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Bericht van de redactie
In dit dubbelnummer komen enkele
aspekten van de economische bedrijvigheid in het Land van Vianen aan de orde.
Een volledig overzicht van het economische leven door de eeuwen heen mag
men in een tijdschrift van dergelijke
omvang uiteraard niet verwachten, nog
afgezien van het ontbreken van samenvattende studies op dit terrein.
Het Land van Vianen was een agrarisch
gebied met als bestuurscentrum de stad
Vianen. Hier zetelde de heer en de
bestuurlijke organen, en was ook het
stadsbestuur gevestigd. Een aantal
bestuursambtenaren had er zijn woonplaats. Dienstpersoneel, renteniers en
soms militairen zorgden er verder voor dat
een middenstand van neringdoenden er
voldoende bestaansmogelijkheden had.
Van industriële bedrijvigheid is tot na de
Tweede Wereldoorlog nauwelijks sprake
geweest. Wel telde de stad Vianen een
toenemend aantal handwerkslieden, zoals
blijkt uit het bestaan van stedelijke gilden.
Helaas zijn de historische bronnen over
het Viaanse gildewezen slechts in zeer
beperkte mate bewaard gebleven.
Desondanks zijn J.A.M, en A.C.N.
Koenhein er in geslaagd om aan de hand
van het schaarse bronnenmateriaal een
beeld te schetsen van de gilden, zoals die
van de 16e eeuw tot aan hun opheffing na
de Bataafse Omwenteling in 1795 werkzaam zijn geweest.
H.L.Ph. Leeuwenberg beschrijft een
bedrijfstak, waarvan uit de archieven en
van afbeeldingen bekend is dat zij in
bescheiden mate in Vianen is uitgeoefend, de blekerij. Van een volgroeide
bedrijfstak kan men moeilijk spreken,
maar de blekers en bleeksters zijn wel
zichtbaar aanwezig geweest in Vianen.
De korenmolen van Lexmond heeft
slechts een kleine eeuw gedraaid, van
1824 tot 1916. Over deze molen en zijn
molenaars levert W. van Zijderveld een
bijdrage, waarmee hij aansluit op de nog
levende herinnering van enkele zeer oude
Lexmondenaren.
In februari van dit jaar opende mevr. mr.
E.M. van der Marck, conservator van de

Stichting tot bevordering der Notariële
Wetenschap te Amsterdam, de tentoonstelling over het notariaat in het Stedelijk
Museum te Vianen. De historische inleiding, die zij bij die gelegenheid hield over
het notarisberoep, bevatte ook een aantal
verwijzingen naar Viaanse notarissen. Het
verzoek van de redactie om deze rede als
een bijdrage in het tijdschrift te mogen
afdrukken, werd door haar welwillend toegestaan.
Zoals gebruikelijk wordt het nummer
besloten met een aflevering van Vianen
toen en nu en de Kroniek.
Vianen, 5 september 1991

Het ontstaan van de gilden te Vianen
Over de oorsprong van de Viaanse gilden
moeten wij helaas constateren, dat deze
goeddeels in de historische nevelen
gehuld blijft. Dit wordt in de eerste plaats
veroorzaakt door het gemis aan bronnen
uit die tijd. Om die reden steunt dit onderzoek voornamelijk op indirect bronnenmateriaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld
oude archiefinventarissen en transportregisters van onroerend goed, waarin wel
eens melding wordt gemaakt van een
gilde of broederschap. Het onderzoek
wordt verder bemoeilijkt door de vage en
soms zelfs tegenstrijdige verwijzingen in
gildebrieven naar oudere voorgangers.
Desondanks zullen wij trachten een beeld
te schetsen van de ontstaansgeschiedenis van de Viaanse gilden.
De broederschappen
De ambachtsgilden ontstonden toen de
stedelijke handwerkslieden talrijker werden en de beoefenaars van eenzelfde
beroep zich aaneensloten om hun
gemeenschappelijke belangen beter te
kunnen behartigen. Al eerder hadden de
kooplieden zich georganiseerd in
beroepsverenigingen om hun belangen
tijdens hun handelsreizen beter te
beschermen . Behalve materiële belan1

gen speelden ook religieuze beweegredenen een belangrijke rol. Het kwam ook
voor dat ambachtslieden zich verenigden
in religieuze broederschappen, die hun
eigen altaar in de kerk bezaten, een
geestelijke in dienst namen voor het
lezen van bijzondere missen en zich als
beroepsgroep manifesteerden in processies. Soms ging de religieuze broederschap vooraf aan de eigenlijke gildevorming, soms kwam zij daaruit voort.
In Vianen bestonden voor de Reformatie
verschillende broederschappen. Niet altijd
valt na te gaan welke functie deze broederschappen vervulden en wanneer zij
zijn ontstaan. Aangezien evenwel bij de
latere gilden op geen enkele wijze een
verband kan worden gelegd met de middeleeuwse broederschappen, is het niet
onwaarschijnlijk, dat het hier uitsluitend
godsdienstige of charitatieve instellingen
betrof.
De gilden ontstaan vóór de Reformatie
Het oudste gilde, waarvan met zekerheid
een jaartal bekend is, betreft het snijdersof kleermakersgilde. Uit een inventaris

van 1607 blijkt, dat op 11 juli 1500 door
Walraven II van Brederode aan de snijders een gildebrief was verleend . Deze
brief was sindsdien 'door ouderdom vergaan', om welke reden Walraven III op 26
september 1601 een nieuwe gildebrief
verleende voor de 'kleermakers, borduyrwerckers, hoosebreyders, hoeyemakers
[= hoedemakers] ende stoffeerders van
deselve, droochscheerders, gewantsnijders, alsook wollen en zijdelaeckenen,
vasteynen [fustein = stof uit katoen], bombasijnen, deecken- en diergelijcke vercoopers'.
Van respectabele leeftijd is ook het
schoenmakersgilde, dat op S. Severijnsdag [= 23 October] 1503 een gildebrief
ontving. Op verzoek van de schoenmakers, leerbereiders en -verkopers schonk
dezelfde Walraven III in 1606 een nieuwe, gewijzigde gildebrief, waarin naar
deze oude brief werd verwezen.
Het lijndraaiersgilde levert ons de oudst
bewaard gebleven tekst van een gildebrief, zij het in een (16e-eeuws?) afschrift.
Het is ook het eerste gilde, waarvan wij
de oprichtingsdatum kennen. De lijndraaiers werden op 20 februari 1566 door

Pinnemakersschuiten op de Lek. Ets door A. Rademaker, (ca. 1730).
2

Hendrik van Brederode in een eigen gilde
ondergebracht, onder de schutspatroon
van S. Paulus-bekering . Met de stichtingsbrief van dit gilde is evenwel iets
eigenaardigs aan de hand. Hendrik kondigt aan dat het hier gaat om een afsplitsing van een reeds bestaand S. Severusgilde, waarin 'vele ende diverse personen
van tweederhande neringe, handel ende
coopmanschap, alse lijndraeyers ende
wevers mit haer aencleven ofte den
ambacht aengaande [verwante beroepen]' waren opgenomen. Het S. Severusgilde was evenwel 'bij verloop des tijts in
sulcker vuegen ende manieren geaugmenteert [= gegroeid] ende vermeerdert',
dat de lijndraaiers nu in een afzonderlijk
gilde werden ondergebracht. Dit S.
Severusgilde nu was volgens Hendrik
inderti'd n esticht door zijn vader Reinoud
III (1531-1556), maar in de nieuwe gildebrief, die Walraven III op 2 October 1601
aan de wevers uitreikt, wordt diens overgrootvader Walraven II (1473-1531) als
stichter van het S. Severusgilde aangemerkt.
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn,
dat onder Walraven II een gilde voor de
wevers onder de naam van S. Severus
tot stand is gekomen. Bij een toename
van het aantal ambachtslieden onder
Reinoud III heeft deze de lijndraaiers
mede tot het gilde toegelaten. Toen evenwel in de regeringsperiode van Hendrik
van Brederode (1556-1568) het gilde te
omvangrijk werd, heeft deze de lijndraaiers weer van het St. Severusgilde
gescheiden en een eigen gildebrief verleend.
Of de stichtingsbrief van het weversgilde
teruggaat op Walraven II of diens zoon
Reinoud III blijft dus een open vraag. Wel
wordt duidelijk uit de bevestigingsbrief
van 1601, dat Vianen zowel wol-, linnen-,
koord- als lintwevers telde, waarbij moet
worden opgemerkt dat dezen niet alleen
binnen de stadsvrijheid, maar ook in
Helsdingen, Bolgarije of Outena werkzaam konden zijn.
Van twee gilden staat vast dat zij reeds
vóór de Reformatie bestonden. De procurators of gildemeesters van het kuipersgilde, dat in de Viaanse kerk een altaar

gewijd aan S. Franciscus bezat, zegden
in 1518 aan Katrina Dirck Ottenss. een
rente op land in Hagestein op. Verdere
vermeldingen over dit gilde ontbreken .
Uit de gildebrief van de timmerlieden van
1592 weten wij, dat deze corporatie onder
de schutspatroon S. Joseph al in de tijd
van Hendrik van Brederode met een gildebrief was begiftigd.
De ouderdom van deze zes gilden komt
op verschillende manieren tot uiting. Zo is
er de godsdienstige component in de
vorm van de schutspatroon, wat er op
wijst dat zij van vóór de Reformatie dateren. Het schoenmakersgilde zal wel identiek zijn aan het S. Crispiaansgüde, dat in
1570 een geschil uitvecht voor de schepenbank van Vianen met een burger uit
Gorcum . Zij blijken in 1606 te teren [=
verteren tijdens de jaarlijkse feestrnaaitijd]
op Sint Crispijnsdag [25 October] in overeenstemming met de oude gewoonte. De
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Gildebrief voor de timmerlieden van 30 October
1592. Afschrift uit de 17e eeuw.

timmerlieden stonden in 1592, zoals
gezegd, nog onder de schutse van S.
Joseph, maar in een volgende brief, van
1639, is elke verwijzing hiernaar verdwenen. Volgens de brief van 1592 vieren zij
hun teerdag op de zondag voor S. Lucas
[18 October], in de brief van 1639 echter
wordt gesproken over omstreeks S. Victor
[10 October]. De wevers, met S. Severus
als patroon, kwamen op de tweede zondag na S. Victor bij elkaar.
Het meest uitvoerig zijn we echter ingelicht over het lijndraaiersgilde dankzij de
volledig overgeleverde tekst van de stichtingsbrief uit 1566. Zijn leden waren verplicht om ieder jaar op de gildefeestdag
van S. Paulus-bekering [25 januari] 'een
eerlicke statie' [= processie, soms met
bezoek van de graven der overleden
broeders] te houden en een mis te laten
zingen. Na afloop volgde dan de gildemaaltijd, waarbij ieder lid verplicht was
aanwezig te zijn op straffe van een boete
van de kosten van de maaltijd of 6 stuivers. De vijf andere corporaties van voor
de Reformatie zullen in hun gildebrieven
soortgelijke bepalingen hebben gekend.
Herinneringen aan de vroegere godsdienstig/charitatieve functies van de gilden
vinden wij in de opbouw van hun (latere)
gildebrieven en in de afzonderlijke bepalingen terug.
De nieuwe gilden
De nieuwere gilden te Vianen zijn achtereenvolgens die van de schippers (15
december 1588) , de knoopmakers (3
april 1625), de smeden (7 juni 1628), de
voerlieden (1 maart 1632), de metselaars
(24 maart 1666) en de bakkers (28 mei
1672).
In de nieuwe gildebrieven is vrijwel elke
herinnering aan godsdienstige gebruiken
verdwenen. Uiteraard wordt geen melding
meer gemaakt van heiligen als schutspatronen. Wel werd in de brief van de schippers uit 1588 nog bepaald, dat de gildebroeders elk jaar op de zondag na S.
Andries [30 november] hun maaltijd
moesten houden.
Van een onderlinge overeenkomst van de
gildebrieven is geen sprake meer. Zij zijn

De metselaar. Uit: Jan Luyken, Het menselyk
bedryf (Amsterdam, 1694)
of in Vianen zelf ontworpen of aan voorbeelden uit nabijgelegen plaatsen ontleend. Hiernaar zou nader onderzoek dienen te worden verricht.
De wetgeving betreffende de gilden
De gildewetgeving kon op tweeërlei
niveau tot stand komen, door tussenkomst van de heer of het stadsbestuur en
op instigatie van de gilden zelf.
Te Vianen werden de gildebrieven en de
ampliaties uitsluitend door de heer verleend. Dit hangt samen met de staatkundige verhoudingen in de heerlijkheid
Vianen. Het stadsbestuur van Vianen
heeft nooit die mate van staatkundige en
bestuurlijke autonomie weten te bereiken,
die veel steden elders in de Republiek
wel bezaten. Deze steden vormden op
zich centra van economische, juridische
en bestuurlijke macht, waar de regentenfamilies in de vroedschappen het in het
algemeen voor het zeggen hadden. Deze
macht werd op een hoger bestuurlijk
niveau vertaald, doordat de steden afgevaardigden stuurden naar de gewestelijke
Statenvergaderingen, waarin zij meebeschikten over de landszaken. Deze steden hadden daarmee een stem in het
landsbestuur en werden daarom stem-

hebbende steden genoemd. Wanneer
men daarbij bedenkt, dat in de Republiek
der Verenigde Nederlanden de hogere
overheid werd gevormd door de
Statenvergaderingen van de provincies,
die zich in een federatief verband hadden
aaneengesloten, is het niet moeilijk voorstelbaar dat binnen deze staatsrechtelijke
constellatie de steden (in ieder geval de
stemhebbende onder hen) zich een grote
mate van autonomie konden veroorloven.
In Vianen daarentegen bestond wel degelijk tot het eind van de Republiek een
machtige overheid, waaraan stad en land
van Vianen ondergeschikt waren, namelijk de heren van Vianen.
Achtereenvolgens waren dit leden van de
geslachten Van Beusichem (later Van
Vianen geheten), Brederode, Dohnaen
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van Holland. De bestuurlijke situatie in
Vianen was daardoor enigzins vergelijkbaar met die in een ambachtsheerlijkheid,
waar de dorpsinstellingen zich evenmin
hebben kunnen ontwikkelen tot het
niveau van de meeste steden.
Zo waren er wel twee burgemeesters,
een thesaurier en een secretaris, alsmede een schout (tevens substituut-drost)
en een schepenbank, die de lagere rechtspraak uitoefende, maar van een raad of
vroedschap vinden wij in de 17e en 18e
eeuw geen spoor. Overigens moet er in
een vroeger stadium wel een raad
gefunctioneerd hebben (de gildebrief van
de schippers uit 1588 maakt er melding
van), maar omtrent diens werkzaamheden en bevoegdheden of samenstelling
bestaat veel onzekerheid. De stad had
ook bepaalde privileges, zoals het heffen
van stedelijke belastingen, het aanstellen
van lagere ambtenaren en dergelijke,
maar de invloed van de heer in het landsen stadsbestuur, in de praktijk uitgeoefend door de drost, was alom aanwezig.
In dit licht bezien is het niet verwonderlijk,
dat de gildebrieven en andere wetgevende maatregelen ten aanzien van de gilden op naam van de heer werden uitgegeven. Dit neemt niet weg, dat het stadsbestuur en soms ook de gilden zelf aan
de totstandkoming van regelingen hebben meegewerkt. Bij de de verlening van

