus beklaagde zich in 1699 bij het stadsbestuur over leden die 
'op de bus luieren' en niet willen werken.^^ Ook herkenbaar is de oplos-
sing om de eerste ziekteweek voor eigen risico te laten of slechts half geld 
uit te keren, zoals verschillende bussen besloten. 
Vrijwel alle bussen gingen een maximumleeftijd stellen voor inschrijving 
van nieuwe leden. In 1673 hanteerde de Linnenweversbus nog de soepele 
grens van 50 jaar, evenals de Sint-Michielsbus, in de 18de eeuw werd dat 
bij vrijwel alle bussen 30 of 35 jaar. Andere bussen rekenden in de leeftijd 
tussen de 20 en de 40 jaar een oplopend inleggeld, dat het verlies aan con-
tributiewinst moest compenseren. 
Het ziektegeld dat bij de oprichting als norm ƒ 3,60 per week was, werd 
in de 18de overal op den duur ƒ 3,- en bij bussen in grote moeilijkheden 
ƒ2,50 of minder. De Turfdragersbus kon bijvoorbeeld in 1713 nog maar 
ƒ 2,10 beloven. De contributie die in het begin doorgaans twee stuivers 
per week bedroeg, ging in de 18de eeuw naar drie stuivers. 
De Bierkruiersbus zat tussen 1714-1717 zo in de problemen dat zij een 
aantal jaren alle uitkeringen moest stoppen. Toch legde tot eind 18de 
eeuw vrijwel geen enkele bus het loodje.^" Hoezeer de opgebouwde rech-
ten werden aangetast, de leden bleven de bus trouw. 
De bussen vernieuwden zich ook. Nieuw element in de 18de eeuw werd 
de levensverzekering, of doodschuld. Aanvankelijk deden de bussen daar 
helemaal niet aan. De leden deelden hooguit samen de begrafeniskosten. 
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Aan het eind Van de 17de eeuw begonnen enkele bussen met een uitkering 
van ƒ 10,- bij overlijden. Met de loop der jaren werd dit element in de 
verzekering steeds belangrijker. Als het even beter ging met de kas, was 
dit de eerste uitkering die verhoogd werd. Omstreeks 1775 keerden de 
meeste bussen ƒ 25 tot ƒ 30 uit, zowel bij het overlijden van de man als 
van de vrouw of weduwe; in 1812 was het gangbare bedrag ƒ 50,- en kon 
daarop werd het bij de meeste bussen ƒ 7 5 of ƒ 80. 

