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Het Viaanse voermansgilde 

Mensen die vroeger iets te vervoeren had
den of zich wilden verplaatsen, maar zelf 
niet de beschikking hadden over een 
wagen, konden tegen betaling gebruik 
maken van de diensten van anderen. De 
personen, die op die manier hun brood 
verdienden, waren de voerlieden. Een 
voerman kon zijn eigen paard en wagen 
besturen, maar hij kon ook in dienst zijn 
bij een ander. Vooral in steden en grotere 
plaatsen, waar veel minder dan op het 

platteland mensen een eigen paard en 
wagen bezaten, bestond behoefte aan 
voerlui voor het vervoer van mensen of 
goederen. 
Vianen was zo'n plaats waar voerlui hun 
brood als voerman konden verdienen. In 
feite kon iedereen die een paard en 
wagen bezat, zich als voerman verhuren. 
De onderlinge concurrentie zal daarom 
ook wel groot zijn geweest. Geen wonder 
dat de behoefte zich deed gevoelen om 
de vervoersmarkt te reguleren ten einde 
het inkomen veilig te stellen. Een geijkte 
methode hiertoe was het oprichten van 
een gilde. 

De oprichting van het voermansgilde 

De middeleeuwse ambachtslieden ver
enigden zich in gilden om hun zakelijke 
belangen beter te kunnen beschermen. Bij 
de oprichting werd door het stadsbestuur 
of, zoals in Vianen, door de lokale heer 
een gildebrief vastgesteld en goedge
keurd, waarin regels werden vastgelegd 
ten aanzien van de beroepsuitoefening. 
Daarnaast werden aan het gilde bepaalde 
privileges verleend. Dat was ook in 
Vianen het geval. Het oudst bekende 
Viaanse gilde is dat van de snijders, waar
van de gildebrief dateert van 11 juli 15001. 
De voerlui volgden bijna anderhalf eeuw 
later. Op hun verzoek verleende Johan 
Wolfert van Brederode, heer van Vianen, 
hun op 1 maart 1632 een gildebrief voor 
het oprichten van een gesloten gilde2. 
Gesloten wil hier zeggen dat het aantal 
leden aan een maximum was gebonden. 
Zo kreeg Vianen zijn elfde gilde. Nog twee 
gilden zouden volgen, resp. het metse
laarsgilde in 1666 en het bakkersgilde in 
1672. 

De voerlui waren dus een van de laatste 
beroepsgroepen die zich in gildeverband 
organiseerde, maar uitzonderlijk was dat 
ook weer niet. De gildebrief voor de 
Gorkumse voerlieden, die de Viaanse col
lega's als voorbeeld had gediend, dateer
de van 1617, en was dus slechts 15 jaar 
eerder uitgegeven3. 
In de gildebrief van 1632 werden allerlei 
regels gegeven, waaraan de gildebroe-
ders en anderen zich dienden te houden. 
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Koets, waarmee adellijke en welgestelde personen zich verplaatsten in begin 17e eeuw.Detail uit het 
schilderij van Hendrik Cornelisz. Vroom in het stadhuis Vianen. Op de achtergrond slot Batestein. 
Foto Hamerling Vianen. 

Om te beginnen was het voor een gilde-
broeder een vereiste dat hij burger van 
Vianen was en in bezit was van een 
wagen en goede paarden 'om de passan
ten te dienen'. In een aantal artikelen wer
den de onderlinge gedragsregels voor de 
gildeleden vastgelegd. Zo moesten de 
passagiers op vaste, niet nader aangege
ven plaatsen instappen, en was het de 
voerlieden verboden potentiële klanten 
tegemoet te rijden om zo de concurrenten 
voor te zijn, wat vooral bij het overzetveer 
verleidelijk was. 
Vianen was in 1632 nog maar een klein 
stadje met minder dan 2000 inwoners. 
Rond 1620 telde het 1898 inwoners. In 
1632 zal het aantal daar wel niet sterk van 
hebben afgeweken. Een druk bestaan zul
len de voerlui in die tijd niet hebben 
gehad. Het vervoer zal vooral zijn gericht 
op inwoners van de Vijfheerenlanden die 
via het overzetveer naar Vreeswijk naar 
Utrecht reisden of daarvan terugkeerden. 
Bovendien lag Vianen op de doorgaande 
route van Utrecht naar Gorinchem, die 

weer onderdeel was van de route Amster-
dam-Utrecht-Breda-Antwerpen. 
De Viaanse voerlui zullen zeker van dit 
verkeer hebben geprofiteerd. 

Werving van klandizie 

De verdeling van de vracht geschiedde 
niet, zoals we zouden verwachten, bij 
toerbeurt, dus in een vaste volgorde, 
maar, om de procedure zo eerlijk mogelijk 
te houden, door het lot, en wel door het 
gooien van dobbelstenen. Deze procedu
re, die 'werpen', 'dobbelen', 'cavelen' of 
'smakken' werd genoemd, was ten tijde 
van de Republiek ook elders bij de voer
lieden gebruikelijk. In artikel 5 waren hier
over bepalingen vastgesteld. Elke dag, 
direct nadat 's morgens de poorten waren 
omhooggegaan, moest hiermee worden 
begonnen. Wie het hoogste aantal ogen 
gooide, mocht de eerstvolgende vracht 
aannemen en zich gereed houden om rei
zigers op te nemen. In die tijd sprak men 
van 'vracht aannemen', waarmee zowel 
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de te vervoeren personen als goederen 
werden bedoeld. Wanneer die kwamen 
opdagen moest hij na het instappen 
meteen wegrijden, zonder op andere pas
sagiers of goederen te wachten. Hij mocht 
ook maar één vracht tegelijk meenemen. 
Voor elke vracht werd opnieuw gedob
beld. Zo ging het werpen, wachten en rij
den de gehele dag door. Het kon natuur
lijk voorkomen dat de passagiers niet met 
de winnende voerman op stap wilden 
gaan 1er oorsaeck van dronckenschap 
ofte andere pregnante redenen'. In dat 
geval moest er opnieuw worden gewor
pen. 
Ondanks al deze regels over het werpen 
om de vracht bezaten de Viaanse voerlui 
in 1632 voldoende vrijheid om als kleine 
zelfstandige te kunnen werken. In het arti
kel 3 werd bepaald, dat elke burger of 
passant de voerman van zijn keuze mocht 
roepen of laten halen of zich desgewenst 
van huis of herberg laten afhalen. 
Wanneer de reiziger dit wenste, mocht hij 
ook 'ander volck' meenemen. Dit artikel 
bood gewiekste voerlui de gelegenheid 
om in Vianen een vaste klantenkring op te 
bouwen en afspraken te maken met pas
santen of herbergiers. 
Het reglement zal daarom in eerste 
instantie bedoeld zijn om de beroeps
uitoefening van de Viaanse voerman te 
beschermen tegen nieuwkomers en 
voerlui van buiten. Zo mochten vreemde 
voerlui in Vianen alleen vracht (passagiers 
of goederen) aannemen, nadat ze een 
vracht uit hun woonplaats in Vianen had