De lijndraaier. Uit: Jan Luyken, Het menselyk
bedryf (Amsterdam, 1694)
gildebrieven of ampliaties [= aanvullingen]
aan de snijders (1500), lijndraaiers
(1566), wevers (1601), timmerlieden
(1592 en 1639), knoopmakers (1625) en
smeden (1628) worden geen adviserende
instanties genoemd. In de andere gevallen is dit wel gebeurd. Eenmaal zien wij
een volledig stadsbestuur in een adviserende rol, en wel bij de schippers in 1588.
Dan treden de drost, schout, burgemeesters, schepenen en raad op. In de overige
wetgevingen worden in wisselende
samenstelling drost, burgemeesters,
regeerders (ook wel gerecht of magistraat) en de thesaurier genoemd. Bij de
smeden vinden wij nog de vermelding dat
de brief in het stadsregister moest worden geregistreerd. Dit register is helaas
niet bewaard. Van werkelijke invloed van
de gilden is slechts in één geval sprake
en wel bij de knoopmakers. In de overgeleverde kopie van de gildebrief van 3 april
1625 is in de marge een aanvulling opgenomen, die betrekking heeft op de verhoging van het entreegeld, met de vermelding dat deze door de magistraat met
consent van de gildemeesters is
geschied. De heer vond deze verandering
blijkbaar van te ondergeschikt belang om
hier zelf op te treden.
Bij drie gilden is er sprake van overheids-

initiatief op wetgevend gebied. Het gaat
hier om een aanvulling bij de bakkers en
in feite nieuwe gildebrieven bij de schippers en de voerlieden. In alle drie de
gevallen treedt de hogere overheid op met
de bedoeling via de gilden bepalingen die
het algemeen belang dienen ten uitvoer te
laten brengen. Tevens wordt het consumentenbelang beschermd.
Van een geschreven wetgeving door de
gilden zelf is ons niets gebleken. Deze
moet ook onwaarschijnlijk worden geacht,
aangezien zelfs het stadsbestuur geen
bevoegdheden op dit gebied bezat. Het
enige, wat de ambachtslieden konden
doen, was een verzoek richten tot de
heer, en desgevraagd van advies dienen.
Of er wellicht ongeschreven gildekeuren
zijn geweest met het doel om binnen het
raamwerk van de gildebrieven een ordelijke gang van zaken van het beroeps- en
gildeleven te verzekeren, is niet meer na
te gaan.
In de Viaanse situatie is het voorts niet
aannemelijk, dat de gilden andere regelingen zullen hebben gehad dan die, welke
uitsluitend op het interne verenigingskarakter betrekking hadden. Zouden de gilden het recht hebben bezeten om bepalingen te maken, die ook golden voor derden
(niet bij de regeling betrokken partijen),
dan had dit de toekenning van een
bepaalde mate van autonomie hebben
betekend.
De gildedwang
De gildedwang kon zich op verschillende
manieren doen gelden. In zijn meest volledige vorm was degene, die een beroep
uitoefende of handel dreef in zaken welke
het ambacht raakten, verplicht tot de corporatie toe te treden. Hij werd dan volle
gildebroeder met alle daaraan verbonden
rechten en verplichtingen. Een dergelijke
regeling van de gildedwang vinden wij in
de gildebrieven van tien Viaanse gilden.
De enige uitzondering hierop vormt het
onbetekenende knoopmakersgilde, waarvan de gildebrief door een slordige redactie wordt gekenmerkt.
Op een andere wijze werd de gildedwang
toegepast op personen, die in hun werk-

De kuiper. Uit: Jan Luyken, Het menselyk
bedryf (Amsterdam, 1694)
zaamheden zijdelings met het gilde te
maken kregen. Zij waren verplicht tot betaling van de helft van het volle gildegeld.
Men noemde dit het halve gilde winnen.
Deze personen, bekend als 'aenwerpelingen' , genoten bescherming tegen concurrentie op hun terrein, maar hadden niets
in het gilde te vertellen. Een dergelijke
positie werd bij het timmerliedengilde
ingenomen door houtkopers- en verkopers, alsmede kramers en smeden, die
kleinhout verwerkten of verkochten. Ook
de schoenmakers hebben blijkens de lijst
van opgeheven gilden van 1798 het halve
gilde gekend . Het is evenwel niet duidelijk wie hiervoor in aanmerking kwamen.
Bij de metselaars waren dit personen, die
nering of koopmanschap dreven in steen,
kalk, cement of andere materialen, die
door de metselaars werden verwerkt, alsmede steen- en pannenbakkers, kalkschippers en 'roockmaeckers' [schoorsteenbouwers] of hun helpers, elke keer
wanneer zij in Vianen arbeid verrichtten.
Hier naderen wij een derde verschijningsvorm van de gildedwang, namelijk de betaling van een klein bedrag als recognitie
[erkenning] van het gilderecht op het door
de corporatie bestreken terrein. Deze
recognitie of 'omlopersgeld' waren zij verschuldigd, die gedurende een of meer

dagen waren aan de man probeerden te
brengen of hun diensten aanboden. Zo
moesten bij het snijdersgilde Viaanse burgers, die met lakens welke meer dan 30
stuivers waard waren omliepen, en
vreemdelingen, die iets verkochten dat het
gilde aanging, drie groten vlaams betalen.
Bij de opheffing in 1798 wordt gesproken
overomlopers met dekens, katoen etc,
die dagelijks een bedrag van twee stuivers moesten voldoen. De schoenmakers
eisten twee blanken van vreemdelingen,
die schoenen, muilen, trippen of ander
ambachtelijk werk op de woensdagse
weekmarkt verkochten. Blijkens hun gildeboek ontving het timmerliedengilde geregeld een bedrag aan omlopersgeld, dat
door de bode werd geïnd . Het is niet
bekend om welke waren het daarbij ging.
De smeden ontvingen volgens de meergenoemde lijst van 1798 dagelijks twee
stuivers van iedere schareslijper. De bakkers tenslotte kenden de bepaling, dat
niemand buiten het gilde meel mocht verkopen, tenzij hij jaarlijks twee gulden en
10 stuivers aan het gilde betaalde.
Vrijstelling van de gildedwang
De gildedwang werd niet te allen tijde en
voor elke verrichting opgelegd. De zin van
de gildedwang was te voorkomen, dat de
vastgestelde bedrijfsorde door buitenstaanders werd verstoord, en om aan de
gildebroeders een behoorlijke afzet te
garanderen. Er was dan ook een aantal
uitzonderingen, waarbij de gildedwang
niet van toepassing was.
Op de eerste plaats was produktie voor
eigen gebruik of huisvlijt geoorloofd.
Hiervan zijn in Vianen geen geschreven
voorbeelden te vinden, maar gezien de
praktijk in andere steden mag worden
aangenomen, dat deze ruimte ook hier
bestond. Een uitzondering van de gildedwang met betrekking tot de beroepswerkzaamheden wordt uitdrukkelijk
genoemd in de gildebrief van de timmerlieden uit 1639. Vreemdelingen die geen
gildebroeder zijn mogen geen arbeid verrichten, tenzij 'onsen dienst aengaende',
waarmee de heer zich de vrijheid voorbehield vreemde ambachtslieden voor zich-

zelf te laten werken.
Op de tweede plaats zijn er uitzonderingen ten aanzien van de te verkopen Produkten, waarover in de Viaanse gildebrieven meerdere malen wordt gesproken. In
de bovengenoemde brief van de timmerlieden krijgen de burgers de vrijheid
brandhout te kopen of te verkopen. De
kramers mogen spelden, naalden, haken,
ogen en dergelijke verkopen zonder het
smedengilde daarin te kennen. Bij de metselaars tenslotte staat het de inwoners vrij
om stenen, bakken en pannen te kopen.
Voorts bestond gedurende marktdagen in
het algemeen een periode van vrijhandel,
tijdens welke de gildedwang tijdelijk
ophield van kracht te zijn. Vianen kende
drie jaarmarkten en een weekmarkt op
woensdag . Soms werd echter de gildedwang ook gedurende deze periode in
een afgezwakte vorm toegepast. Terwijl er
volledige vrijheid bestond voor de snijders
op de drie jaarmarkten en voor de timmerlieden ook nog op de weekmarkt, golden
er voor andere ambachten weer wel
beperkende bepalingen. Bij de schoenmakers was de vreemdeling, die schoeisel op
de weekmarkt verkocht, verplicht twee
blanken betalen, maar tijdens de jaarmarkten gold een beperkte vrijdom voor
het kopen van osse- en koeiehuiden. De
bakkers boden in hun gildebrief de mogelijkheid tot vrije verkoop van beschuit,
koek en brood, mits vóór 12 uur 's middags. Op de jaarmarkten mochten de
koekkramers niet langer dan acht dagen
staan.
Een bijzondere regeling komt in enkele
gildebrieven voor over de verkoop door
vreemdelingen. Voor hen gold vrijheid van
gildedwang, als in hun stad van herkomst
de Viaanse burgers dezelfde vrijheid
genoten. Een bepaling, die gebaseerd
was op een wederkerigheidsgedachte. Zo
zien wij bij de snijders, dat vreemdelingen
vrij mogen omlopen, mits dit in hun stad
aan de Viaanse burgers ook was toegestaan. Eenzelfde bepaling gold voor
schoenverkopers op de weekmarkt ten
aanzien van de verplichting tot betaling
van twee blanken.
Een nevenaspect van de gildedwang was,
dat de gilden ontaardden in een gesloten
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Tekening voor het maken van een meesterproef, noodzakelijk om te worden toegelaten tot het
timmerliedengilde, (17e eeuw).
circuit, waarvan men vreemdelingen
zoveel mogelijk trachtte uit te sluiten.
Maar het winnen van het gilde werd ook
voor medeburgers zo moeilijk mogelijk
gemaakt, behalve waar het familieleden
van volle gildebroeders betrof. Aan hen
werden allerlei faciliteiten verleend, waardoor de toegang tot de gilden werd vergemakkelijkt. Nog enigzins te billijken zijn
bepalingen zoals die in de aanvulling op
de gildebrief van de wevers van 1663 (die
overigens een duidelijk streven naar
monopolisering uitstraalt), waarin het aan
vreemdelingen wordt verboden om iets te
verkopen dat het gilde aangaat, of in de
gildebrief van de metselaars, waarin het
lidmaatschap aan hen, die met vrijgeleide
of op vrijdom in Vianen vertoeft, wordt onthouden . De verplichte meesterproef en
de controle op de vakbekwaamheid van
de leden kan men in redelijkheid nog verdedigen. Maar verhoging van het entreegeld voor niet-familieleden en vrijstelling
daarvan voor zonen van gildebroeders
zijn een duidelijk teken van monopoliserende tendenzen binnen de gilden.
8

Handhaving van de gildedwang
Met betrekking tot de effectuering van de
gildedwang kunnen wij twee niveau's
onderscheiden. In eerste instantie berustte de controle op de naleving van de
bedrijfsvoorschriften bij het gilde zelf, zo
ook de berechting van overtredingen van
de gildedwang. Op overtredingen stonden
in de gildebrieven gespecificeerde boetes.
Deze boetes konden bij uitvoering van
een vonnis als preferente schulden [te
innen bij voorrang] worden verhaald op de
schuldenaar. De inmaning geschiedde in
het algemeen door de gildemeesters. Bij
de schippers evenwel was het de gildeknecht, bij de metselaars de gezworen gildebode, die de schulden invorderde. In
het laatste geval op bevel van de gildemeester en met inkennisstelling van de
schout. Bij de bakkers ontving de gildebode een percentage van de boetes, die
evenwel door de gildemeesters werden
geïnd.
Volgens het Viaanse recht werden boetes
als civiele zaken beschouwd . Dit zal ook

voor de gildeboetes hebben gegolden,
gezien de bepalingen over de parate executie van boetes als bevoorrechte schuld.
Aangenomen mag worden, dat bij boetes
hoger beroep op de schepenbank mogelijk was. Dit kan althans worden afgeleid
uit de bepalingen over 'namptissement'
[het in bewaring geven van het te betalen
bedrag in afwachting van een definitieve
rechterlijke uitspraak], die in gildebrieven
voorkomen. Zo staat in artikel 31 van de
gildebrief van de schippers van 1588 te
lezen, dat oppositie of appel bij schepenen pas ontvankelijk kan worden verklaard, nadat opposant of appellant heeft
genamptiseerd. Bij de voerlieden is de
beslissing over boetekwesties voorbehouden aan drost en burgemeesters.
Blijkbaar, omdat de schepenbank hierbij
niet was betrokken, wordt over namntissement niet gesproken.
Behalve de handhaving van de gildedwang door de gildemeesters was er de
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naleving van de door hem in de gildebrieven gegeven bepalingen. In wisselende
combinaties worden genoemd de officieren en justicieren (drossaard, schout, burgemeesters en schepenen), de magistraat, de gildemeesters en gildebroeders
of alle anderen die het zou mogen aangaan. Bij de schoenmakers, lijndraaiers,
metselaars en bakkers ontbreekt een dergelijke formulering, maar de tekst van hun
gildebrieven geeft op andere plaatsen wel
houvast aan de stelling, dat ook hier van
overheidswege op de handhaving van de
gildedwang werd toegezien.