Overlevingsstrategieën 
De strategieën die de bussen zochten om de problemen het hoofd te bie-
den waren op het eerste gezicht tegenstrijdig. Veel bussen zochten het in 
een nauwere band met het gilde, en probeerden het lidmaatschap voor 
gildeleden en hun knechts verplicht te krijgen, zoals we al zagen. Bij de 
schoenmakers gebeurde dat in 1694, bij de kleermakers in 1714. Ook bij 
de bierbrouwersknechts was dat het geval, want in 1718 werd een nood-
hulp in de bierbrouwerij voor de keus gesteld lid van de bus te worden 
of zijn (losse) baantje op te geven. In 1749 werd een scheepsmakers-
knecht gedwongen busgeld in de Timmerliedenbus te betalen. In hetzelf-
de jaar kreeg smid Jan Baas in de Choorstraat het verzoek van de Heeren 
van de Weth om het busgeld van zijn knecht van zijn weekloon af te hou-
den.^' 
Tot de dezelfde categorie behoorde ook de samenvoeging onder een 
bestuur van het Turfdragersgilde en bus in 1717. Hetzelfde deden de 
kleermakers in 1764, al leidde dat wel tot twee jaar onenigheid in de gele-
deren.^^ 
De Timmerliedenbus haalde zelfs in 1797 de banden nog eens stevig aan, 
een halfjaar voordat de afschaffing van de gilden, na veel discussie, een 
feit zouden worden. Een nieuw reglement verplichte ook alle gildebazen 
contributie te betalen voor de bus en verbood niet-busleden te werk te 
stellen. Voor tijdelijke krachten in deze tijd van veel werkloosheid creëer-
de de bus een half lidmaatschap (met halve uitkeringen).'^ 
Tegelijkertijd was er een trend om busleden die bij gebrek aan werk van 
vak veranderden voor de bus te behouden en zelfs leden te werven in an-
dere beroepen. Zo werd de Sint-Eloy- of smidsbus in 1700 expliciet open-
gesteld voor lieden die niet tot het gilde behoren. In 1695 kreeg de Vlaam-
se of saaiwerkersbus nog van het stadsbestuur te verstaan dat ze alleen 
personen in de bus mocht 'reciperen' die van de Vlaamse neringe waren. 
Dat beginsel ondergroef zij sinds 1698 handig met de uitvinding van een 
kinderfonds. Daarin konden de leden hun kinderen alvast meeverzeke-
ren. Later konden ze dan zonder entreegeld automatisch overgaan naar 
de volwassen bus. Deze wervingsformule bracht op termijn alle mogelijke 
beroepen binnen.'" 
Formeel moesten de bussen in de 18de eeuw het beroep trouw blijven 
waarvoor ze waren opgericht. Pas met de afschaffing van de gilden in 
1798 kon dit principe openlijk worden verlaten. In de praktijk waren er 
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in de 18de eeuw al verschillende bussen die dit beginsel soepel hanteerden 
om de bus in leven te houden. Dat blijkt ook uit het zeer gemêleerde le-
denbestand van diverse bussen omstreeks 1830. 
Met name de bussen in de textielsector, de Linnenweversbus, de Saaiwer-
kersbus, de Kaarders- en Schrobbelaarsbus en de Lakenwerkersbus, gin-
gen daarin het verst. Aan het eind van de 18de eeuw bleken dat de grote 
bussen te zijn, terwijl de toestand van textielnijverheid in de voorafgaan-
de eeuw daarvoor weinig aanleiding gaf. 
Economisch was de textielindustrie van weinig betekenis. De bedrijfstak 
kende weinig Delftse ondernemers. Het gilde had bovendien in Delft nau-
welijks enige invloed. Sociaal was de bedrijfstak echter belangrijk, vooral 
in perioden van grote werkloosheid. Al eeuwenlang voerde het stads-
bestuur op zulke momenten een actieve open deur pohtiek naar vreemde 
ondernemers om in de stad werk uit te besteden, teneinde de armen van 
de straat te houden. Zij bood daarvoor vaak subsidie of andere gunstige 
voorwaarden. Dat begon al met de ineenstorting van de bierbrouwerij 
aan het begin van de 17de eeuw. De hele geschiedenis van de textielindus-
trie in de stad was verweven met die van armenzorg, weeshuizen, tucht-
huis en latere armenfabrieken.'^ Zo haalde in 1760 het stadsbestuur de 
Leidse lakenfabrikant Pieter Maas binnen om in het tuchthuis een textiel-
fabriek te exploiteren. Hij pakte dat grootschalig aan. In de jaren voor 
1810 had hij, naar eigen zeggen, zo'n duizend mensen aan het werk.'^ 
Dat waren vooral thuiswerkers, met name vrouwen en kinderen die voor 
een aanvullend gezinsinkomen konden zorgen, naast mannen die tijdelijk 
een periode van armoede of werkloosheid trachtten te overbruggen. Het 
waren veelal tijdelijke arbeidsverbanden. Dat was althans de basis van de 
latere 19de-eeuwse armenfabrieken, zo blijkt uit de loonboeken, die 
daarvan bewaard zijn gebleven. Weven, spinnen of kaarden was voor ve-
len niet het hoofdberoep. Daarvoor was het loonniveau waarschijnlijk te 
zeer ondergraven. Het was een aanvulling op ongeregelde verdiensten el-
ders. Dat verklaart ook dat juist bij deze bussen de beroepsbinding zo 
verwaterde. Het werden de bussen van de armen met ongeregelde ver-
diensten. 
Voor 1798 kenden Linnenweversbus reglementair een maximum ledental 
(van 200), evenals de Kaarders- en Schrobbelaarsbus. Dat duidt er ook 
op dat de grenzen van het beroep te vaag waren om voldoende inperking 
van de achterban te bieden ten opzichte van andere bussen. Met de af-
schaffing van de gildeprivileges, werden ook deze beperkingen losgela-
ten." 