den 'gelost'. De te laden vracht moest 
bovendien bestemd zijn voor hun woon
plaats. Voerlui van buiten mochten boven
dien pas na 12 uur vracht aannemen, dus 
wanneer de meeste reizigers al waren 
vertrokken, zodat voor hen niet veel kan
sen overbleven. 

De gildebus 

Alle inkomsten en uitgaven van het gilde 
liepen via een kas die bus werd genoemd. 
Het betrof meestal inderdaad een verze
gelde bus. De inkomsten van het gilde 
bestonden uit entreegelden, jaarlijkse bij
dragen en boetes. De voerlui die zich in 
1632 binnen 14 dagen na het verlenen 
van de gildebrief bij het gilde hadden aan
gesloten, hoefden niets te betalen. 
Daarna moesten nieuwe leden zes 
Carolus gulden entreegeld betalen, voor 
die tijd een fors bedrag. Voorts was elke 
gildebroeder jaarlijks een bijdrage van 10 
stuivers (ƒ 0,50) verschuldigd. 
In het reglement van 1632 wemelt het van 
de boetebepalingen. Totdat hij de hem 
opgelegde boete had betaald, was het de 
betroffen voerman verboden zijn beroep 
uit te oefenen. De meeste boetes bedroe
gen 3 of 6 gulden. Een boete van 30 stui
vers werd opgelegd, wanneer een knecht 
of hulpje zonder toestemming van de pas
sagiers een zitplaats in beslag nam, een 
boete van ƒ 2,- wanneer de voermans-
knecht, die de wagen reed, jonger dan 18 
jaar was. 
De hoogste boete werd gegeven voor 

Open wagen voor personenvervoer, (tweede helft 18e eeuw). 
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O R D O N N A N T I E , 
VVaernaer de Voer-luyden van Vianen 

voo rt-aen hun füllen hebben te reguleren, wegen de Vrachten op 
huyden op donder-geiteldeArticulenendeVeerengheftelt: 

$ÏS ÏJC$ïaenöen April, Mayus Junius, IuliusetttïE Auguftus, boo? Cornet ; 
Martius, September enfce October boo? Bintcr-mamber. cjetéent 

V I I I . i -

Op Wijck te Duer-fteden, ende WoerdenT-
VQOT nocn» rf. c • c Nae noeuï 

I. 
Op Utrecht, YiTelfteyn, Culemburgh. 

Voor cede Nae noens, 2, - -> 
etnofrctrriecjaerfonen 
•Sîit ofrc bier jptrfonra -
Bijf ofte fed îâerfontn • 
gjBtnrifttatbtgetfonrti — 

II . 

1 — IS — o 
2 — O — O 

1 — I J — O 

J — o 
o — O 
o — o 

Op Ter Gou, Amerffoort,Bornmel,enThieL 
Voor noens ^*: ö Nae noens 

<Cm ofte tutte iäetfonra • — • 4 — 'o — " o s ~ 
®!ieoVte8ier8trfonen r — s — o c — 
55ijfûtitfe3î»tïfûfif i î ' ó o — o 7 —• 
£tbmofteatb,tptrfonm — 7 —• » — o « — 

OpGorchum, ende Schoonhoven. 
Voor noens 

«?en ofte ito« }9rrfonen — 
&n't ofte Bier perforiert — 
Biff ofte fes ptrfotitn — 
éeBtnofteacbtgetfonen -

<?tnoftetrotcßttfonm 
^neofttüiftperfonen • 
Btjfoftejtgpcrfoncn • 
&t Ben ofteat&t Bttfonra 

I X . 

f-
î — > 
4- — 

T T T T. 
i i 1 i -

; ï i~ . OpLeerdani^Ameyde,(Mercksrck -
ende MoncfoorC^ . / i - -*» -o 

Voor code Nae noens 
eenoftcttoreBetfontn • - r — i s — 
TSiicofccBiccJoetJoneiy : —• 1 — o — 
»ijf ofte fes jlftfonen • • — - 2 — 10 — 
£cBtn ofte at&t pttfonm • j — o — 

OpDordrecht, ende Rhenen. 
Voor noens.. Nae noens 

àenoftcetoecjsetfonen t — : ° — - o ; — 10 — 
®2ic ofte tiet Brtfonm • • 5 — •=> — » « — o — 
Bijf ofte fee Järefonen « — o — o 7 — o — 
SetJetiofttatBtßttfonm — . 7 — o — - o 1 — ' o — 

Op'sHertogen-Bofch, -, 
Voor ende Nae noens '-.x^ -

CmoftctroecBtrfonm • 7 — 0 — 
5DïI c oftt uftc fjECfoncn •— • • s — o — 
DijfofeefeB'ßctfonen —e— • s — o — 
StBenofecacJtörrfonra — —t- ia -» » — 

VII. 
Op'sGravenh?ge,Arnhem,enNimegen. 

Voor ende Nae noens f J , _ ._ ^,.. <ï?tn ofte ttoce pecfoum 
•Biie ofte bier ïkrfonrii 
Bijfofrcfrö £crfentn 
^cbcn oftcac^t jïrr forten 

OpAmfterdamJlotterdam,endeLeyden,, 
Voor *nde Nae noens J^p. c  

€en/tü)tE/DfttÖ?icjatrfuncn • • — - •— ? — ia —' a 
30ttc/liijf/oft£f(3jÖEtfonrn — •—• * — 10 — o 
etöenoftearbtläEtfenm —- — — •—- ? — ïO — ? 

• x. 
Op Antwerpen. ,3a. 