In de meeste brieven komt de territoriale
bevoegdheid van de gilden ter sprake. De
knoopmakers, voerlieden en bakkers
geven hiervan geen precieze omschrijving. De knoopmakers kenden, zoals hierboven al is opgemerkt, trouwens in het
geheel geen gildedwang, althans niet volgens hun gildebrief. In de gildebrieven van
de schippers van 1588 en 1735 wordt het
Land van Vianen en Ameide als werkterrein van dit gilde aangegeven. Bij de timmerlieden wordt in de brief van 1639, in
tegenstelling tot die van 1752, gesproken
over de stad.
De overige corporaties bestreken het
bovengenoemde rechtsgebied van de
stad. In twee gevallen vindt er een verduidelijking plaats: bij de smeden wordt de
Havendijk (tussen de stad en de Lek,
t h a n c : Ri l i t o n c t a r h o n hii H û m a t c a l o

ars
steenoven op de 'stert van de middewert'
(aan het einde van de Havendijk)
genoemd. Van concurrentie tussen plattelandsnijverheid en stedelijke nijverheid lijkt
in het Land van Vianen nauwelijks sprake
te zijn geweest. Hierbij moet men bedenken dat de heren van Vianen in de stad
vrijwel evenveel te zeggen had als op het
platteland. De geringe autonomie van de
stad werkte in dit geval in het voordeel
van de gilden. De heer verleende de gildebrieven en kon dus tegelijkertijd de verhouding tussen stad en land in het oog
houden. Van een verbod van vestiging op
het platteland van brouwerijen, weverijen,
looierijen e.d., zoals in Holland, was in het
Land van Vianen geen sprake.
Autonomie van de gilden

De territoriale omvang van de gilden.
Gewoonlijk strekte de gildedwang zich uit
over het rechtsgebied van een stad en
haar vrijheid. Onder het rechtsgebied van
Vianen vielen naast de stad echter ook de
polders Bloemendaal (met het gehucht
Helsdingen), Bolgerij en Autena. De laatste twee bezaten wel een college van
schout en landgenoten, waarvoor overdrachten van onroerend goed en hypotheken plaatsvonden , maar voor het overige
was het stedelijk gerecht van Vianen
bevoegd.

Eerder is al in algemene zin gewezen op
het streven van de gilden naar autonomie.
Men wilde zich zoveel mogelijk aan de
rechtsmacht van de overheid onttrekken.
In de Noordelijke Nederlanden, waar de
gilden slechts sporadisch en dan nog in
zeer geringe mate staatkundige invloed
uitoefenden, was deze autonomie zeer
beperkt. Hierop vormde Vianen geen uitzondering.
In de eerste plaats wordt in praktisch elke
gildebrief door de heer eraan herinnerd,
dat de regeling bij provisie is gegeven en

door hem of zijn opvolgers teniet gedaan
of gewijzigd kan worden. Verder is er
reeds op gewezen, dat gezien de geringe
autonomie van de stad Vianen ten opzichte van de heer een onafhankelijke positie
van de gilden sterk moet worden betwijfeld.
Een beperkte mate van autonomie is
slechts terug te vinden in de regeling over
het uitpanden. De meeste gilden kregen
van de heer het recht de boetes te innen
bij wijze van uitpanding of parate executie,
waardoor de gildemeesters op eenvoudige wijze verhaal konden zoeken op de
goederen van de schuldenaar, zonder
inschakeling van de stedelijke autoriteiten.
Dit werd, als de debiteur in beroep ging.
Hier hield de autonomie van de gilden op.
Bij het schippersgilde stond volgens de
oude gildebrief van 1588 beroep open op
de schepenbank. Daarmee hield het recht
van namptissement verband. In artikel 33
van de nieuwe gildebrief van 1734 is van
een beroep op de schepenbank geen
sprake meer, maar wordt bepaald, dat
iemand die zich door een uitspraak van de
gildemeesters bezwaard voelt, zich in de
eerstvolgende politievergadering (soort
raadsvergadering) bij rekest tot de magistraat kan wenden. Hiermee is het geringere belang van de gilden voor de stedelijke samenleving geïllustreerd.
Tot besluit
Uit de bewaard gebleven bronnen wordt
niet duidelijk in hoeverre een verband
bestaat tussen de oude broederschappen
en de gilden. Bij de gilden moet een
onderscheid worden gemaakt tussen
oude en nieuwe gildebrieven. In de oude
gildebrieven komen godsdienstige regelingen voor. De inhoud van deze brieven is
globaal gezien gelijkluidend. Dit is in de
nieuwe gildebrieven zeker niet het geval.
In enkele gevallen hebben aanwijsbaar
gildebrieven van andere steden als voorbeeld gediend.
Aanleiding tot de oprichting van een gilde
was meestal de omvang van het aantal
beroepsgenoten of de bescherming van
het ambacht.
De gildewetgeving kwam primair op insti10

gatie van de heer of het stadsbestuur tot
stand, de gilden zelf hebben in Vianen
nauwelijks daaraan iets bijgedragen.
Gildedwang wordt in alle gildebrieven
geregeld, maar er waren uitzonderingen
mogelijk. De handhaving van de gildedwang geschiedde door middel van het
opleggen van boetes en toezicht door de
overheid.
Van autonomie voor de Viaanse gilden,
d.w.z. onafhankelijkheid ten opzichte van
de overheid met eigen rechtsbevoegdheden in gildezaken, was geen sprake.
J.A.M. Koenhein
A.C.N. Koenhein
Noten
1. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, II
(Utrecht, 1950) 406 e.V.; J.G. van Dillen,
'Gildewezen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie', De socialistische Gids, XIX (1934)
787-789.
2. Alle hier besproken gildenbrieven zijn in origineel of kopie bewaard in Oud-archief gemeente Vianen, 42.
3. Uitgegeven in Archief voor de Geschiedenis
van het Aartsbisdom Utrecht, XXIII (1896)
107-111.
4. Ook in Utrecht en Den Bosch was deze heilige
de schutspatroon van de wevers. J.C.
Overvoorde en J.G.Ch. Joosting, De gilden
van Utrecht tot 1528. Rechtsbronnen Oud
Vaderl. Recht (2 dln.; 's-Gravenhage, 18961897) I, p. CXLV; N.H.L. van den Heuvel, De
ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor
1629 ('s-Hertogenbosch, 1946) 244-245.
5. ARA, Recht.Arch.Hagestein, 30 (18 maart
1518). In 1639 worden de kuipers genoemd
als behorende tot het timmerliedengilde.
6. ARA, Recht.Arch.Vianen, 72 (13 maart 1570).
Crispiaan was traditioneel de patroon van de
schoenmakers.
7. Volgens een oude gildebrief uit 1764 zou er
een gildebrief zijn van 31 mei 1586.
Vermoedelijk was dit een concept.
8. Bij het metselaarsgilde is het duidelijk, dat hier
een Utrechtse brief als voorbeeld heeft
gediend. Overvoorde en Joosting, De gilden
van Utrecht, I, p. XLVII-XLVIII en LXII-LXVI.
9. Deze term vinden wij bij de metselaars, een
duidelijke aanwijzing dat een Utrechtse gildebrief tot voorbeeld aan de Viaanse metselaars
heeft gestrekt.
10. Oud-archief Vianen, 34 (rapport 2 november
1798).
11. Oud-archief Vianen, 43 (gildeboek der timmer-

lieden).
12. Hiervan zijn de paardenmarkt en de nieuw
ingevoerde weekmarkt op woensdag nog over.
13. Dit is een typisch Viaanse bepaling, die
samenhangt met het feit, dat Vianen een vrij

stad was.
14. Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven;
Statuta et Consuetudines, Rubriek X, art. 31.
15. Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden, VII (Amsterdam, 1749) 517-51!

Bijlagen
1. Lijst van gilden en hun al of niet overgeleverde gildebrieven
oud

nieuw

Snijders

(ca. 1500)

26 september 1601

Schoenmakers

(ca. 1503)

15 december 1606

Kuipers

(vermeld in 1518)

Sint Severus

(vermeld in gildebrief lijndraaiers van 1565)

Wevers

2 oktober 1601
afkomstig uit het S. Severusgilde

Lijndraaiers

20 februari 1565 [= 1566]
afkomstig uit het S. Severusgilde

Timmerlieden

13 oktober 1592
(vermelding van oudere gildebrief verleend
door Hendrik van Brederode)

17 mei 1639

Schippers

15 december 1588

30 september 1734

Knoopmakers

3 april 1625

Smeden

7 juni 1628

Voerlieden

1 maart 1632

Metselaars

24 maart 1666 (oude stijl)

Bakkers

28 mei 1672

8 augustus 1663

28 februari 1735

2. Lijst van de beroepen die in de verschillende gilden verenigd waren, onderscheiden naar die in de
oudste gildebrieven vermeld staan en welke in latere gildebrieven zijn toegevoegd.
GILDE

BEROEP VOLGENS OUDST BEKENDE
GILDEBRIEF/AANVULLING

Snijders

Kleermakers
Borduurwerkers
Hozenbreiers
Hoedenmakers
Hoedenstoffeerders
Droogscheerders
Gewantsnijders
Wolle-, zijdelaken-,
vasteinen-, bombazijnenen dekenverkopers

BEROEP VOLGENS NIEUWE
GILDEBRIEF/AANVULLING
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Schoenmakers

Huiden-, leerkopers/
verkopers
Leerlooiers
Touwbereiders
Touwsnijders

Wevers

Wolwevers
Linnenwevers
Koordwevers
Lintwevers

Lijndraaiers

Lijndraaiers
Hennepkopers/verkopers

Sint Severus

Tweedehandsnering
Handelaren
Kooplieden
Lijndraaiers
Wevers

Timmerlieden

Timmerlieden
Schrijnwerkers
Vaatbinders
Schuitmakers
Houtkopers/verkopers
(grof hout, planken,
sparren)
Schilders
Glasmakers
Kramers, smeden, als kleinhout
verwerkers/verkopers, half geld

Kistenmakers
Scheepstimmerlieden
Kuipers
Wieldraaiers
Houtkopers/verkopers
(vuren-, eiken, iepen-,
essen-, of willigen hout)
Stoofmakers

Schippers

Buitenvarende schippers

Pinnemakers- of
roeischuitenschippers
Markt-, beurt- of buitenschippers

Binnenvarende schippers
Knoopmakers

Knoopmakers

Smeden

Uurwerkmakers
Busmakers
Hoefsmeden
Slotenmakers
Messenmakers
Knoopgieters
Vingerhoedmakers
Kramer met ijzerwinkel

Voerlieden

Voerlieden

Metselaars

Metselaars
Leidekkers
Pannendekkers
Rookmakers (betaalden het
gilde f 2,50)
half geld:
Steen-, kalk-, cementkopers/
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Kruisbeeldwerkers
Spoelschieters
Schemeltreders

Trekschuitschippers

Metselaars

verkopers
Steenbakkers
Pannenbakkers
Kalkschippers

Bakkers

Broodbakkers
Pasteibakkers
Koekebakkers

Van bleekveld tot wasmachine.
Blekerijen in Vianen.
Voordat het chemisch bleken en reinigen
in de vorige eeuw ingang vond was ons
land bezaaid met zogenaamde bleekvelrifin H i p m n lanpn allprhanHo textiele C-rO-

dukten, na een bewerkelijk procédé te
hebben ondergaan, uitgespreid om onder
invloed van het zonlicht de zo gewaardeerde smetteloze tint te verkrijgen. Wie
rond 1780 met de zojuist uitgevonden
hete luchtballon het Nederlandse luchtruim had gekozen, zou een bont gespikkeld groen laken van grasland met daarop
uitgelegd bleekgoed onder zich hebben
zien voorbijglijden.
Bleken werd toegepast bij verschillende

ünnenbleeksters aan het werk, (17e eeuw).
Gravure door I. Marcus.

stoffen: wol, zijde, katoen, maar vooral bij
linnen. In ieder zichzelf respecterend
Nederlands huisgezin bevindt zich ook nu
nog een linnenkast, waarin het witte linnen zorgvuldig wordt bewaard om bij
voorkomende gelegenheden te worden
gebruikt.
Zoals reeds opgemerkt was het bleken in
het pre-industriële tijdperk (grofweg vóór
1800) een bewerkelijk procédé. Hier te
lande genoten de uitgestrekte bleekvelden
in de duinen van Katwijk tot Egmond een
internationale faam. Dit hing vooral samen
met de uitstekende kwaliteit van het duinwater, onmisbaar in het bleekproces.
Doordat de linnenhandel zich vooral te
Haarlem concentreerde stond het produkt
bekend als 'Haarlemmer bleek', sedert het
eind van de 16e eeuw synoniem voor eerste kwaliteit. Uit binnen- en buitenland
werden grote hoeveelheden ter plaatse
geweven linnen aangevoerd om in de duinen te worden gebleekt.
Er waren twee soorten blekerijen, elk met
een eigen werkwijze. De grote, pre-industriële blekerijen bewerkten de linnen weefsels, die massaal van heinde en ver werden aangevoerd. Van geheel andere kaliber waren de blekerijen, die gebruikt linnen en andere stoffen van hun vuil ontdeden, de zgn. kleerblekerijen.
In de grootschalige, in het Hollandse duingebied gelegen blekerijen werden de
weefsels gezuiverd van het vuil dat in de
grondstof aanwezig was of dat er tijdens
het weven was ingebracht. Na te zijn
gesorteerd werden zij in lauw water met
meel of zemelen geweekt om het oppervlaktevuil te verwijderen. Vervolgens werden zij in zuiver, liefst stromend water
gewassen, uitgewrongen en op de bleekvelden uitgespreid om te drogen. Nu volgde een tweede behandeling, waarbij de
lijnwaad afwisselend werd geloogd met
13
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Blekerijen in de duinen bij Haarlem, (17e eeuw). Tekening door Gerbrand van den Eeckhoudt,
(ca. 1650). Gemengde techniek.
een mengsel van diverse assoorten (deels
geïmporteerd) en opnieuw ter verdere bleking uitgelegd en natgehouden. Dit proces
werd een aantal malen herhaald, tot wel
20 keer in enkele dagen. Was het linnen
voldoende uitgeloogd dan kon worden
begonnen met de laatste stap in het blekingsproces, het zgn. melken. Zoals het
woord al zegt werd hiervoor gebruik
gemaakt van melk, karnemelk of wei. De
in de melkkuipen toegepaste zuurbaden
verwijderden de laatste restjes vuil en
gaven het linnen zijn stevigheid en zo
gewaardeerde blankheid.
Bij de kleerbleek ging het heel wat eenvoudiger toe. Hier werd vooral gewerkt
met logen en zepen. Het vuile linnen (of
wol) werd in zeepsop gewassen,
gestampt en geboend, waarna het door
uitlegging op de bleekvelden werd blootgesteld aan de blekende werking van de
zon.
Ook het stadje Vianen telde enkele blekerijen. Groot kunnen deze niet zijn
geweest, want er was weinig ruimte
beschikbaar. Ongetwijfeld ging het hierbij
om kleerblekerijen, want het water in deze
streken was weinig geschikt voor industrieel bleken. In een rekest van Barend
van Rijssel, pachter van de zeepimpost,
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uit 1715 is dan ook sprake van 'bleyckers
die voor veele en genoegsaam voor alle
de fatsoenlijckste van dese stadt wasschen' .
De vroegste vermelding van een blekerij
of althans blekerswerkzaamheden ben ik
tegengekomen in een vonnis van het
gerecht van Vianen uit 1555. Een zekere
Lambert Henricxz. alias Keet, werd
beschuldigd van doodslag op zijn metgezel Henrick, toen zij van Emmerik hierheen kwamen, en, eenmaal hier gevestigd, van diefstal van 'seecker linnelaecken vande bleyck'. Voor het strenge vonnis, de doodstraf door middel van onthoofding, is naar we mogen aannemen de
doodslag doorslaggevend geweest .
Waar deze 'bleyck' was gelegen wordt
niet vermeld, maar vermoedelijk zal deze
gezocht moeten worden langs een van de
stadsgrachten of in de Buitenstad, in de
buurt van de Lek. Daar blijken in ieder
geval een kleine eeuw later enkele blekers te wonen, die ter plaatse hun beroep
uitoefenen. In 1645 wordt een Willem 'de
bleycker' genoemd als belending van een
huis aan de westzijde van de Havendijk .
Mogelijk had Willem zijn bleek langs de
slotsingel van de heren van Vianen, waar
enkele weken later het lijk van Grietje