Nieuwe varianten 
Tegen bussen die niet aan een beroep gebonden waren, heeft het stads-
bestuur zich steeds verzet. In 1695 kreeg het reeds van enkele initiatiefne-
mers het verzoek om zo'n 'gemene burgerbus' op te mogen richten. Dat 
verzoek werd in 1698 herhaald.'* Het voorstel werd afgewezen, want de 

85 



Het Lucas-Gildehuis aan de Voldersgracht. 
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reglementen zijn nooit goedgekeurd. Hetzelfde lot trof in 1749 een plan 
voor een algemene bus onder de zinspreuk 'Groot nut uyt kleine zorg'. 
Dat werd afgewezen met de motivatie dat het de bestaande bussen te veel 
schade zou bezorgen.^^ In Delfshaven mocht zo'n Burgerbus in 1742 
wel. Kennelijk deed het daar minder schade aan het sociale bouwwerk 
van bestaande belangen.^° 
Wat wel mocht, waren algemene 'beurzen' of sociëteiten met een beperk-
ter doel. Zo werd in 1739 een Officianten en Burgerenweduwenbeurs op-
gericht. Het was een begrafenisverzekering, en bovendien speciaal voor 
burgers van de protestantse religie en de iets betere stand, want de uitke-
ring van de levensverzekering was hoger dan van gewone bussen (al naar 
gelang het aantal jaren contributie tussen de ƒ 100 e n / 150). De contribu-
tie ook, deze werd per jaar geheven: ƒ 18,80. De bus was in de eerste 
plaats bedoeld voor mensen met een stadsbediening (maar niet alleen). 
Ook de omvang van deze bus was aan een maximum van honderd deelne-
mers gebonden. Het initiatief was echter zo'n succes dat in 1748 na enige 
aandrang nog zo'n bus werd opgericht onder de naam Tweede Offician-
ten en Burgerenweduwenbeurs.*' In 1765 veranderden die beurzen hun 
naam in 'Sociëteiten van Overleving'. 
In 1779 verscheen de sociëteit 'Nut in Nood', die zich alleen richtte op 
medische hulp. In 1810 gevolgd door een 'Sociëteit tot herstel van de Ge-
zondheid'. Deze bood tegen een relatief lage contributie van twee stuivers 
per week medische hulp en een kleine begrafenisuitkering, maar geen 
ziektegeld.*^ 

Onderlinge concurrentie 
De afschaffing van de gilden in 1798 bracht wel enige verwarring, maar 
geen opheffing van de bussen. Toch vormde de Franse tijd een diepte-
punt in hun bestaan. De armoede en werkloosheid was in veel be-
drijfstakken tot ongekende hoogte gestegen. Dat was tevens de reden dat 
het stadsbestuur trachtte de bussen zo veel mogelijk overeind te houden. 
De tiërcering van de staatsschuld bracht een gevoelige klap in de rente-
inkomsten van de bussen, want zij hadden hun vermogen naar gewoonte 
geheel belegd in staats- en stadsleningen. De enquête van 1812 over de 
toestand van de bussen door het Franse bestuur is een grote klaagzang 
over dalende ledentallen en dalende rente-inkomsten. 
De meeste bussen hadden hun contributie inmiddels nog eens een halve 
stuiver verhoogd, of vroegen jaarlijks of driemaandelijks een extra bij-
drage voor de dokter. Het ziektegeld was overal een hele of een halve gul-
den lager (f 2,- of ƒ 2,50) dan de drie gulden die voor- en nadien gebrui-
kelijk was. De Turfdragersbus keerde zelfs niet meer dan ƒ 1,50 per week 
uit. 
Tussen 1770 en 1812 waren zes bussen ingestort. De smidsbus stond op 
de rand. Haar toestand was 'deplorabel'. Ze telde nog 38 leden die vier 
stuivers per week moesten betalen, zonder enig recht op ziektegeld, want 
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daarvoor was de kas te leeg. 
De overgebleven bussen maakten zich echter op voor een harde concur-
rentiestrijd, nu de formele beperkingen van het beroep waren opgeheven. 
De vernieuwde gecombineerde Brouwers- en Brandersknechtsbus stelde 
zich direct in 1796 al open voor 'alle andere manslieden die genegen 
mochten zijn'. De Linnenwevers en de Kaarders en Schrobbelaars, en 
vermoedelijk ook de Saaiwerkers schrapten eveneens radicaal elke ver-
wijzing naar een beroep uit de reglementen, zo gauw dat kon. Andere 
bussen reageerden trager. De Kleermakersbus deed het in 1816, met de 
zuinige uitleg in het reglement dat ze het deed 'om de bus in stand te hou-
den'. De Timmerhedenbus kwam in 1818 met een nieuw reglement, maar 
reserveerde daarin de bestuursfuncties in de bus nog steeds voor 'lieden 
uit het handwerk van het St Josephgilde' (dat juridisch niet meer be-
stond). 
Het was toen al duidelijk dat de bussen die al langer gewend waren niet 
op de beroepsbeoefening te letten, de beste papieren hadden. Dat gold 
naast de textielbussen, ook voor de Sint-Michiels- of Bezemmakersbus, 
dat reeds vanouds een ratjetoe aan vaklieden verzamelde. Van deze bus-
sen stond de Linnenweversbus in 1812 het sterkste: zij was de enige die 
nog een ziektegeld van ƒ 3,- overeind had weten te houden tegen een 
scherpe contributie van drie en een kwart stuiver per week. 