Voor endo Nae reen; ^ 5 — 4 ! - ^ Q 
<em/tB)tc;ofeeb>it8eifonrn —- zi'— o r - o 
Bitt/rjijf/ofitfcs'perforier) — • — 2 e — o — » 
^euensfttacSitjatrfontn : • — - — 24 —- o — o 

Op Breda. 

~a : jgtiuthjecy ofttöjic oecfnnni 
%ttti Bijf/ öfrr fr» ptrionen 
.êeocnoftcatbtperfontn' — — -— 

X I I . 

A e n t e n t e 6e 0)aftt6eri Martins, Sepremberm Oftober, fullenbc patfa* 
triers bebben tt betalen op6e rrfpemscgrlMoe ücerrn/bes BooimiObatehï 
fo Jet naee noens loon boo) bcèomer-roacnbrnis (jcflelt enbeuptgebiiitto 

enbtoes naet noens loon/ tjij'f ItupBers op peiler guIDrrs mere / 't geënt ootn güt* 
nootrn fai blieben 1 footoel oc« Boo; mibbargbs als ürg naet noens / oöit oc 
Beeren Oaerb/tloonabtltjcRftaee/ toatr mebcbiBoer-Iupten Jun motten Jon« 
btnbctnotg!«/ fon0erDirettriijiRofttm6iretttIi|cli mtrr temonÇm tpftijen,' bp 
pœne Ban Boo; uentijötBanetnmatnöttjbefirfptnötmtcttio;Bcn. 

X I I I . 
êtaet te [men/ bot alle paffagierg/ 6it om bnn rtp3 tt Bo/btten/ tomtn/ alio»* 

ten atn-tjefmatate U3agrn rjrrtet füllen binben (iotn / 'tfp open ofte Coe-Bjajenr 
totjaten fetutc : atn-oaenoe jäaeam / -Sougettra / ©oofm/ ofte anbete altpnt. 
SJagagit / 6atonbcr 6t Sâantk jefet hantotrDcn fai iiitt btialcn /matt ten «toffee 
tnfoDantfffiareäSagogit/BaetfMeEaaiintnbiajen/tnbcatfjittiiutn Ëoetaof 
opctnapcn-Bjagöcn tan flocn/ fal betalenemcntktlbe îDjntljt/ fonbeemttt: 
o?och mcöe fal öen öoo: nocn torrben gcceccbcnr uan 'ö moyens met benbagü/tot 
finiöbaegbä / en Jet natt noena loon fal lii-gatn fo baeS beoeiotbtttailf fal jobben 
Beilagen of gelupot. 

X I II I. 
®at6eBorc-lnpBengi)cl)oubtnfullcnji|iuc baten/ fooroarmeeteenCOagFjcit 

opöe Bceren/baermcn op cen öagh üirgbeubc torbtrRaneomen/ begeett rotrt om 
upt enbcrotûte tljvyste bicngljcn/ öooi atgljtficloc Diaclji/ foo tjttr bobtn npt-

j grb/uchtjtaee/ rnocbafrrii-boDrnnocbcenBicruc-partnicfr; P3e[-b:cfmmpe_. 
bat be paflarnerß ggcbouoen fiillttt jijn / be Boet-Iupbcn op alleDtereïïtebV 
Bjijbcn. 

X V . 
SnllmbtrcfprciiiJtBoct-Euiiticnöm moeten tcgukftn mite be<©!Öonnatitit 

bitstorgt)cn gljnnattbr/ ofte noc^ bpDc tjtrren UtgcrrDctg tcmartben / i)p perv 
cnbe bîcuclîE ùact in geftaturcert. 

Aldus ge^aen ende gearrefteert by de Heeren D roflaert, Burger-meeftcrs ende Regeerders der Stede 
V t A n E N ? op den xxviijcn- Mav i 6 5 j . 

Ter Ordonnantie van de fclvc, Q. yt QttCllbtirah. 

Ghedruckt voor WILLEM STRICK, Boeckvcrcoper tot Vianen, Anno 1ÓJ3. 

Ordonnantie voor de voerlieden, uitgevaardigd door het stadsbestuur van Vianen in 1653. 
GA Vianen, inv.nr. 275 (oud 42). 
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belediging of bedreiging van de gildede-
ken of een gildemeester, wat kwam te 
staan op 12 gulden plus een nader vast te 
stellen straf. Niet alleen de Viaanse gilde-
broeders vielen onder de boetebepalin
gen, ook andere voerlui moesten bij over
treding van het reglement een boete beta
len aan het gilde. 
Al deze inkomsten werden in de bus 
gestort. De gelden uit de bus werden 
gebruikt voor tot armoede vervallen gilde-
broeders en voor andere gildezaken. De 
bus vervulde dus een duidelijke sociale 
functie. Het gilde kon echter niet vrijelijk 
over de gelden beschikken. Alle uitgaven 
van de bus moesten door burgemeesters 
van Vianen worden goedgekeurd. Zo 
hoopte men misbruik zo veel mogelijk te 
voorkomen. 
De vrachtionen gingen in hun geheel naar 
de voerman, er werd niets daarvan in de 
gildebus gestort. Wel werden de tarieven 
vastgesteld door de Viaanse magistraat. 
Wanneer dit voor de eerste keer gebeurde 
is niet bekend. 

De organisatie van het gilde 

De leiding en het tuchtrechtelijke toezicht 
berustte bij één of twee gildemeesters of 
dekens. Zij werden elk jaar door de burge
meesters aangesteld en moesten erop 
toezien dat de reiziger goed werd bediend 

en dat de boetes en andere inkomsten 
werden geïnd. Pas in het reglement van 
1735 werden nadere bepalingen over de 
dekenverkiezingen opgenomen. De 
dekens moesten nu zelf voerman zijn, wat 
voordien waarschijnlijk niet het geval was. 
Van de twee in functie zijnde dekens 
moest er jaarlijks één worden vervangen 
of herkozen. Het gilde deed een voor
dracht bestaande uit één van de zittende 
dekens en twee andere gildebroeders, 
waaruit de burgemeesters dan een nieu
we deken kozen. Binnen drie dagen dien
den beide dekens bij de burgemeesters 
de eed af te leggen. 
In 1700 blijkt ook een commissaris in 
functie te zijn, belast met de dagelijkse lei
ding van het gilde. Hij moest ervoor zor
gen dat er op tijd wagens en schuiten 
beschikbaar waren, dat de tarieven juist 
werden gehanteerd, enz. In 1700 was dit 
Gerrit van Nes, zelf voerman. In 1721 
werd Nicolaas Groenendijk aangesteld, 
herbergier van het 'Zwijnshoofd' buiten de 
Landpoort. Omdat bij zijn herberg zowel 
de trekschuiten als de wagens naar 
Gorkum vertrokken, was hij een bij uitstek 
geschikt persoon voor deze functie. 
Ook werd in 1700 voor het eerst het maxi
male aantal voerlui dat tot het gilde werd 
toegelaten vastgesteld op acht. Over de 
minimum leeftijd die daarvoor nodig was 
zijn geen bepalingen opgenomen. 