Meesen in een daarbij gelegen grachtje
(= sloot?) werd aangetroffen en gevisiteerd door de stadschirurgijn Jan Kemp5.
Er zijn beslist meer blekers of bleeksters
in deze periode werkzaam geweest in
Vianen. Aeltgen Jans, weduwe van
Thonis Berents, bleker, koopt in 1649 een
huis in de Achterstraat, en in 1650 vindt
opnieuw een ongeluk op een bleek plaats,
ditmaal aan de zuidzijde van de stad. Op
20 juni onderzoekt de chirurgijn, meester
Simon Machon, in aanwezigheid van
schout en schepenen het lijk van 'het kint
van Pieter de bleycker alhier buyten den
Lantpoort op de bleijck in een slooth verongeluckt ofte verdroncken' .

aan de Havendijk (Buitenstad), terwijl iets
verderop op Liefkenshoek
(Schippersplaats) Catharina, weduwe van
Seger de bleker, is gehuisvest.
In 1736 vestigt Isaac Peterse een hypotheek van 500 gulden op zijn huis annex
linnenblekerij aan de oostzijde van de
Veerweg . Aan de andere kant van de
stad was rond 1750 een klein bleekveld
gevestigd op het talud langs de zuidmuur
bij de Molenstraat, zoals op de hier afgebeelde anonieme ets is te zien.
In die tijd was er sprake van overheidsbemoeienis met het blekersbedrijf, niet
zozeer vanwege eventuele schadelijke
gevolgen voor het milieu (die zullen nog
wel zijn meegevallen), maar meer om zuiver budgettaire redenen. Daar, zoals blijkt
uit het boven aangehaalde rekest uit 1715
van Rarpnd van RüCQPI H P hlokerc 'non
. _.. .

Bleekveldjes aan de noordoostzijde van de
stad bij het pesthuis, (ca. 1650). Detail van de
stadsplattegrond van Vianen door Joan Blaeu.
In het 'rampjaar' 1672 passeerden Franse
invasietroepen tijdens hun opmars tegen
Utrecht en Holland ook de stad Vianen.
Maar de last van de vijandelijke bezetting
werd pas echt gevoeld, toen de Fransen
in October 1673 aanstalten maakten het
grondgebied van de Republiek te ontruimen. Het stadsbestuur van Vianen werd
voor de keus gesteld: 9000 gulden te
betalen of te worden gebrandschat. Nadat
men schielijk aan de eis had voldaan, eisten de Fransen aanstonds opnieuw een
bedrag van 10.000 gulden . De magistraat
stelde lijsten op van alle inwoners (inclusief de Buitenstad) met vermelding van de
bedragen waarvoor zij werden aangeslagen . Onder hen vinden we opnieuw enkelen, die het beroep van bleker of bleekster
uitoefenden. Comelis de bleker woont dan

_ . . _
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groote quantiteyt zeep consumeren', was
het voor het stadsbestuur aantrekkelijk om
daarop een stevige verbruikersbelasting
te heffen. Volgens een verordening uit dat
jaar moest op elke ton zeep, die door blekers werd ingekocht, een bedrag van 4
gulden en 16 stuivers worden afgedragen
aan de pachter van de zeepimpost. Om
ontduiking te bestrijden had de pachter de
bevoegdheid de voorraden zeep in kelders en opstallen van grossiers, zeepverkopers en blekers te controleren.
Zeepverkopers en blekers moesten
bovendien iedere drie maanden onder
ede verklaren dat zij gedurende die tijd
geen zeep hadden ingeslagen zonder betaling van de impost, zoals ook daadwerkelijk op 18 november gebeurde door
Catharina Gerrits Queldam, vrouw van
Jasper de Rie, Grietje Gerrits, vrouw van
Jan Claessen Prins, en Maria Maertens,
weduwe van Pieter van Haften, allen
bleeksters. In 1712 was al een soortgelijke verordening afgekondigd, die kennelijk
niet tot het gewenste resultaat had
geleid . Desondanks of waarschijnlijk juist
daarom schijnt een levendige smokkelhandel in zeep te hebben bestaan, want
pachter Van Rijssel klaagt erover dat de
blekers in het holst van de nacht de over
de Lek aangevoerde zeep lossen of deze
met kleine bootjes van de overzijde ophalen . Belastingontduiking is van alle tijden,
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Gezicht op de zuidelijke stadsmuur van Vianen met enkele bleekveldjes, (ca. 1760). Anonieme ets.
zo blijkt maar weer.
Het is niet bekend wanneer de Viaanse
blekerijtjes ophielden te bestaan. De uitvinding door de Fransman Berthollet van
het bleekwater (op basis van chloor en
kaliloog) eind 18e eeuw heeft het karakter
van de industriële blekerijen drastisch veranderd. De rol van de kleerbleek is overgenomen door de huidige stomerij buitenshuis en door de computergestuurde
wasmachines en droogtrommels in de
meeste huishoudens.
H.L.Ph. Leeuwenberg

Noten
1. De technische en historische gegevens van
het blekerijproces zijn ontleend aan S.C.
Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis
der Haarlemmer bleekerijen ('s-Gravenhage,
1936).
2. Oud-archief Vianen, 23. In een verordening
van 7 nov. 1712 wordt echter aan 'alle bleykers en die voor anderen linnen en wolle goed
wassen' opgelegd de impost te betalen, wat,
indien nevenschikkend gelezen, zou duiden
op een of andere vorm van industriële blekerij.
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3. Algemeen Rijksarchief Den Haag,
Recht.arch.Vianen (verder RAV), 72 (23 oct.
1555).
4. RAV, 11 (1 maart 1645)
5. Idem (10 april 1645); het lijk lag in het kleine
grachtje bij de bleek aan de singel van de heer
van Brederode.
6. RAV, 12 (22 oct. 1649).
7. Idem (20 juni 1650).
8. 'Dagelijkse aantekeningen gedurende het verblijf der Fransen te Utrecht in 1672 en 1673
gehouden door Everard Booth', Berigten van
het Historisch Genootschap, VI (1858), 2e
stuk, 138.
9. Oud-archief Vianen.
10. RAV, 20(11 juli 1736).
11. Oud-archief Vianen, 23. Catharina Queldam
blijkt later de exploitante van de kleerbleek op
Liefkenshoek.
12. Idem, 23 en 24.

De Lexmondse Korenmolen
Brood was tot het eind van de 18e eeuw
het hoofdvoedsel voor de Nederlanders.
De uitgaven voor brood vergden voor de
gewone man dan ook het grootste deel
van de totale gezinsbesteding. Aangevuld
met de aardappel zou dit tot ver in de 19e
eeuw zo blijven.
Als primaire voedselbron voor de overgrote meerderheid der mensen was brood
dus erg belangrijk. Overal waar dit mogelijk was verbouwde men daarom tarwe.
Veel, zo niet alles van het geoogste graan
werd lokaal of in de directe omgeving verbruikt. In deze gebieden werden daarom
korenmolens gebouwd om het graan tot
meel te malen.
Niet overal kon echter graan verbouwd
worden, en in die gebieden moest het
graan per schip of over land (als de staat
van de wegen dat tenminste toeliet) worden aangevoerd. Omdat graan zich
gemakkelijker en met minder risico voor
bederf laat vervoeren dan meel, had het
voordelen om korenmolens te bouwen in
gebieden zonder behoorlijke graanproduktie. Korenmolens hadden dus in de regel
een lokale of beperkt regionale functie.
Een echt landbouwgebied is Lexmond
nooit geweest. Veeteelt was de belangrijkste bron van inkomsten en alleen op de
hogere gronden werden granen, bonen,
bieten en aardappelen verbouwd. In de
loop van de tijd werd de landbouw bovendien steeds minder belangrijk. Bedroeg in
1827 de tarweopbrengst nog 1050 hl, in
1850 was deze al afgenomen tot 720 hl
en in 1883 bedroeg ze nog maar 500 hl.
Ook de opbrengst van bonen en erwten
was teruggelopen van 300 hl in 1827 naar
180 hl in 1850 en 132 hl in 1883'.
Toch had deze ontwikkeling weinig gevolgen voor de korenmolen. De molen bezat
een lokale functie en er werden uitsluitend
kleine hoeveelheden graan voor de bakkers, kruideniers en boeren uit de regio
verwerkt. Boeren bakten in die tijd nog
vaak hun eigen brood. Omdat de omzet
daarvan beperkt was, zullen op de
Lexmondse korenmolen ook wel zaden,
bonen en dergelijke zijn gemalen.
Halverwege de 19e eeuw kwamen de

meelfabrieken op. Deze vormden toen
evenwel nog geen bedreiging voor de
windkorenmolens, zeker niet op het platteland. Dat kwam pas veel later, in het
begin van de 20e eeuw .
De stichting van de Lexmondse korenmolen
Rond 1820 waren in Vianen en in de wijde
omtrek slechts 5 of 6 korenmolens in
bedrijf. In Vianen zelf stond een wipkorenmolen in de zuidwest-hoek van de stad op
het eind van de Molenstraat, die in 1691
was gebouwd op de plaats van een vroegere korenmolen . Verder was er een
korenmolen in Ameide in de buurschap
Sluis (gebouwd 1715, verdwenen
1913/75), één in de Grotewaard te
Noordeloos (gebouwd 1788, verdwenen
1932) en twee op de Westwal in Leerdam.
Waarschijnlijk was toen de korenmolen
van Everdingen al verdwenen, zo die al
heeft bestaan.
In de omgeving van Vianen waren er dus