Tabel ledental en vermogen van Delftse bussen 1770-1893 
bus 

Linnenweversbus 
Saaiwerkersbus 
Schoenmakersbus 
Bezemmakersbus 
Turfdragersgilde&bus 
Kleermakersbus 
Lakenwerkersbus 
Brouwersknechtsbus 
Timmerliedenbus 
Kaarders- en 
Schrobbelaarsbus 
St Eioy- of Smidsbus 
Waag-/kraanliedenbus 
Plateelschildersbus 
Plateeldraaiersbus 
Grootschippersbus 
Kuipersbus 
Bierkruiersgilde&bus 
Knopenmakersgilde&bus 
samen 

vermogen 
1770 
3500 
4500 
1312 
2200 
2800 
2300 
5370 
600 

1800 

4700 

in guldens 
1812 
2324 
1949 
2400 
2958 
3200 
5600 
4570 

700 
1150 

1800 
'deplorabel' 
opgericht 1819 

4906 
2500 
3138 
1360 
1200 
469 

42.655 
Bronnen: zie noot 6,7,8,23,29 en 63 

26.650 

1812 
160 
230 
43 

146 
60 
50 

140 
150 
131 

160 
38 

1308 

ledental 
1830 
320 
310 
77 

200 
55 
33 

156 
285 
130 

180 

8 

1893 
1200 
450 
130 
800 

1754 2580 

opgeheven 
1962 
1956 
1948 
1937 
1880 

±1875 
±1870 
±1850 

1845 

1836 
±1820 

? 
±1800 
±1800 
±1800 
±1800 
±1800 

1803 
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V Conclusie 
De geschiedenis van de Delftse bussen toont aan dat arbeiders zich eeu-
wenlang georganiseerd hebben om sociale zekerheid te zoeken. Ook als 
de omstandigheden zeer moeilijk waren en geregeld werk ontbrak, zagen 
zij kans daarvoor enkele stuivers per week van hun magere inkomsten op-
zij te leggen. De bussen hadden een opmerkelijk taai leven. Het verzeke-
ringsbelang maakte het op den duur noodzakelijk om de band met het 
beroep los te laten om te overleven. Aanvankelijk kon dit slechts ter-
sluiks, na 1795 openlijk. Waarschijnlijk duidelijker dan in andere steden 
hebben enkele bussen hiervan geprofiteerd, en daardoor langer dan el-
ders stand gehouden. 
Een ontwikkeling naar een vakbondsachtige organisatie werd daarmee 
afgesneden. Die ontwikkeling was in de 18de eeuw bij de plateelbakkers-
knechtsbussen evenwel duidelijk aanwezig. Deze bussen zijn daaraan 
echter tevens met het vak ter ziele gegaan. 
De bussen vormen geen continuïteit naar beginnende vakbeweging uit het 
einde van de 19de eeuw. Integendeel, het is zelfs de vraag of de elementai-
re sociale voorzieningen die de bussen aan een groot deel van de arbei-
dersbevolking boden het ontstaan van de vakbeweging in Delft niet heeft 
vertraagd. Voor het alom geroemde sociale beleid van Van Markens Gist-
fabriek blijken ze daarentegen eerder een stimulans dan een rem geweest. 
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