Bestemming gi- st. pen. 

1 Utrecht, IJsselstein en Culemborg 2 0 0 

2 Gouda, Amersfoort, Zaltbommel en Tiel 5 5 0 

3 Gorinchem en Schoonhoven 3 0 0 

4 Leerdam, Ameide, Meerkerk en Montfoort 2 0 0 

5 Dordrecht en Rhenen 5 10 0 

6 's-Hertogenbosch 8 0 0 

7 's-Gravenhage, Arnhem en Nijmegen 11 0 0 

8 Wijk bij Duurstede en Woerden 3 10 0 

9 Amsterdam, Rotterdam en Leiden 8 10 0 

10 Antwerpen 22 0 0 

11 Breda 16 0 0 

Tarieven van het vervoer per wagen naar de diverse bestemmingen volgens de ordonnantie van 1653. 
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De eerste officiële tarieven 

In de gildebrief van 1632 was opgenomen 
dat de tarieven door de Viaanse magi
straat moesten worden vastgesteld. Het 
zou echter nog tot 1653 duren voordat 
door drost, burgemeesters en regeerders 
van Vianen een dergelijke ordonnantie 
zou worden uitgevaardigd. In deze ordon
nantie werden elf tariefgroepen vastge
steld, die op de vorige bladzijde zijn weer
gegeven in de volgorde van het gedrukte 
aanplakbiljet van de ordonnantie. Het 
tarief (uitgedrukt in guldens, stuivers en 
penningen) gold voor een gezelschap van 
3 of 4 personen, behaive voor de iaatste 
drie groepen, waarbij het gezelschap kon 
oplopen tot 6 personen. 
De volgorde waarin de plaatsnamen op 
het aanplakbiljet staan aangegeven kan 
bevreemding wekken. De plaatsen zijn 
noch naar afstand noch naar bestemming 
noch in tariefhoogte geordend. Mogelijk 
geeft de gehanteerde volgorde wel een 
aanwijzing over de frekwentie van de 
bereden lijnen. Dat lijkt niet onlogisch, 
daar Utrecht, Gouda en Gorkum ongetwij
feld vanuit Vianen veelvuldig reisdoel zijn 
geweest. Als bovendien de meest bereis
de plaatsen binnen zo'n tariefgroep als 
eerste worden genoemd, bezitten we 
tevens een indicatie op welke plaatsen het 
meest werd gereden. 
In de 17e en 18e eeuw huurde men een 
paard en wagen zoals wij tegenwoordig 
een taxi bestellen. Daarbij betaalde men 
niet per persoon maar voor het gehele 
voertuig. Het aantal personen bepaalde 
de grootte van de wagen. Het tarief werd 
dan berekend volgens de redenering: hoe 
groter de wagen en hoe zwaarder het 
gewicht van passagiers en bagage, des te 
meer paardenkracht was er benodigd voor 
de voortbeweging van de wagen. Zo 
waren er tarieven voor 1 tot 2, 3 tot 4, 5 
tot 6 en 7 tot 8 personen. Alleen voor de 
tariefsgroepen 9, 10 en 11 (Amsterdam/-
Rotterdam/Leiden, Antwerpen, en Breda) 
was de verdeling iets anders, namelijk 1 
tot 3, 4 tot 6, en 7 of 8 personen. 
Om een voorbeeld te geven: voor een rit 
van Vianen naar Gorkum of Schoonhoven 
betaalde men voor één of twee personen 

2-10-10, voor drie of vier personen 3-0-0, 
voor vijf of zes personen 3-15-0, en voor 
zeven of acht personen 4-10-0. 
Voor sommige bestemmingen (groep 
2,3,5 en 8) golden 's middags na 12 uur 
hogere tarieven dan daarvoor. De verho
gingen konden oplopen van 10 stuivers tot 
ƒ 1,-. De hierboven genoemde tarieven 
zijn de lagere ochtendtarieven. In maart, 
september en oktober, de zogenaamde 
wintermaanden, waren alle tarieven 
hoger. 
In de ordonnantie van 1653 werden alleen 
tarieven vastgesteld voor de zomermaan
den april t/m augustus en voor de winter
maanden maart, september en oktober. 
Over de overige vier wintermaanden 
november t/m februari werd in de ordon
nantie niet gesproken. In die maanden 
werd vanwege de onbegaanbaarheid van 
de wegen, de koude en de oncomfortabe
le en tochtige wagens alleen in noodge
vallen gereisd, 's Winters hadden de voer-
lui dan ook bijna niets te doen en genoten 
dus ook geen inkomen. Ongetwijfeld zul
len velen een bijbaantje hebben gehad. 
Alle genoemde tarieven betroffen enkele 
reizen. Daar bovenop kwamen nog de 
kosten voor tollen, overzetveren enz. 
Wanneer de reis echter niet te lang was 
en de voerman nog dezelfde dag kon 
terugkeren (de poorten gingen 's avonds 
dicht!), kon de reiziger voor een kwart van 
het tarief mee terugrijden. Al met al was 
het reizen met een gehuurde wagen in de 
17e en 18e eeuw een kostbare geschie
denis, die alleen de rijke bovenlaag zich 
kon veroorloven. 
Over de bagage werden in de ordonnantie 
van 1653 zeer summiere bepalingen 
opgenomen. 'Packen, bougetten, doosen' 
mochten gratis mee als ze onderde bank 
werden gezet. Koffers en 'sodane sware 
bagagie dat twee mannen dragen ende 
achter in een koets of op een open wag-
hen can staen, sal betalen een enckelde 
vracht'. 