Gevelsteen t.g.v. de stichting van de molen,
opgenomen in het talud van het Korenmolenviaduct,
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niet veel korenmolens. De Lopikse molenaar Anthony Riekourt (later Rekoert
geschreven) stapte in dit 'gat in de markt'
en kreeg op 24 april 1823 koninklijke
goedkeuring om in Lexmond een korenmolen te bouwen. De keuze van Lexmond
was nog niet zo gek, want het dorp lag
aan de grote doorgaande Napoleonsweg
van Vianen naar Gorkum, in een gebied
waar voldoende tarwe en andere graansoorten werden verbouwd. In 1827 bijvoorbeeld bedroeg de tarweopbrengst van
de Lexmondse graanakkers 1050 hl. De
buurdorpen Meerkerk en Hei- en Boeicop
bezaten geen eigen korenmolen en vervoer van meel over die korte afstand
leverde weinig bezwaren op. Maar ook
Vianen was slechts een zestal kilometers
van zijn molen verwijderd en waarschijnlijk
hoopte Rekoert ook in dit stadje letterlijk
een graantje mee te kunnen pikken.
Voordat Rekoert kon beginnen met bouwen moest hij nog een geschikt terrein
zien te verwerven. Waarschijnlijk waren
zijn plannen financieel ook nog niet rond.
Het duurde dan ook nog bijna een jaar
voordat hij op 26 februari 1824 voor 132
gulden een stukje grond met een oppervlakte van 8,7 are kocht van de Lexmondse boer en wethouder Jan Veen .
Het door hem gekozen terrein lag op de
plaats waar nu de huidige rijksweg A27 de
Heicopperweg (vroeger Heikoopsche
Steeg) snijdt. Op dezelfde dag nam hij bij
de in Amsterdam wonende ambachtsheer
van Lexmond, Anthonie Hendrik van den
Bergh, een hypotheek van ƒ 3000,- op .
Kennelijk had Rekoert de voorgaande tijd
gebruikt om zijn plannen goed voor te
bereiden, want al een maand later, op 25
maart, werd in tegenwoordigheid van de
gemeenteraad de eerste steen gelegd. Dit
gebeurde door de twee oudste zonen van
de Lexmondse schout E.J. Mecima,
tevens notaris in Vianen, bij wie dan ook
de notariële akten werden verleden.
Klaarblijkelijk ondervond Rekoert van de
ambachtsheer, schout en gemeenteraad
alle mogelijke steun bij de verwezenlijking
van zijn plannen.
De 'stenen windkoornmolen' kreeg de
naam "De Vier Gebroeders".
Waarschijnlijk was deze benaming een
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verwijzing naar de vier meerderjarige
zonen van Rekoert, alle vier korenmolenaars: Arie in Lexmond (bij zijn vader),
Hendrik in Giessen Nieuwkerk en Servaas
en Anthonie beiden in Lopik. De volgende
eigenaars van de molen schijnen deze
naam niette hebben gehandhaafd. In de
geraadpleegde stukken komen we deze
naam later tenminste niet meer tegen,
noch een andere naam trouwens.
De bouw van de korenmolen verliep voorspoedig en Anthony Rekoert vestigde zich
al in de herfst in Lexmond. De molen in
Lopik, die hij tot dan had aangehouden,
werd in november 1824 tijdens een openbare verkoping geveild. De 'welgelegen,
winstgevenden, hegten, sterken vrije
windkoornmolen op eene balie met twee
paar steenen' vond bij een inzet van 3000
gulden echter geen koper en de veiling
werd opgehouden . Het blijft overigens
onduidelijk waarom Rekoert, die al meerderjarige kinderen had, ertoe overging in
Lexmond een nieuwe molen te bouwen.
Mogelijk was de Lopikse molen minder
winstgevend dan bij de publieke verkoop
werd beweerd.
Veel plezier heeft Rekoert niet gehad van
zijn nieuwe korenmolen. Reeds op 22 juli
1825 overleed hij, nadat hij in maart van
dat jaar zijn testament had laten opmaken.
De vraag hoe de Lexmondse windkorenmolen er precies heeft uitgezien is niet
gemakkelijk te beantwoorden. Er zijn
namelijk geen afbeeldingen van de molen
bekend, noch gedetailleerde beschrijvingen. De enige bronnen zijn de notariële
akten, enkele kadastrale gegevens, een
paar documenten in het Lexmondse
gemeentearchief en een stuk of wat krantenberichten.
Vast staat wel dat de Lexmondse molen
een stellingmolen was, die geheel uit
steen was opgetrokken. Er wordt namelijk
altijd gesproken van de 'stenen koornmolen'. De molen was opgetrokken in gele
ijsselsteentjes. De kap, het ronddraaiende
deel, waarin de wieken zijn gelagerd, was
van hout en waarschijnlijk met riet gedekt.
Afgaande op de kadastrale gegevens en
fotos van de molenromp, die nog lange
tijd is blijven staan, is geprobeerd een
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Reconstructietekening van de molen. Tekening door de auteur.
reconstructie te maken. Het blijkt dat de
molen circa 17 meter hoog moet zijn
geweest bij een vlucht van de wieken van
22 meter. De molenromp was iets getailleerd en tamelijk slank. Volledige zekerheid hebben we niet, maar als de zijden
recht waren, zou de vlucht niet meer dan
19 meter kunnen zijn geweest, wat voor
een korenmolen wel erg weinig is.
Wel was het een bijzondere molen, met
een achtkantige doorsnede, wat bij geheel
stenen molens slechts zelden voorkomt.
Ondanks deze karakteristieke bouwwijze
is er in het verleden jammer genoeg weinig aandacht aan de molen besteed. Op
grond van de reconstructie weten we desalniettemin hoe de molen er ongeveer
moet hebben uitgezien.
Oostelijk van de molen bevond zich rechts
het rietgedekte molenaarshuis en links
een schuur met rieten dak en hooiberg.
Mogelijk hield de molenaar nog enkele
stukken vee. Het hooi zal de molenaar wel
nodig hebben gehad voor zijn paard,
waarmee hij het graan ophaalde en het
meel afleverde.

De volgende

eigenaars/molenaars

De molen bleef niet lang in het bezit van
de familie. Op 25 september 1825 werd zij
door de erfgenamen van Rekoert voor
6500 gulden verkocht aan de korenmolenaar Dirk van Wighen (of Van Weggen) uit
De Bilt, die spoedig verhuisde naar
Lexmond .
Het jaar 1833 was een jaar van tegenspoed voor Dirk. Op 10 oktober overleed
zijn vrouw, een maand later zijn zeven
jaar oude dochtertje. Dirk bleef achter met
zijn driejarige zoontje. Hij bleef nog achttien jaar op de molen wonen. In december
1843 werd zij publiekelijk geveild en voor
6700 gulden afgeslagen aan Jan
Sebastiaan van Eek, 'grondeigenaar' te
Alblasserdam •
Van Eck ging in Lexmond wonen en bleef
werkzaam als molenaar tot aan zijn dood
op 18 augustus 1869. Daar zijn kinderen
het molenaarsberoep niet konden of wilden overnemen, werd de molen maar verhuurd, en wel aan Jan Simon den Dekker
uit Hardinxveld, die daarvoor het niet
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geringe bedrag van 650 gulden per jaar
moest opbrengen. In die tijd was de molen
in Lexmond kennelijk een rendabel bedrijf.
In april/mei 1872 werd de molen door Van
Ecks erfgenamen in het openbaar verkocht. De nieuwe eigenaar, de
Lexmondse boer Peter Wink, verkocht de
molen direct door aan zijn zoon Dirk. De
koopprijs was 7100 gulden . Den Dekker
had de molen echter gehuurd tot eind
oktober en bleef tot die tijd dan ook molenaar. Op 30 november kwam de
Culemborger Pieter Jan de Heus in zijn
plaats, maar deze hield het slechts drie
maanden uit en vertrok op 28 februari
1873 weer naar Culemborg. In zijn plaats
kwam nu Jan Slob uit Noordeloos.
De Winken, van huis uit handelaren, verkochten de molen reeds na een jaar aan
de Lexmondse boer Jan den Buurman
voor 7000 gulden . Jan den Buurman, en
na zijn dood in 1878 zijn vrouw Hilligje van
den Berg, oefenden evenmin zelf het

molenaarsberoep uit, maar verhuurden de
molen aan derden. Jan Slob bleef molenaar tot 1 mei 1880 en vertrok naar Lopik.
Hij was intussen getrouwd met Den
Buurmans dochter Hillichje, die de molen
van haar moeder erfde". Bij zijn vertrek
vertrouwde Slob de molen toe aan de zorgen van een molenaar: eerst aan Isaak
van de Nadort uit Asperen, die echter in
1882 twee buiten bedrijf gestelde watermolens in Leerdam kocht en vertrok • vervolgens aan Jan Jacobus van Rijn uit de
Haarlemmermeer en tenslotte, op 7 september 1883 aan Arie Frederik Remmerde
uit Dordrecht. De laatste kocht in 1885
molen en molenaarsbedrijf voor 6000 gulden van zijn werkgever .
De komst van de

stoomkorenmolen

Een windkorenmolen kan natuurlijk alleen
werken bij voldoende wind. Ook in ons
winderige landje is dat niet altijd het geval
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Plattegrond van het molencomplex in 1893. Tekening door de auteur.
20

3

4

5m

en dus stond de molen nogal eens stil,
ook als het erg druk was. Voor een molenaar zijn dat dan niet de prettigste
momenten. Een oplossing voor dit probleem bood de stoommachine. Wind of
geen wind, er kon altijd worden gemalen.
Vooruitziende molenaars installeerden in
of bij hun molen een stoommachine, die
een paar maalstenen aandreef. Van de
circa 1900 windkorenmolens, die
Nederland in de tweede helft van de
negentiende eeuw telde, bezaten er circa
200 een stoommachine .
Remmerde was zo'n vooruitstrevend man.
Reeds anderhalf jaar voordat hij de molen
kocht, op 14 febrari 1884, had hij de
gemeente toestemming gevraagd om een
schuur te mogen bouwen voor een stoommachine 'tot het malen van verschillende
granen'. Evenals nu het geval is, moest
ook toendertijd een soort hinderwetvergunning worden aangevraagd en werd
een hoorzitting belegd, waar belanghebbenden hun bezwaren konden inbrengen.
De enige die kwam opdagen was de voorzitter van het polderbestuur van Lexmond,
die eiste dat er aan de andere kant van de
weg, langs de wetering, een hek van 25
meter werd geplaatst om te voorkomen
dat passanten, die moesten uitwijken, in
de wetering terecht kwamen.
Remmerde bouwde een houten schuur
met een stenen aanbouw. In het houten
deel kwam de eigenlijke maalderij, in de
stenen aanbouw stond de stoomketel
opgesteld. Om het brandgevaar te beperken moest voor de schoorsteen een ijzeren of zinken pijp worden gebruikt.
Bovendien moest het rieten dak van de
bestaande schuur vervangen worden door
een pannendak.
De door Remmerde aangeschafte stoomketel was een horizontale locomobiel, een
stoomketel op wielen met aangebouwde
schoorsteen en vuurhaard. De locomobiel
was uitgerust met een stoommachientje,
dat een vliegwiel en een riemschijf aandreef. Via de riemoverbrenging werd dan
naar keuze een grote of een kleine maalsteen aangedreven. Het vermogen van de
machine was 6 paardekracht bij een
stoomdruk van 4 atmosfeer, voor onze
begrippen een weinig indrukwekkend ver-

mogen, maar klaarblijkelijk voldoende om
een maalsteen in beweging te brengen.
Het betrof overigens niet de eerste stoommachine die in Lexmond werd geïnstalleerd. Een aantal maanden eerder, op 1
februari, was in de buitendijks gelegen
polder De Eendracht een stoomgemaal in
gebruik genomen.
De locomobiel heeft ruim zeven jaar
dienst gedaan. Zij werd eind 1891 vervangen door een staande ketel, met de capaciteit voor een stoommachine van 10 pk
bij een stoomdruk van 5 atmosfeer.
Helaas zijn van deze machines geen tekeningen bewaard gebleven.
In de loop van de tijd is de houten schuur
van de maalderij vervangen door een stenen, pannengedekte loods, mogelijk
tezelfdertijd dat de verticale stoomketel
werd npnlaatct

Het nieuwe woonhuis
Remmerde had originele ideeën en wist
die ook te verwezenlijken. In de molen en
in de maalderij had hij te weinig ruimte om
zijn meel en graan op te slaan, en bovendien wilde hij wel in een groter huis
wonen. Zijn oplossing was logisch en simpel: hij bouwde een flink huis naast de
molen, gebruikte de zolder voor meelopslag en maakte via een loopbrug een verbinding met de meelzolder van de molen.
Het nieuwe huis werd tegen het bestaande kleinere huis aangebouwd, op een
ophoging en voorzien van een gedeeltelijk
boven de grond uitstekende kelder, zodat
de zolder op gelijke hoogte kwam met de
loopbrug.
Het is niet bekend wanneer de aanbouw
werd voltooid. De gevelsteen, die vroeger
in de voorgevel was te zien en waarop
ongetwijfeld het jaartal was te lezen, is
sindsdien verdwenen. Het kan in 1886 zijn
gebeurd, wanneer Remmerde 4500 gulden leent met als onderpand de 'windkorenmolen met hulpstoomvermogen, woonhuis, schuur, erven en tuin' , of in 1892,
toen de 'stichting van een bijbouw' plaatsvond . Het kleine huisje diende mogelijk
als woning voor de knechten, waarvan hij
ertussen februari 1883 en eind 1886 acht
in dienst heeft gehad.
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Luchtfoto van het molencomplex na de sloop van de bovenbouw en de loopbrug.
Verzameling F. de Jong.
Branden in de molen
Een molen is een erg brandgevaarlijk
gebouw. Bij het afremmen van de wieken
door de vang treedt wrijving en dus warmteontwikkeling op. Bij zeer harde wind kan
de warmteontwikkeling zo sterk zijn, dat
het houtwerk ontbrandt. Op die manier is
in 1913 de Viaanse korenmolen aan zijn
einde gekomen.
Een andere, veel voorkomende oorzaak
voor het ontstaan van brand in molens is
blikseminslag. De Lexmondse korenmolen
werd in 1894 hiervan het slachtoffer. Op
zaterdagmorgen 7 juli woedde er een
hevig onweer boven Lexmond, ten gevolge waarvan volgens krantenberichten in
de wijde omgeving veel schade ontstond.
Kort na acht uur werd de molen getroffen.
~De windkorenmolen brandde geheel uit
met al het daarin voorhande graan. De
brandweer was terstond aanwezig op de
plaats des onheils en komt een woord van
lof toe voor het krachtig optreden. De ijzeren as met de beide roeden sloeg met een
vreeselijk geraas naar beneden, doch
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kwam tusschen het woonhuis en 't machinegebouw van den stoomkorenmolen
terecht zonder veel schade te veroorzaken. Het nieuw gebouwde woonhuis, het
machinegebouw en de hooiberg bleven
gespaard', aldus de De Leerdammer in
niet geheel vlekkeloos nederlands .
Ondanks de inspanningen van de brandweer, waarvan in de notulen van de
gemeenteraad apart melding werd
gemaakt, was de schade aan de molen
enorm. Maar in 1895 was hij al weer hersteld ('herbouwd' staat er in de kadastrale
gegevens), en kon weer worden begonnen met malen.
Volgens mondelinge overlevering zou de
molen in 1907/8 opnieuw door brand zijn
getroffen, maar de schade viel kennelijk
mee, want na herstel heeft hij in ieder
geval nog gewerkt.
Nadagen en einde van de molen
In september 1902 kocht Remmerde de
wind/stoomkorenmolen in Vianen voor
7000 gulden, maar bleef in Lexmond

wonen . Per 1 november 1910 legde hij
het werk te Lexmond neer, stelde een
molenaar aan en vertrok zelf naar Vianen.
Naar alle waarschijnlijkheid was er ten
gevolge van de concurrentie van de meelfabrieken en de aanvoer van meel van
elders niet voldoende werk meer voor de
Lexmondse molen.
De molenaar was de 25-jarige Cornells
Schipper uit Vlaardingen, die tot 18 januari 1914 te Lexmond werkzaam bleef.
Toen was hij plotseling verdwenen 'zonder dat men weet waarheen, zelfs zijn
vrouw niet', zoals advocaat Rink uit Tiel in
een telegram meldde. In mei vond
Advertentie in de Vijfheerenlanden,
15 jan. 1916.
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Onroerend Goed te Lexmond
krachtens Art. 1223 B. W.
Ten overst* an van

Notaris J. B. van Houten
te VIANEN zal publiek worden
verkocht :
bij INZET, op Zaterdag, 5 Februari 1916 in : „De Gouden Leeuw"
te Lexmond; en
bU TOESLAG, op Zaterdag, 12
Februari 1916 in: „De Drie Snoeken" aldaar
beide dagen des middags om
12 uur.

Een windkorenmolen
met hulpstoomvermogen, Woonhuis, Schuur,
erven en tuin op
Kraayendaal onder
Lexmond Kad. Sectie
B no. 1699. groot 0.08.70 H.A.;
in perceelen en massa.
De tegenwoordige eigenaar is bereid
»11e mogelyke inlichtingen te verschiffen.
Breed« bij biljetten omschreven.
Nadere Inlichtingen ten kantore vtn
voornoemden notaris

Remmerde in Arie Verhoef een nieuwe
molenaar, maar deze bleef slechts een
paar maanden. Waarschijnlijk was hij de
laatste korenmolenaar van Lexmond.
In februari 1916, terwijl de wereldoorlog
woedde en veel produkten schaars waren
geworden in Nederland, besloot
Remmerde de molen en het woonhuis te
verkopen. De nieuwe eigenaar, Peter
Kievit uit Meerkerk, verkocht nog datzelfde jaar het geheel door aan Bernardus
Ipenburg en Hendrik Verweij, beiden uit
Lexmond. Tegelijkertijd werd het perceel
opgesplitst in de molen en het woonhuis.
Nardus Langerak werd uiteindelijk eigenaar van de molen. Deze zag echter geen
broodwinning meer in het malen. Hij liet
daarom het bovenste deel van de molen
slopen en verbouwde het onderste deel
tot woning. De wieken, houten balken en
de stenen werden verkocht en dat betekende het einde van de molen. Alleen een
stomp herinnerde nog aan zijn bestaan. In
De Vijfheerenlanden van 12 april 1916 is
de volgende poëtische ontboezeming te
lezen:
'In memoriam. De vanouds bekende
Korenmolen aan de Heicopsche Steeg
binnen de gemeente Lexmond is der verdwijning nabij. Reeds worden hem de
machtige armen, de roeden, ontnomen en
straks zal alleen de steenen romp, tot
woning ingericht, van deze eertijds zoo
schilderachtige molen overblijven.
Zoo verliest het Hollandsche landschap
telkens wat van zijn oude bekoring. In de
oude dorpjes worden de overblijfselen van
den kunstzin der vroede vaderen verminkt
of weggepleisterd; op het land moeten de
machtige windmolens hun plaats inruilen
voor naakte machine gebouwtjes. Neen,
men behoeft niet blind te zijn voor de
vooruitgang, die somtijds in zulke verwisseling kan gelegen zijn, om toch niet zonder een woord van weemoedig afscheid
dergelijke attracties van het oudHollandsche landschap te zien verdwijnen.'
De molen werd dus gewoon afgebroken.
Dat een brand de molen verwoestte of de
aanleiding voor de afbraak is geweest,
zoals in sommige publikaties wordt
beweerd , is dus niet juist. Hetgeen door
23
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4. ARA, Not. Arch, vóór 1843, nr. 7968, akte
16/1099.
5. Idem, akte 17/1100.
6. Idem, akte 92/1174. Hoe het verder met deze
molen is gegaan is niet nagetrokken.
7. Idem, akte 86/1267.
8. ARA, Not. Arch, na 1842, Vianen nr. 14, akte
3264.
9. Idem, Vianen nr. 96, akten 3058 en 3063.
10. Idem, Vianen nr. 103, akte 3275.
11. Idem, Vianen nr. 109, akte 5740.
12. BJ. de Groot, 'Van een watermolen die
korenmolen werd', Van Stad en Graafschap
Leerdam, VI, nr. 4.

13. Zien.11.

Weergave van de huidige situatie van het voormalige molenterrein.

nog levende bejaarde Lexmonders dan
ook categorisch wordt ontkend.
De laatste eigenaar van de molenstomp
was F. de Jong, die de al een tijdje leegstaande stomp en een kleine berging in
1941 kocht en er in 1943 zijn intrek nam.
Toen eind jaren '60 de rijksweg A27 werd
aangelegd, moest dit woonhuis (waarin
toen twee gezinnen woonden) daarvoor
plaats maken. Ter plaatse van de voormalige molenstomp in de polder Kraayendaal
loopt nu de rijksweg A27. Alleen de gevelsteen uit de molen, die onder de dikke
pleisterlaag weer tevoorschijn kwam, is
behouden. Ze is opgenomen in het stenen
talud van het viaduct over de
Heicopperweg, en het viaduct heeft de
toepasselijke naam Korenmolenviaduct
gekregen.
W. van Zijderveld
Noten
1. Oud Archief Lexmond, diverse statistieken,
niet gerubriceerd.
2. H.W. Lintsen, 'Ons dagelijks brood of het
brood en de dood', De Ingenieur, nr. 12 (dec.
1989).
3. A.C. Enkelaar, 'Molens te Vianen', In het land
van Brederode, XXII (1987).
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14. Lintsen, 'Ons dagelijks brood'.
15. ARA, Not. Arch, na 1842, nr. 110, akte 5945.
16. Oud Archief Lexmond, kadastrale leggers, art
230, 398, 738, 762, 947, 1392, 1393, 1397.
17. De Leerdammer, 11 juli 1894.
18. De Leerdammer, 12 sept. 1902.
19. J. Horden Jzn., Lexmond in oude ansichten,
dl. 2 (Zaltbommel, 1987).

'De notaris als noot daer is?'*
Het beeld van de notaris in de samenleving
Vaak kan men de plaats die een beroepsbeoefenaar in de maatschappij inneemt,
zeker als het om het verleden gaat, bepalen door na te gaan hoe hij wordt beschreven door zijn tijdgenoten. Illustratief voor
de positie van het notariaat in de samenleving is het volgende citaat uit de vaderlandse literatuur:
'De notaris, jichtig waarschijnlijk, liep met
houterige stappen van zijn korte beentjes,
die hij onder het lopen bijna niet boog,
naar een stoel en ging zitten. Zijn wangzakken waren nog geduchter dan de eerste keer dat Paulina hem had gezien, of
hij alle problemen die nu aan de orde
moesten worden gesteld, erin verzameld
had. Zijn kleine mondje werd bijna dichtgedrukt tussen de twee dikten, maar hij
sprak toch heel verstaanbaar'.
Komt dit fragment uit de vorige eeuw?
Niets is minder waar. Zo beschrijft F.W.
Hermans de notaris in zijn laatste roman
Au Pair. Hierin geeft Hermans een weinig
flatteuze schildering van deze notaris,
Corde genaamd, die in zijn studeerkamer

vol ongelezen prachtbanden onduidelijke
werkzaamheden verricht.
De scenarioschrijver Wim T. Schippers
komt in zijn onlangs door de VPRO op de
televisie uitgezonden serie Wij zijn weer
thuis evenmin tot een moderne voorstelling van het notariaat. In bijna iedere aflevering valt notaris Henk Borne de rijke
weduwe lastig met zijn vele onverwachte
bezoeken en ongevraagde adviezen van
financiële en andere aard.
Is het niet vreemd dat hedendaagse
schrijvers kennelijk bij voorkeur een 19e
eeuws stereotype van de notaris hanteren? In dit artikel wil ik proberen een
andere kijk te geven op de historie en in
het bijzonder op de plaats van de notaris
in Nederland. Ik wil hier trachten de achtergronden enigszins toe te lichten door
ajjgroorct aan to qgwon \\ig\ ç\Q invloed is

geweest van de notaris op de cultuur en
vervolgens hoe kunstenaars op hun beurt
het notariële bedrijf hebben afgebeeld.
Voorzover mogelijk zal ik daarbij Vianen
en haar geschiedenis betrekken.

Notaris publycq. Tekening van Victor de
Stuers, 1886.
Invloed van het notariaat op de cultuur
Teneinde te schetsen hoe de notaris de
cultuur beïnvloed heeft, moeten wij ver
terug naar een wereld waarin de meeste

mensen nog analfabeten waren.
Vanzelfsprekend waren in dit land van
blinden de weinige intellectuelen koning.
En de notaris was één van hen. Vaak was
in de begintijd van het notariaat, in het
Italië van de middeleeuwen, de functie
van notaris gecombineerd met die van
keizerlijk kanselier, griffier of secretaris .
De notaris behoorde tot die kleine groep
van geletterden, die misschien nog het
predicaat homo universalis verdiende.
Nooit was de band van het notariaat met
de letteren en kunsten sterker dan in die
dagen. Hierbij speelde vooral de ars dictandieen belangrijke rol. Deze ars dictandi, een ingewikkeld samenstel van vormgevende en inhoudelijke schrijfvoorschriften, werd aan de Italiaanse universiteiten
van de twaalfde tot de veertiende eeuw
onderwezen als onderdeel van zowel juridische als literaire scholing. Haar grootste
betekenis verwierf de ars dictandi doordat
zij de rechtswetenschap ging beïnvloeden. Het gevolg was een sterke verwevenheid tussen de schone letteren, de
welsprekendheid en de rechtsbeoefening .
In die tijd waren vele beroemde notarissen
dan ook grote literatoren, zoals bijvoorbeeld lacopone da Todi, een der bekendste mystici uit de dertiende eeuw, en
Jacopo da Lentini, van wie wordt gezegd
dat hij de uitvinder van het sonnet is .
In Nederland, zij het drie eeuwen later,
was Dirk Volckertszoon Coornhert naast
notaris in Haarlem en secretaris der
Staten van Holland ook een bekend dichter en prozaschrijver. Zijn roemruchte
loopbaan was echter in Vianen begonnen.
Vanaf 1541 was Coornhert op het slot
Batenstein 'conchierge en toesiender'.
Een baantje dat hij ongetwijfeld te danken
had aan Anna Symonsdochter, de zuster
van zijn vrouw Neeltje. Anna was een van
de bijzitten van Reinoud III van
Brederode. De ouders van Coornhert
waren dermate ontstemd over de onwettige relatie van Anna Symonsdochter met
Reinoud, dat zij bij testament hadden
bepaald hun zoon te zullen onterven ingeval van een huwelijk met Neeltje. Toen
Coornhert desondanks met Neeltje
Symonsdochter trouwde, was hij gedwongen in zijn eigen middelen te voorzien en
25

weinig notarieel . Wel stuitte ik op een fascinerend fenomeen. In de zestiende eeuw
zochten drukkers, overal elders aan banden gelegd door de strenge plakkaten van
Margaretha van Parma, hier hun toevlucht. Zelfs Plantijn uit Antwerpen installeerde in die tijd in het geheim een drukpers in Vianen. Hendrik van Brederode,
die als hoofd van het Verbond der Edelen
streed tegen de macht van Spanje, stond
hun immers, onder bescherming van zijn
pseudo-souvereiniteit, vrijheid van drukpers toe . Maar helaas trof ik geen enkele
notaris achter de persen aan.
Vanzelfsprekend heeft het notariaat rechtstreeks invloed gehad op de juridische
ontwikkeling in Nederland. Een eerste
aanzet daartoe vormden de vele handleidingen voor de notaris, die in de zeventiende en achttiende eeuw voor het eerst
in de landstaal verschenen, kortweg
Dirck Volkertsz. Coornhert, hofmeester van
Reinoud III van Brederode op Batestein, later
notaris te Haarlem. Gravure van Hendrik
Golzius
op Batenstein te gaan werken .
Coornhert bleef zijn leven lang contact
houden met de Brederodes en Vianen,
ook na zijn vertrek naar Haarlem, waar hij
na enige jaren in 1561 door de stadsregering tot notaris werd benoemd .
Veel is nog schimmig op het gebied van
de notariële cultuurgeschiedenis. Om een
van de lacunes op te vullen heeft wijlen
prof. A. Pitlo in een rede in Athene in 1971
historici opgeroepen een onderzoek te
verrichten naar het notariaat aan de wieg
van de typografische kunst . Hij zag het
notariaat als de bakermat van vele culturele uitingen, waaronder hij graag de
boekdrukkunst rekende. Daartoe schetste
hij een romantisch beeld van notarissen/drukkers, die halverwege de vijftiende
eeuw vanuit Duitsland, op de vlucht voor
oproerkraaiers, in zuidelijke richting de
Alpen overtrokken met het geheim van de
boekdrukkunst in hun ransel. Tot nog toe
is er echter geen gevolg gegeven aan zijn
verzoek. Ik ben op speurtocht gegaan in
de geschiedenis van Vianen. En de ervaring was boeiend, alhoewel - afgezien van
het zojuist opgemerkte over Coornhert 26
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KORTEN INHOUDT
Van al het fakelykfte dat toe de wetenfehap van
het Notariaat vcreyfl: werdt.

Benevens een kort en bondig

E X A M 'E N 5
Seer dienflig voor al!t die geeneu die fig tot het
Notaris- Amp dtßimeren.
By een geftelt door'
P. F,

REGTSGELEERDE.

T'
UTRECHT,
By J O H A N N E S
E V E L
Boekverkoopcr op d' Oiidegragt. 1740.
Verhandelinge over het Notaris-ampt. Handboekje samengesteld door P.F., mogelijk
P. Forquade, notaris te Vianen (1738-1742).