Open of gesloten wagens 

In de ordonnantie van 1653 waren nog 
enkele aanvullende bepalingen opgeno
men, onder andere dat de reizigers 'altoos 
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Gesloten wagen 
voor personen
vervoer, 
(17e eeuw). 

een aengesmackte wagen gereet zullen 
vinden staan, 't sij open ofte toe-waghen 
tot hare keure'. Er diende dus altijd zowel 
een open als een overdekte wagen klaar 
te staan, waaruit de reiziger dan kon kie
zen. In de praktijk zal hiervan wel niet veel 
zijn terechtgekomen. 
Vreemd is dat in de tarieven geen onder
scheid werd gemaakt tussen een open en 
een gesloten wagen. In ons natte, vaak 
winderige en koude land is een gesloten 
wagen verre te verkiezen boven een open 
wagen. Of zouden er in die tijd in Vianen 
alleen maar open wagens zijn geweest 
die bij nat of koud weer met een zeil wer
den overdekt? 
Koetsen waren in die tijd waarschijnlijk 
niet in Vianen aanwezig.Volgens de over
levering werd in Holland de koets voor het 
eerst pas omstreeks 1582 in adellijke krin
gen gebruikt. Voerlui in Vianen zullen zo'n 
nieuwigheid (die bovendien duurder in 
aanschaf was) pas hebben aangeschaft, 
toen koetsen al lang gemeengoed waren 
geworden. In een ongedateerd stuk4, 
waarin wordt verzocht om de tarieven fors 
te verhogen, werd voor het eerst gespro
ken over een afwijkend hoger tarief voor 
een koets. Dit stuk moet waarschijnlijk 
gedateerd worden in de periode 1670-
1690, dus zo'n honderd jaar na invoering 
van de koets in de Republiek. 

De wegen in en rond Vianen 

In Vianen waren de straten waarschijnlijk 
al vrij vroeg bestraat. Dit is zeker het 
geval geweest met de hoofdstraat tussen 
Lek- en Landpoort, de Voorstraat, en met 
de Langendijk die de Oostpoort verbond 
met de Voorstraat. Buiten de stad waren 
de wegen ongeplaveide klei-, zand- of 
grindpaden. 
Door de vele kuilen en de gaten, die de 
wegen ongetwijfeld hebben gekenmerkt, 
kwamen de wagens vaak maar langzaam 
vooruit. In een periode met veel regen 
werd het reizen per wagen sterk bemoei
lijkt ten gevolge van de modderige en 
drassige wegen, waardoor de wielen weg
zakten en de paarden de wagens nog 
maar nauwelijks konden vooruitkrijgen. 
Dit was vooral in de winter het geval. 

Door een overzetveer, waarmee ook 
rijtuigen en beesten konden worden 
overgezet, had Vianen een goede verbin
ding met Vreeswijk. Van Vreeswijk liep 
een weg langs de in 1288 gegraven 
Nieuwe Vaart naar Jutphaas en vandaar 
langs de Vaartse Rijn naar de Tolsteeg 
in Utrecht. Door de in 1840 in gebruik 
genomen schipbrug werd de oversteek 
van de Lek een stuk gemakkelijker en 
sneller. 
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De stadspoorten 

In 1336 verleenden Willem van Duven-
voorde en zijn echtgenote Heilwich van 
Vianen, aan Vianen stadsrechten5. Vanaf 
dat moment begon men geleidelijk met de 
aanleg van stadsmuren en poorten, waar
mee men in 1383 nog volop bezig was6. 
Vianen kreeg drie toegangspoorten, waar
van er twee dienden voor de noord-zuid
route die dwars door de stad liep. Aan de 
noordkant, waar men via de veerweg bij 
het overzetveer naar Vreeswijk kwam, 
werd de nu nog bestaande Lekpoort 
gebouwd. In de vijftiende eeuw werd deze 
nog Waterpoirt genoemd. 
Aan de zuidkant van de stad verrees de 
Landpoort die in de vijftiende eeuw de 
Vyansche Poirt heette. De derde poort 
werd in de noord-oosthoek gebouwd, die 
de fantasieloze naam Oostpoort kreeg, 
maar in de vijftiende eeuw Gheenkens 
Poirthuse werd genoemd. Toen rond 1831 
Batenstein werd gesloopt7, werd de 
Hofpoort als vierde toegangspoort voor de 
stad in gebruik genomen. 
In 1838 werd de Oostpoort vervangen 
door een ijzeren hek8. Twintig jaar later, in 
1858, kwam het definitieve einde van de 
poorten. !n dat jaar werd de Landpoort 
gesloopt, werden beide poortdeuren die in 
de Lekpoort hingen verwijderd, evenals 
het ijzeren hek dat in de plaats van de 
Oostpoort was gekomen. Het verkeer kon 
nu ongehinderd de stad in- en uitrijden. 

De opkomst van de trekschuit 

In 1658 sloot Louise Christine van Solms, 
voogdes van de acht jaar oude Wolfert 
van Brederode, een overeenkomst met de 
magistraat van Gorkum over de verbete
ring van de waterweg tussen Vianen en 
Gorkum en het instellen van een trek-
schuitenveer tussen beide plaatsen. 
Een reis per trekschuit duurde drie uur, en 
kostte in de zomer 11 stuivers, in de win
ter 13 stuivers per persoon9. Dat was voor 
een individuele reiziger of een paar min
der dan met een wagen. Pas met een 
gezelschap van acht personen was men 
met een wagen twee stuivers goedkoper 
uit, zoals blijkt uit de volgende tabel. 