Notarisboeken genoemd .
Deze publicaties, meestal geschreven
door notarissen, behandelden alles wat de
notaris diende te weten, oftewel gaven
een Verhandeling over het Notaris-ampt,
of korte inhoud van al het zaaklijke dat tot
de wetenschap van het Notariaat vereischt wordt, zoals de grootse titel luidt
van het nietige notarisboekje van 52 pagina's geschreven onder pseudoniem van
P.F. Regtsgeleerde'. Dit boekje heeft veel
pennen in beweging gezet. Lybreghts,
een der groten onder de notarisschrijvers,
is in een ellenlang betoog fel van leer
getrokken tegen het werkje van P.F.
Regtsgeleerde. Hij toonde aan dat de hele
publicatie op plagiaat berust en dat het
waarschijnlijk om een oud dictaatje gaat.
Pitlo vroeg zich in zijn Zeventiende en
achttiende eeuwsohe notarisboeken af of
zich achterde initialen P.F. eventueel
notaris P. Forcade verschuilt, die te
Vianen resideerde van 1738 tot 1742 .
Dit vermoeden is echter nooit bevestigd.
De notaris in de kunst
Hoe de daadwerkelijke bijdrage van de
notaris aan de cultuur dan ook geweest
moge zijn, feit is dat van hun kant kunstenaars de notaris gingen afbeelden . Al in
de middeleeuwse miniaturen van bijvoorbeeld de Saksenspiegel en het manuscript waarin het Hamburgse stadsrecht
werd opgetekend, ziet men afbeeldingen
van het opmaken van een testament en
de verdeling van een boedel. Op de vijftiende en zestiende eeuwse houtsnedes,
die de eerste rechtsboeken illustreren,
zien wij de notaris aan het werk in zijn
kantoor of een testament opmakend aan
een ziekbed. Later, in de zeventiende
eeuw, stortte de beeldende kunst zich in
het algemeen op de uitbeelding van de
mens en zijn wereld.
Bekend is het boek van Jan Luyken
Spiegel van 't menselyk bedryf (1694),
waarin talloze beroepen bezongen en verbeeld worden. In dat kader gingen schilders, etsers en tekenaars dus ook aandacht besteden aan de notariële taken.
Hun belangstelling gold, en geldt nog
steeds, voornamelijk de meest tot de ver-

Notarius Publicus. Voorstelling van een notariskantoor. Frontspice van praktijkboekje voor de
notaris door Simon van Leeuwen, 1665.
beelding sprekende notariële taken, zoals
het testament en de akte van huwelijkse
voorwaarden, maar ook het opmaken van
proces verbaal bij een openbare verkoping of een loterij. Toch moet ik meteen
hierbij aantekenen dat de notaris vrijwel
nooit een hoofdrol in een meesterwerk
kreeg toebedeeld en dat ook het karikaturale zelden werd geschuwd. De beide
andere klassieke juristen, de rechter en
de advocaat, trekken veel meer de aandacht dan de notaris.
In de literatuur, in theaterstukken, romans
en verzen, is de verschijning van de notaris dan ook sporadisch en zijn rol veelal
onbetekenend . Bij drama en romantiek
denkt men inderdaad niet in eerste instantie aan de notaris. Toch vormen de franse
negentiende eeuwse romans van bijvoor27

beeld Zola, Flaubert en vooral Balzac
hierop een uitzondering. Deze romans
handelen immers over de bourgeoisie, en
daartoe behoorde ook de notaris.
Honoré de Balzac schreef herhaaldelijk
over het notariaat, maar hij had dan ook
een notarieel verleden . Als twintigjarige
voltooide hij zijn rechtenstudie. Daarna
begon hij als aankomend klerk een kortstondige loopbaan in het notariaat.
Voornamelijk om tegemoet te komen aan
de dringende wens van zijn ouders, die
met deze beroepskeuze de losbandigheid
van hun zoon in toom dachten te houden.
Tijdens zijn stage op het notariskantoor
van maître de Merville probeerde Balzac
zich uit alle macht aan het keurslijf te onttrekken, zozeer, dat hij het hele kantoor
op stelten zette en daarom op een drukke
dag een briefje thuisbezorgd kreeg met de
mededeling: Monsieur Balzac est prié de
ne pas venir aujourd'hui à l'étude, il y a
beaucoup d'ouvrage .
Dit was hem waarschijnlijk te veel en niet
lang daarna keerde Balzac het notariaat
de rug toe. Hij trok zich terug op een ijskoude zolder om zich te wijden aan zijn
grote hartstocht: schrijven. Vele van zijn
romans getuigen van zijn ervaringen in
het notariaat, zoals onder meer La comé

die humaine, Le cousin Pons, La femme
de trente ans en vooral Le contract de
marriage.
In de muziek, in opera's en operettes, van
componisten als Mozart, Paisiello, Berlioz,
Offenbach, Johann Strauss, Lehar,
Puccini en Richard Strauss, treedt de
notaris geregeld op . Maar ook op dit
toneel is voor hem zelden meer dan een
wat komische bijrol weggelegd. Vooral uit
het feit dat de notaris in de opera regelmatig een stomme rol heeft, blijkt dat hij
vaak meer een figuur is dan een karakter.
Ik noem als voorbeelden hiervan De
Barbier van Sevilla van Rossini, Het liefdeselixer van Donizetti en De slaapwandelaarster van Bellini. Zijn veelal naamloos optreden wordt ook meestal ingeluid
met de kreet: Ecco il notaro.
Samenvattend kan men stellen dat de
notaris wel degelijk invloed heeft gehad
op de juridische ontwikkeling in
Nederland. Van een daadwerkelijke bijdrage van de notaris aan de Nederlandse
kunst en cultuur kan echter nauwelijks
gesproken worden. De notaris is nooit een
hoofdfiguur, hoogstens een randfiguur.
E.M. van der Marck

Bijlage. Notarissen te Vianen
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[1626]
[1651,1659,1668-?]
[1655]
1692- 1714
1722- ?
1724- 1725

Rudolph van Zuylen van Natewisch
Joost Jonas
Johan van Oostroom
J. d'Oirschot van den Brouck
Th. van Aken
J. d'Oirschot van den Brouck Jr.

Eerste Standplaats
1738- 1785
1785- 1827
1828- 1867
1868- 1881
1882-1915
1915- 1951
1951 - 1973
1973-

Mr E. van Diermen
W. Pernis
G.H. Broekman
W.C.G.G. Broekman
L.A. Baron van Ittersum
J.C. Koedam
B.R. Goldhoorn
F.J. Bonk*

Tweede Standplaats
1696- 1724
1724- 1731

N. Tucker
J. de Wildemans

Tweede Standplaats (vervolg)
1732- 1735
1736- 1764
1765-1772
1772- 1806
1806-1822
1822- 1851
1852- 1887
1887- 1912
1912-1934
1934- 1952
1952- 1977
1978-

Adriaan van der Straaten
G.J. Hammius
H.D. Hammius
F.A. van Hall
D. van der Tou
F. van den Berg Pzn.
A. de Wall Janssen
B.A. van Houten
J.B. van Houten
W.H. Cambiervan Nooten
J. Stolk
J.H.A. Tromp*

Derde
17381748175617621807-

Mr P. Forcade
J. Boerman
W. van Rhijn
R. Ockerse
E.J. Mecima

Standplaats
1742
1756
1761
1807
1845

Vierde Standplaats
1738- 1739

P. Ploos van Amstel

Vijfde Standplaats
1989-

P.J.M. Esser*

Notarissen in funktie

Noten
* Bewerkte tekst van de rede die mevr. mr. E.M.
van der Marck, conservator van de Stichting
tot bevordering der Notariële Wetenschap,
heeft uitgesproken bij de opening van de
expositie "De notaris als noot daer is?" in het
Stedelijk Museum te Vianen op 19 februari
1990 t.g.v. de vestiging van de 1000ste notariële standplaats.
1. // notanato nella storia e nell'arte, volume
publicato in occasione del V Congresso internazionale del Notariato Latino (Roma, 1958);
A Petrucci, Notarii, document! per la storia del
notariato (Milano, 1958); P.H.M. Gerver, Het
notariaat in Italië (Groningen, 1975).
2. Zie over de ars dictandi H.A. Warmelink, 'De
notarissen, de calligraphie en de drukkunst; de
bibliografie van het notariaat', Ars Notariatus, I
(1952); B.H.D. Hermesdorf, 'Het
Middeleeuwsch notariaat (13de-15de eeuw)',
WPNR (1942), met literatuurverwijzing in noot
4; A. Pitlo, 'Niet alleen artikel één', Ars
Notariatus, XXVI, (1982) 22 e.V.; A. Pitlo, 'Het
notariaat en de Europese cultuur', in: Atlas van
het notariaat, Ars Notariatus, XLII (1989).
3. H. Nolthenius, Zwerftocht door Italië's late

4.

5.

6.
7.

8.

Middeleeuwen (Utrecht, 1964); P.H.M. Gerver,
Het notariaat in Italië (Groningen, 1975) 43;
Pitlo, 'Niet alleen artikel één'.
F.DJ. Morrees, Dirk Volkertszoon Coornhert,
notaris te Haarlem, de libertijn, bestrijder der
gereformeerde predikanten ten tijde van Prins
Willem /(Schoonhoven, 1887); H. Bonger,
Leven en werk van Dirk Volkertszoon
Coornhert (Amsterdam, 1978); H. Bonger, ed.,
Dwars maar recht (Amsterdam, 1978).
J.A.L. de Meijere en J.M.M. Ruijter, Kasteel
Batestein te Vianen; aspecten uit de historie
van het kasteel en zijn bewoners (Vianen,
1981).
Morrees, Dirk Volckertszoon Coorhert.
A. Pitlo, 'Le notariat et la culture Européenne',
rede gehouden ter gelegenheid van het Xle
Congres van de Union Internationale du
Notariat Latin te Athene op 8 okt. 1971, in: A.
Pitlo, Gespreide keuze (Groningen, 1974) en
in Ars Notariatus, XLII (1989); Warmelink, 'De
notarissen, de calligraphie en de drukkunst';
G.Chr.Kok, Het Nederlands notariaat
(Deventer, 1971) 15; Pitlo, 'Niet alleen artikel
één', 81 e.v
Paulus Voet, Oorspronck, voortganck en dae
den der doorluchtige beeren van Brederode
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(Utrecht, 1656); Johannis Andreae van der
Muelen, Statuta et Consuetudines Diocesos
Vianensis et Ameydensis, tam in civibilibus
quam criminalibus causis, legibus, rationibus,
decisionibus — (Trajecti ad Rhenum, 1684);
F.DJ. Morrees, Aan de oevers van Lek en
Linge (Schoonhoven, 1883); P. Horden, Recht
en slecht in het land van Brederode
(Amsterdam, 1951); P. Horden, Een kleine
geschiedenis van het land van Vianen (z.pl.,
1953).
9. H. de la Fontaine Verwey, 'Hendrik van
Brederode en de drukkerijen van Vianen', Het
Boek, n.r., 30 (1949) 3-41; Idem, 'Le role
d'Henri de Brederode et la situation juridique
de Vianen pendant l'insurrection des PaysBas', Revue du Nord, XL (1958) 296-302;
Voet, Oorspronck, voortganck en daeden.
10. A. Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuwse
notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude
notariaat leeren (Haarlem, 1948).
11. P.F. Regtsgeleerde, Verhandeling van het
Notaris-ampt, of Korte inhoud van al het zaaklijke dat tot de wetenschap van het notariaat
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Vianen toen en nu
In deze vijfde aflevering van onze vergelijkende terugblik op het Vianen van 100
jaar geleden werpen we opnieuw een blik
op een stukje Voorstraat, deze keer vanaf
het stadhuis tot aan de Keizerstraat. De
hedendaagse foto toont het wat rommelige beeld van de herinrichting van de
Voorstraat. Kijken we echter naar de
gevels, dan moeten we constateren dat
er, op een klein stukje na, eigenlijk niet
veel veranderd is.
We beginnen bij het stadhuis. Op de oude
foto is nog goed de verhoogde stoep te
zien, die nu in het plaveisel is verzonken.
Daarnaast is nog net zichtbaar het
gebouw van de Vijfheerenlanden, waar de
krant van die naam werd gedrukt. Later
kreeg het de bestemming van politiebureau, totdat het door de gemeente werd
aangekocht. In de periode 1956-1957
onderging het een grondige restauratie
om ten slotte in 1984 te worden afgebroken en vervangen door de nog steeds
omstreden doorkijk of inkijk als afscheiding tussen het oude middeleeuwse
gebouw en de rest van het gemeentehuis.
Naast de Vijfheerenlanden bevond zich
het huis van Ewout Costerus van
Waarder, van beroep broodbakker. Na
diens vertrek naar Vreeswijk in 1915
bakte hier Gijsbertus Castein nog vele
jaren brood, opgevolgd door Den Besten.
Daarna kwam ook dit pand in het bezit
van de gemeente.
Het pand daarnaast, ook nu nog goed te
herkennen aan de mooie uitstalkast, herbergde eveneens een bakker, nl. Nicolaas
van Asch, die in 1887 uit Tiel naar Vianen
was verhuisd. Zijn zoon nam de goedlopende zaak over, maar vestigde er later
een levensmiddelenzaak. Ook dit pand is
nu in het bezit van de gemeente. Er is o.a.
de bevolkingsregistratie in gevestigd.
Het pand met de zwart geschilderde
onderpui is al heel lang in het bezit van de
familie Van Eiteren. Rond 1890 werd het
bewoond door Philippus van Eiteren,
geboren in 1835 te Vianen, die er een
geschenkenwinkel dreef. Nog steeds
wonen er Van Elterens in dit pand; in de
winkel op de begane grond is momenteel

Jamin gevestigd.
Voortwandelend krijgen we de indruk dat
honderd jaar geleden in Vianen veel
brood werd gegeten. Want ook in het volgende pand (met ladders) was een broodbakkerij gevestigd. In 1865 begon
Ewaldus Swaving uit Benschop dit bedrijf.
Het werd in 1915 overgenomen door
Hendrik Huisman uit Dordrecht, die de
zaak uitbouwde tot een luxe banketbakkerszaak, die landelijke bekendheid
genoot. Zoon G. Huisman nam later de
zaak over. H.J. Gosman was omstreeks
1890 als winkelier in het ernaast gelegen
pand gehuisvest. Rond 1912 woonde hier
de fabrieksarbeider A.B. Jochems Rzn. In
het winkelgedeelte begon G. Bel een
manufacturenzaak, die later naar
Voorstraat 56 verhuisde. Beide panden
zi'n nu samen n evoe n d tot de Hubowinke!
van Piet Appelhof.
Al sinds mensenheugenis heeft het belendende pand een horecabestemming. In
1872 begon Marinus Jan Verwers er een
koffiehuis onder de naam "De Landbouw".
Piet Ververs, de latere eigenaar, startte
vanuit dit pand een zondagse autobusdienst voor de r.k. kerkgangers uit
Hagestein, die in Vianen kerkten. Thans is
er cafetaria "De Kleine Klok" in ondergebracht.
De landbouwer Eimert Kraaikamp
bewoonde het prachtige huis met de
prachtige luiken en de opbouw op dakhoogte met dakkapel. Vier onbekende
personen, twee mannnen met baard en
bolhoed en een vrouw met kind, hebben
de fotograaf ontdekt en lijken zich de kans
om zich te laten vereeuwigen niet te willen
laten ontglippen. Eimerts zoon Jacobus,
misschien een van de poserenden, woonde er na zijn vader. Op de bovenetage
woonde rond 1890 Bakker, gemeentebode en ambtenaar ter secretarie. Dit pand,
dat jammer genoeg sindsdien is afgebroken, werd vervangen door het gebouw,
waarin thans de Centra is gevestigd.
Mode en kleding hebben het daarnaast
gelegen pand, waarvan we de schitterende trapgevel nog juist achter de luiken van
het voorgaande huis kunnen onderscheiden, gedurende de afgelopen eeuw
beheerst. Honderd jaar geleden dreef