aantal 
perso

nen 

wagens schuiten aantal 
perso

nen zomer winter zomer winter 

1 2,50 3,00 0,55 0,65 

2 2,50 3,00 1,10 1,30 

3 3,00 3,50 1,65 1,95 

4 3,00 3,50 2,20 2,60 

5 3,75 4,25 2,75 3,25 

6 3,75 4,25 3,30 3,90 

7 4,50 5,00 3,85, 4,55 

8 4,50 5,00 4,40 5,20 

Geen wonder dat de voerlui op het traject 
Vianen-Gorinchem steeds minder te doen 
kregen. Later werden, zoals blijkt uit een 
reglement van 1745, de tarieven voor de 
wagens en schuiten op dit traject gelijk 
getrokken10. 
De trekkracht voor de schuiten werd gele
verd door paarden. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat het voerliedengilde hier 
wel brood in zag. Al is hierover in het 
archief van Vianen niets terug te vinden, 
het is waarschijnlijk dat de voerlui vanaf 
het begin ook het jagen [= trekken] van de 
trekschuit voor hun rekening hebben 
genomen. Uit een request van 1700 door 
enkele voerlieden blijkt dat de schuiten 
eigendom waren van voerlui, en het is 
heel goed denkbaar dat dezen al vanaf 
1658 het trekschuitenveer verzorgden. 
De inkomsten die de voerlieden verloren 
met de afname van het aantal ritten per 
wagen naar Gorinchem, werden op die 
wijze geheel of gedeeltelijk goedgemaakt 
door de inkomsten uit de trekschuit. 
Vanwege de lagere prijs zullen meer men
sen gebruik zijn gaan maken van deze 
vorm van "openbaar vervoer", hoewel 
voorname lieden zich liever niet met het 
gewone volk zullen hebben afgegeven en 
prefereerden op eigen gelegenheid te rei
zen. 
De schuiten hadden vaste vertrekuren, 
zoals de tegenwoordige trein- en busver
bindingen. Daarmee was deze vervoers
wijze anders georganiseerd dan die met 
landwagens, die op afroep beschikbaar 
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waren. In 1700 blijkt echter tussen Vianen 
en Gorinchem zowel een wagen- als 
schuitenveer te zijn, die ieder volgens een 
bepaalde dienstregeling werkte. 
Het punt van vertrek en aankomst van de 
trekschuit was vlak buiten de Landpoort 
gelegen, bij de herberg 'Het Zwijnshoofd'. 
Hier konden de reizigers wachten en wat 
gebruiken. Veel reizigers die naar Utrecht 
doorreisden of vandaar kwamen met het 
overzetveer tussen Vianen en Vreeswijk, 
moesten de afstand overbruggen tussen 
Landpoort en overzetveer aan de Lek 
(ruim een kilometer). Volgens een con
tract uit 1745 tussen burgemeesters van 
Gorinchem en de magistraat van Vianen 
over het vervoer per trekschuit en postwa
gen tussen de beide steden konden de 
reizigers gebruik maken van een slee, 
zodat ze in ieder geval niet hoefden te 
lopen. Hoe lang dit vervoer met de slee 
heeft geduurd en hoe dit in later tijd werd 
geregeld, is niet bekend. 

Reorganisatie van het gilde in 1700 

Functioneerde het voerliedengilde in de 
beginjaren goed, aan het eind van de 17e 
eeuw was dit zeker niet meer het geval. 
Het had schulden en in de loop der tijd 
was de wanorde toegenomen. Sommige 
voerlui ontbrak het aan een geschikte 
wagen of aan goede paarden, van ande
ren heette het dat zij geen 'behoorlijcke 
navigable schuijten' bezaten. Vaak moest 
de reiziger wachten tot een geschikte 
wagen of schuit beschikbaar was. Van 
varen volgens de dienstregeling was vaak 
geen sprake. 
In het jaar 1700 richtten acht voerlui een 
verzoekschrift aan Frederik Adolf van 
Lippe, de toenmalige heer van Vianen, 
waarin zij op deze wantoestanden wezen 
en verzochten om met z'n achten een 
besloten gilde te mogen vormen. De 
genoemde wantoestanden hadden er vol
gens hen toe geleid dat het vervoer op het 
traject Vianen-Gorinchem was teruggelo
pen. Dat betekende niet alleen minder 
inkomsten voor hen zelf, maar ook voor 
de Viaanse middenstand, met name voor 
de herbergen. De acht requestranten had
den daarom onderling en met de andere 

voerlui de mondelinge afspraak gemaakt 
dat de acht voortaan het gilde zouden vor
men en het vervoer tussen Vianen en 
Gorinchem (Meerkerk) zouden verzorgen, 
leder van hen zou een goede wagen en 
minstens drie geschikte paarden paraat 
hebben en samen zouden ze ervoor zor
gen dat er vijf goede trekschuiten beschik
baar waren. De dienstregeling zou voor
taan stipt worden nageleefd. 
Hoewel het veer Vianen-Gorinchem waar
schijnlijk de belangrijkste inkomstenbron 
van de voerlui was geworden, verklaren 
ze zich bereid 'wanneer sulcx van noode 
mogte wesen na andere plaatsen te rij
den'. De inkomsten uit ritten naar elders 
zouden door de commissaris gelijkelijk 
onder alle acht voerlui worden verdeeld. 
Op 29 oktober 1700 werd hun verzoek 
door de heer van Vianen ingewilligd. Op 
zijn bevel stelde de magistraat van Vianen 
een reglement op, volgens welke het 
voerliedengilde voortaan een numerus 
clausus hanteerde van acht personen. Bij 
het overlijden van een der leden zou de 
opengevallen plaats worden ingenomen 
door diens zoon of door de zoon van een 
medelid. 

Een voerman mocht zijn gildeplaats 
slechts verkopen aan de zoon van een 
voerman-gildebroeder. Het was nu inder
daad een besloten gilde. Door het ont
staan van clanvorming en de daarmee 
gepaard monopolisering was het risico 
van een achteruitgang van de kwaliteit 
niet denkbeeldig. Dat is ook precies wat er 
gebeurde. 
Elke voerman moest drie geschikte paar
den op stal hebben en beschikken over 
een koets en twee open wagens (die elk 
jaar werden gekeurd). Het gilde moest 
permanent vijf trekschuiten in gebruik 
hebben. Dit laatste was conform het ver
zoek, maar het aantal wagens steeg daar 
beduidend boven uit, terwijl bovendien het 
bezit van een koets iets geheel nieuws 
was. Dat ging de meesten van de niet 
kapitaalkrachtige voerlui blijkbaar boven 
hun macht. Uit latere documenten kunnen 
we tenminste afleiden, dat hooguit een 
enkele voerman zich een koets plus twee 
wagens kon permitteren. Al spoedig horen 
we over een eerste poging van een bui-
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Twee concurrerende vervoerssystemen passeren elkaar langs de Vecht. Detail van een gravure van het 
huis Hoogevecht bij Maarssen door D. Stoopendaal in: De Zegepraalende Vecht, Amsterdam, 1719). 
RAU, Top. Atlas, 117-18. 

tenstaander tot het gilde door te dringen. 
In 1702 vraagt Herman Jansen de Jongh 
naar aanleiding van een opengevallen 
plaats het lidmaatschap van het gilde voor 
zijn zoon, die - o.a. voor de heren van 
Lippe - met een koets met acht personen 
heeft gereden. Het antwoord is niet 
bekend, maar Herman was geen lid van 
het voerliedengilde, zodat het verzoek wel 
op niets zal zijn uitgelopen. 