Adriaan C. Wammes hier zijn modezaak,
later door zijn zoon A. Wammes voortgezet en verder uitgebreid met het belende
pandje met uitstalkast. De zaak werd
daarna overgenomen door de Firma Bel.
Het werd met het ernaast gelegen pandje
in de jaren '30 afgebroken en samengetrokken tot één geheel, waarin Eiset kleding nu onderdak heeft gevonden. Dit kleine pandje, dat er wat verloren bijstaat tussen de grootschalige restanten van vergane deftigheid, werd rond 1890 bewoond
door Geertruida Wijgergang, winkelierster
en weduwe van H. den Hartog. Boven
deze zaak woonde de reeds genoemde
bakker Ewaldus Swaving, die in 1904
overleed.
Het winkelpand ernaast, thans "Lady L",
heeft vogels van diverse pluimage onder
hooK
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hier de timmerman J. Schouten. Zijn
opvolger Peter van Rooyen dreef er een
negotie in speelgoed en tabaksartikelen.
Men kon bij hem ook terecht voor kolen
en hoepels. Begin jaren '70 was er voor
korte tijd weer een speelgoedwinkeltje in
ondergebracht. De firma Dethmers had er
een manufacturenzaak, totdat deze werd
opgeheven en er een damesmodezaak in
werd gevestigd.
Op de 100 jaar oude foto zien we nog net
een vrouw met een witte schort aan en
een witte muts op uit het huis met trapgevel komen. Dit werd toen bewoond door
C.J. Kemp. Na hem volgden J. Wisman
en M. van de Berg, die er zijn schoenenzaak in vestigde. Meer recent, in de jaren
'70, bevond zich hier voor korte tijd Radio
Edskes, opgevolgd door boekhandel
Bruna. Thans is er "La Papeterie" van de
firma Schouten in gevestigd.
Het pand ernaast met tuitgevel en
gekroond met een bol, werd in 1890
bewoond door de uit Wijk bij Duurstede
afkomstige J.P. Wammes, deze had er
een winkel in. Na hem begon G.J. van de
Wal, die voorheen in de Buitenstad was
gevestigd, er zijn rijwielzaak. Naderhand
verhuisde hij naar het pand waar thans
levensmiddelenzaak "De Golf" is gevestigd. Johannes Otten was de volgende
bewoner. Hij begon in 1912 een bakkerij.
Zijn zoon Adrianus volgde hem op en
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Oostzijde Voorstraat naar het zuiden, (ca. 1890)
zette deze zaak voort onder de naam
Jamin. Na een grondige verbouwing is er
thans uitzendbureau "Werknet" gevestigd.
Het klassicistische gebouw, dat nu het
politiebureau herbergt, had in 1890 nog
de functie van kantongerecht. Erboven
woonde C.J. Hogendoom, gemeenteambtenaar, later de tuinman Groeneveld.
Het ernaast gelegen pand is op de nu ontbrekende luiken na weinig veranderd. Het
was op het tijdstip van de foto in gebruik
als postkantoor. De in 1888 als directeur
benoemde W. Burkels uit Enschede vertrok in 1904 naar Den Haag. Zijn opvolger
Cornells Jansen bleef slechts twee jaar,
tot 1906. Van 1906 tot 1917 woonde hier
de volgende directeur Van der Meijden.
Nadat het nieuwe postkantoor meer naar
het zuiden op de hoek van de Voorstraat
en de Korte Kerkstraat met als directeur
de echtgenoot van Ina Boudier-Bakker in
gebruik was genomen, vestigde Strik er
een wasserij. Na Strik werd het bewoond
door H. Kooyman.
Het kleine witte pand ernaast werd
bewoond door de postbode Antonie van
Neerijnen, die aldus pal naast zijn werkgever was gehuisvest. De firma Krijnen had
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er na hem een winkel van hoofdzakelijk
religieuze artikelen, totdat Jan Sluys hier
zijn kantoorboekhandel "Atlas" vestigde.
Dit pand zal in de toekomst bij de daarnaast gelegen Verenigde Spaarbank worden getrokken.
Op de foto van ca. 1890 zien we dit pand
voorzien van een lange witte luifel. De
eenvoudige gevel met leeuwenkop en bal
op de top van de gevel was toen nog voor
zien van een bepleistering, die bij de restauratie verwijderd is. Achtereenvolgens
woonden hierC. Boorsma, koopman, tot
1906, Willem Lagerwaard, van beroep
hoepelman, tot hij verhuisde naar het
Hofplein, en Martinus Willems, schoenmaker. Nu is er, zoals gezegd, de Verenigde
Spaarbank gevestigd.
Al sedert jaren is in het pand ernaast,
enigszins verscholen achter de luifel,
maar in die periode nog voorzien van een
mooie dakkapel, een schoenenzaak
gevestigd, waar men tevens tabaksartikelen werden verkocht, een vroeg voorbeeld
van branchevervaging. De gezusters
Coljee woonden er in 1890. Rut van Dam
was de volgende bewoner; hij begon met
de verkoop van de beroemde Robinson-

Oostzijde Voorstraat naar het zuiden, 1990. Foto Martin van der Vlerk.
schoenen. Heden ten dage is er de
schoenenzaak "Angret" in gevestigd.
Het als laatste door ons te bespreken
pand is de huidige schoenenzaak "Het
Panterhuis". In 1862 woonde daar Antonie
Jochems, van beroep koopman. Zijn zoon
Dirk oefende er het beroep van hoepelfabrikant uit. De volgende bewoner was
bode De Rijk, die een grote garage achter
dit pand bouwde voor zijn Bode bedrijf.
Daarna werd hier een wasserette annex
stomerij ondergebracht. J. van de Wal
vestigde er een motorenzaak en restaureerde dit pand met zijn mooie 17e eeuwse gevel. Nu worden er evenals bij de
buren schoenen en aanverwante artikelen
verkocht.We zijn bij de Keizerstraat gekomen. Duidelijk zichtbaar op de foto uit de
vorige eeuw is het hek van café "Het
Gouden Hert". De rest van de huizen
gaan achter de bomen schuil. Majestueus
staat daar evenwel de grote stadspomp.
Met de ook toen al gezellig wandelende
moeders met kinderwagens nemen we
afscheid van deze kant van de Voorstraat.
P. van Iperen
V.F.C.Leeuwenberg-Steegh

Kroniek
Met bijdragen van:
J.M.M. Ruijter
Ameliastein-1
R.A.A.P. Notitie 32:
Weerstandsonderzoek naar het Lusthuis
Ameliastein te Vianen, onder deze titel
verscheen onlangs de neerslag van een
onderzoek naar de situering en kwaliteit
van de fundamenten van Ameliastein. Het
onderzoek is in opdracht van de gemeente Vianen uitgevoerd door de Stichting
Regionaal Archeologisch Archiverings
Projekt (R.A.A.P.) te Amsterdam.
Het R.A.A.P. is opgericht vanuit het Albert
Egges van Giffen Instituut voor Prae- en
Protohistorie van de Universiteit van
Amsterdam. En specialiseert zich in het
opsporen en evalueren van en adviseren
over oudheidkundige vindplaatsen in het
landelijk gebied. Ten behoeve van het
ruimtelijke ordeningsbeleid van gemeentelijke, provinciale en rijksinstellingen wordt
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van deze vindplaatsen de archeologische
waarde vastgesteld. Daardoor wordt een
beter beleid ten opzichte van deze cultuurhistorische waarden mogelijk.
R.A.A.P. voert opdrachten uit conform de
aanwijzingen van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Aanleiding voor het onderzoek
In het bestemmingsplan Amaliastein, het
uitbreidingsplan waarin circa 650 woningen worden gebouwd tussen de Lekdijk,
Bentzberg, Vijverlust en het Viaanse Bos
is ook een terrein voor "extensieve recreatie" gedacht. De uitgebreide gelegenheid
voor verpozing is gesitueerd op de plaats
waar ooit te midden van een omgrachte
tuin Ameliastein lag. Voordat met de
inrichting van dit gebiedje begonnen kon
worden was het van belang te weten:
- zijn er nog restanten van Ameliastein in
de bodem en zo ja waar precies;
- zijn deze resten eventueel bruikbaar
als aanknopingspunt voor de inrichting
van een toekomstig speelterrein (bijvoorbeeld opmetselen tot maaiveldniveau of zithoogte);
- geven eventuele grondsporen aanleiding voor een meer omvattend (archeologisch) onderzoek nu het terrein braak
ligt. Bovendien zou een onderzoek
aanvullende (historische) informatie
kunnen opleveren over de vorm en
bouwgeschiedenis van Ameliastein.
Wijze van onderzoek
Op deze vragen dienden antwoorden te
komen zonder het archeologisch bodemarchief te verstoren of te vernietigen en zo
mogelijk zonder arbeidsintensieve, kostbare opgraving. R.A.A.P. kent een scala
van geofysische onderzoeksmethode die
gemeen hebben non-destructief te zijn.
De in Vianen toegepaste methode is die
van het weerstandsonderzoek.
Met een meter wordt de weerstand van de
bodem om elektriciteit te geleiden gemeten. De weerstandsmeter heeft vier electroden: op twee daarvan wordt stroom
gezet, met de andere twee wordt het
spanningsverschil gemeten. Hieruit kan
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de weerstand van de bodem om de
stroom te geleiden berekend worden.
Basisgegevens zijn: vochtige grond
geleidt beter dan droge grond, klei dus
beter dan zand. Bakstenen geleiden beter
dan keien. Organische stoffen zoals in de
ondergrond van oude gedempte sloten of
putten geleiden uitstekend.
De resultaten van de metingen worden
visueel gemaakt met behulp van zgn.
grijswaardenkaartjes. Hierin wordt het
resultaat van elke meting weergegeven in
meer of minder zwarte puntjes. In de praktijk levert dit een kaartbeeld op dat hoge
weerstandswaarden donker afbeeldt en
lage waarden als lichte plekken laat zien.
Van een afstand bekeken zijn hierin duidelijk patronen te herkennen.
Het weerstandsonderzoek kan worden
aangevuld met een booronderzoek waardoor conclusies uit dit onderzoek een grotere zekerheid krijgen.
Resultaten

Ameliastein

Na een zorgvuldige analyse van het
beschikbare kaartmateriaal, een literatuuronderzoek, de resultaten van het weerstandsonderzoek en aanvullend booronderzoek komen de onderzoekers samenvattend tot de volgende konklusies:
1. Er is sprake van (waarschijnlijk) twee
bouwfases.
2. Bij de aanleg van de tweede bouwfase
is waarschijnlijk de eerste fase geheel
ontruimd, waarbij archeologisch materiaal in een dunne laag verspreid over
het gehele terrein terecht is gekomen.
Het terrein is vervolgens opgehoogd en
er is een nieuw gebouw neergezet. Bij
de afbraak hiervan zijn de fundamenten tot op de bodem uitgebroken. Er
zijn mogelijk nog enkele muurresten
van de tweede bouwfase aanwezig in
de ondergrond.
3. Er zijn uitbraaksleuven en diepere
grondsporen aanwezig; het hierin voorkomende archeologische materiaal
lijkt, gezien de hoge grondwaterstand,
goed geconserveerd.
4. Een van de oorspronkelijke ideeën
achter deze opdracht, namelijk het
voor recreatieve en educatieve doel-

einden opmetselen van de fundamenten, lijkt gezien het onderzoeksresultaat (geen duidelijke funderingsresten)
niet mogelijk.
5. Nader onderzoek (in de toekomst) zou
kunnen plaatsvinden door het aanleggen van een proefsleuf, waarvoor de
beste positie de lijn x = 39 is. Een
andere mogelijkheid voor nader onderzoek is het graven van kijkgaatjes ter
hoogte van de tweede bouwfase.
Het bijgaande kaartje toont het resultaat
van het weerstandsonderzoek, geprojekteerd op de kadasterkaart. Het welhaast
vierkante blok in het midden van het terrein is de tweede fase van Ameliastein,
het verbrokkelde gedeelte ten oosten
daarvan is de eerste fase.
Vervolg
Het gemeentebestuur heeft een exemplaar van de R.A.A.P.-notitie aan de
Historische Vereniging toegezonden. In
een begeleidende brief meldt men gelet

op de uitkomsten geen archeologisch vervolgonderzoek te zullen instellen. Hierover
is kontakt geweest met de provinciaalarcheoloog drs W.A.M. Hessing.
'De grondsporen zullen ongeroerd voor
het nageslacht bewaard blijven. Bij de toekomstige inrichting van het recreatieterrein zal met de uitkomsten van het onderzoek rekening worden gehouden. Met
name bij "bebouwing" met speelobjecten
waarvoor fundamenten gestort moeten
worden, zal bijzondere zorgvuldigheid
worden betracht. Zonodig zal de provinciaal archeoloog daarvan op de hoogte worden gesteld. Dan kan, indien verstoring in
de ondergrond zou kunnen optreden, een
nader onderzoek plaatsvinden.' Aldus het
gemeentebestuur.
De notitie 32 is verkrijgbaar bij de stichting
R.A.A.P., Postbus 1347, 1000 BH
Amsterdam en kost circa f. 10,-. Een
geringe prijs voor een uitstekend onderzoek, met verrassende resultaten.
J.M.M.R.

Weerstandplaatje geprojecteerd op de kadasterkaart (schaal 1 : 5000).
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Redactie en medewerkers
Historische Vereniging 'Het Land van Brederode'

wensen U een Historisch '92

U zoekt een spaarvorm
die goed voor uw geld zorgt.

Onze spaarrekeningen
laten uw saldo
groeien en bloeien.
Als u spaart, kiest u natuurlijk de s p a a r r e k e n i n g die u het
meeste oplevert.
Bij ons vindt u spaarvormen die uw spaargeld snel laten
groeien: s p a a r r e k e n i n g e n waarbij uw tegoed altijd opvraagbaar
is, s p a a r r e k e n i n g e n met vaste looptijd en hoge rente, en verschillende soorten waardepapieren.
Geïnteresseerd? O p onze kantoren vertelt m e n u er graag
meer over.

De\erenigde Spaarbank doet meer voor de particulier.
Vianen, Voorstraat 62, tel. (03473) 76668.
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