Goederenvervoer binnen de stad 

Behalve personen was het ook aan de 
voerlui voorbehouden alle vracht in 
Vianen te vervoeren. Als enige uitzonde
ringen golden koren mits 'bij den molen 
kon vernaghte' en bier11. Natuurlijk mocht 
iedereen vervoeren wat zijn eigendom 
was, dus ook zijn eigen koren. 
Het vervoer van het bier werd door het 
stadsbestuur verpacht, zoals blijkt uit een 
document van 163812. De pachter diende 
een bierwagen of -slee te bezitten, waar

mee het bier moest worden vervoerd. Zo 
hield de magistraat het verbruik in het 
oog, wat in verband met de inning van de 
accijns van belang was. Het biervervoer 
viel niet onder het voermansgilde. Ook in 
latere tijd is steeds sprake van een bier
slee. 
Ook het vervoer van turf werd gecontro
leerd door het stadsbestuur. In 1679 had 
het 8 turfrijders aangesteld13, maar die 
waren wel allen lid van het voermansgilde. 
Ruim 20 jaar later, in 1700, klagen de gil-
debroeders dat er lieden zijn die nog 
steeds turf mogen rijden, terwijl 'haer 
mans ofte ouders twintich en dertich jaren 
zijn doot geweest ofte buiten het gild 
woonachtig sijn'. Deze misstand werd in 
1700 rechtgezet. 
Soms moesten de schippers van de turf-
of brandstofschepen lang wachten op de 
wagens die de lading moesten afvoeren. 
Om wrijving en irritatie, die daarbij kon 
ontstaan, te voorkomen werd in 1795 
bepaald dat er altijd twee wagens moes-
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vertrek/ 
aankomst 

terug tarief 
(zomer) 

tarief 
(winter) 

Vianen 5.00U 17.30U - -

Gorcum 7.30u 15.0Ou ƒ1,60 ƒ 1,75 

Waalwijk 11.00u 12.00U ƒ3,20 ƒ3,35 

Sprang ƒ3,40 ƒ3,50 

Breda 6.00u ƒ4,80 ƒ5,40 

Vertrek- en aankomsttijden van de postwagendienst vanuit Vianen en de tarieven in zomer en winter. 

ten rijden. Bovendien moesten de wagens 
zijn voorzien van goed hekwerk en plan
ken en voorzichtig rijden, zodat er niets 
van de wagens af zou vallen. Bij de hob
belige straten en houten wielen met stalen 
banden zal dat zeker niet altijd zijn gelukt. 

Vianen en de postwagendienst 

Een postwagendienst was een geregelde 
dienst per koets of reiswagen voor het 
vervoer van personen, hun bagage en 
kleine ladingen over langere afstanden. 
Op een lange rit werden de paarden na 
een bepaalde afstand ververst. Dit 
gebeurde op een post of station, waar ook 
de passagiers konden in- en uitstappen. 
De dienst reed dus van post naar post, 
vandaar de naam postwagendienst. Het 
woord post heeft op dat moment dus niets 
te maken met het vervoer van brieven14. 
De eerste postwagendienst die Vianen 
aandeed werd opgericht in 1719, en wel 
voor het traject Vianen-Gorinchem-
Breda15. Dit gebeurde door de voerlieden 
van Vianen, in samenwerking met die van 
Gorinchem en Breda. 
Driemaal in de week, op zondag, dinsdag 
en donderdag, reed een wagen van Breda 
via Sprang, Waalwijk en Gorkum naar 
Vianen en vice versa. In de zomer vertrok 
de wagen om 6.00 uur uit Breda, die uit 
Vianen om 5.00 uur. De Viaanse voerlui 
brachten de reizigers tot aan Gorkum bij 
het Sleeuwijkse veer, de Gorkumse voer-
lui van Sleeuwijk naar Waalwijk, waarna 
die van Breda de passagiers vervoerden 
naar hun stad. De laatsten hadden dan 
hun passagiers richting noorden al in 
Waalwijk uitgeladen om over te stappen 
op de wagen, die naar Gorinchem terug

keerde. Vandaar werden de reizigers door 
de Viaanse wagen naar Vianen gebracht. 
De Viaanse voerlui hadden dan van half 
acht 's morgens (aankomsttijd) tot onge
veer drie uur 's middags de tijd in Gorin
chem moeten doden. In Vianen staken de 
passagiers met het overzetveer de Lek 
over naar Vreeswijk, waar zij de trekschuit 
naar Utrecht van 18.00 uur konden 
nemen. Ze waren dan al 12 uur onder
weg! 
De tarieven van deze voorloper van het 
openbaar vervoer vanuit Vianen zijn in 
bovenstaande tabel weergegeven. 
Het is niet bekend of deze dienst gewerkt 
of zelfs bestaan heeft. Op het gebied van 
de coördinatie tussen de drie vervoersgil-
den lagen talloze problemen voor de 
hand. Waarschijnlijk heeft de dienst daar
om ook niet lang bestaan. 
Hoe dan ook, in 1766 richtten de voerlie
den van Breda, Gorkum en Utrecht een 
nieuwe postwagendienst op tussen Breda 
en Utrecht, over Gorkum en Vianen16. De 
Vianezen staan buiten spel en blijven dat 
ook in de komende jaren. Veel profijt heb
ben de Viaanse voerlui niet gehad van de 
postwagendiensten. 

Misstanden en verval 

In 1700 was er orde op zaken gesteld, 
maar na verloop van tijd ontstonden er 
toch weer misstanden. In 1725 klaagde 
commissaris Nicolaas Groenendijk, dat 
niet-gildebroeders ook reizigers vervoer
den en dat een paar voerlui zich niet aan 
de regels hielden en daardoor hun colle
ga's en ook de commissaris benadeelden. 
Wat was het geval? De dwarsliggers ver
voerden passagiers zonder, zoals gebrui-
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keiijk, erom te hebben 'gesmakt', dus zon
der hun medevoerlui een kans te geven. 
Aangezien de commissaris aan elke 
smakking 3 stuivers verdiende, hield hij 
vast aan de oude afspraak, temeer daar 
dat smakken plaatsvond bij hem in de her
berg, wat natuurlijk een gunstige uitwer
king had op zijn omzet. 
De acht voerlui 'die door de siegte tijde 
nauwelijks van hare bedieningen kunnen 
subsisteren', hadden het kennelijk niet 
breed en het is niet te verwonderen dat 
sommigen wel eens tegen de regels ingin
gen om wat extra's te verdienen. 
Door de geringe verdiensten bezaten ook 
niet alle voerlui een koets en twee open 
wagens, zoals het reglement van 1700 
voorschreef. In 1725 werd daarom 
bepaald dat wanneer een reiziger een 
koets wilde, alleen de gildebroeders die 
een koets hadden, mochten smakken. En 
opnieuw werd bepaald dat alleen gilde-
broeders passagiers mogen vervoeren. 
Het ging daarna weer redelijk met het 
gilde, maar na verloop van tijd nam het 
aantal klachten zienderogen toe. In 1734 
herhaalde het stadsbestuur de bepaling, 
dat alleen gildebroeders reizigers moch
ten vervoeren, omdat 'het gilde sinds 
enkele jaren in verval was'17. Als enige uit
zondering gold dat herbergiers reizigers 
die bij hen hadden overnacht zelf mochten 
wegbrengen, wat de voerlui zeker goede 
klandizie zal hebben gekost. 
Wel werden tot tevredenheid van de voer

lui de 81-jaar oude vervoerstarieven aan
gepast. Voor de korte afstanden bedroeg 
de stijging gemiddeld zo'n 20%, maar een 
ritje naar Amsterdam, Rotterdam en 
Leiden kostte ongeveer 40% meer en 
naar Antwerpen zelfs 60%! 

Het nieuwe reglement van 1735 

Dit alles sorteerde echter weinig effect. 
Door de vele verschillende reglementen 
was de situatie onoverzichtelijk geworden. 
De magistraat van Vianen besloot een 
heel nieuw en compleet reglement op te 
stellen voor het voermansgilde, met erin 
een apart reglement voor het trekschui-
tenveer Vianen-Gorinchem. Zij vroeg de 
Staten van Holland als heren van Vianen 
het reglement goed te keuren, waarop dit 
in een Statenresolutie werd vastgelegd. 
Het bevatte eigenlijk niets nieuws, behal
ve op het organisatorische vlak. Daar ver
beterde het een en ander. Zo werd de 
clanvorming door de voerlui tegengegaan. 
Voortaan zou, bij de dood van één van de 
acht voerlui, de magistraat een opvolger 
aanwijzen. Zo konden vers bloed en nieu
we ideëen in het gilde komen. 
Ook de inkomsten voor de bus werden 
fors hoger. Voortaan moest elke voerman 
van elke 'vragt met wagen of schuijt, daar
om gedobbeld word, een stuijver' afstaan 
aan de bus. De bus, die beheerd werd 
door de commissaris, werd in het begin 
van ieder jaar geopend. Het geld werd in 

Gezicht op Vreeswijk met het veer tussen Vreeswijk en Vianen, waarop een koets wordt overgevaren. 
Ets door H. Spilman naar een tekening van J. de Beyer, (ca. 1750). 
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twee gelijke delen verdeeld. De ene helft 
was bestemd om 'tot armoede vervallen' 
leden van het gilde te ondersteunen en 
'de andere helfte zal bij de gezamentlijke 
gildebroeders verteerd worden'. Over de 
wijze waarop dit gildefeest werd gevierd 
horen we verder niets. 
Het reglement bepaalde dat bij ruzies en 
geschillen over de beroepsuitoefening de 
zaak aan de gildemeesters moest worden 
voorgelegd, die dan een bindende uit
spraak deden. Wanneer de gildemeesters 
tuchtrechtelijk optraden, dan gebeurde dit 
in een ruimte, die gehuurd werd (meestal) 
in een herberg. De in het ongelijk gestelde 
partij moest 'voor kamerhuur en vertering' 
'drie bollen of zes kannen bier' betalen. 

De laatste periode van het gilde 

Het gilde had nu een nieuw reglement, er 
was meer duidelijkheid over wat wel en 
wat niet mocht, het bestuur van Vianen 
had een grotere vinger in de gildepap en 
kon op tijd bijsturen, maar toch liep niet 
alles naar wens. Zo verzocht Dirk van den 
Bosch, de kastelein van de stadsherberg 
'De Roos' (aan de Voorstraat), in 1745 
aan de Staten van Holland om 'voitures 
en paarden' te mogen verhuren aange
zien regelmatig vele personen in Vianen 
kwamen die hun reis niet goed konden 
vervolgen"! 8. In 1771 werden de tarieven 
opnieuw verhoogd in verband met de 
duurte van het voer voor de paarden19, 
daarna wordt het stil rond het gilde. 

Van de laatste periode is weinig bekend. 
In 1798 werden door de regering van de 
Bataafse Republiek alle ambachtsgilden 
als publiekrechtelijke organisatie opgehe
ven omdat ze de vrijheid in het bedrijfsle
ven belemmerden20. Ook in Vianen 
gebeurde dat. Bij de opsommingen21 van 
de gilden ontbreekt vreemd genoeg het 
voermansgilde en ook uit eerdere jaren is 
niets teruggevonden over het opheffen 
van het gilde. 
De gilden waren in 1798 dan wel officieel 
opgeheven, in de praktijk bleven ze voort
bestaan. Ook het voermansgilde. Pas in 
1806, toen de Patentwet werd uitgevaar
digd, kreeg iedereen het recht om, waar 

dan ook, een bedrijf uit te oefenen en in 
1808 werd de Corporatiewet afgekondigd 
die de aan de ambachtsgilden gebonden 
bedrijfsuitoefening afschafte. Hiermee 
was het gildewezen echter nog niet ver
dwenen. De gilden zouden pas echt ver
dwijnen onder koning Willem I. Ook het 
Viaanse voermansgilde bleef tot dan 
voortbestaan. Maar dat is een ander ver
haal. 

W. van Zijderveld 
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