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Bericht van de redactie
Dit eerste nummer van de jaargang 19
verschijnt met enige vertraging. Een drietal bijdragen vormen de inhoud. Eén bijdrage, van de hand van J.P.G.M.
Vaessen uit Maasbree, met als onderwerp
het beleg van Venlo in 1637 is reeds eerder verschenen in De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en
oudheidkunde. Met toestemming van de
redactie van dat tijdschrift wordt dit artikel
hier opnieuw gepresenteerd. Men kan
zich afvragen wat de connectie is tussen
Vianen en dit middenlimburgse generaliteitsgebied. Welnu, ook hier is het weer
iemand uit het geslacht Brederode, die
een historische zij het een door de tijdgenoten sterk bekritiseerde rol heeft
gespeeld. Nicolaas van Brederode was
een zoon van Artus, bastaardzoon van
Reinoud III van Brederode, die in het
staatse leger diende. In 1632 werd hij als
luitenant-kolonel benoemd tot gouverneur
van Venlo, dat hij vijf jaar later na een kort
beleg prijsgaf aan de Spanjaarden.
Wegens zijn falen bij verstek ter dood veroordeeld stierf hij als balling in Keulen.
De auteur Walter van Zijderveld behoeft
hier niet meer te worden geïntroduceerd.
Over Lexmond zijn in dit tijdschrift al vele
bijdragen van zijn hand verschenen. Voor
de verandering behandelt hij in dit nummer een Viaans onderwerp: het voermansgilde te Vianen, dat gedurende de
17e en 18e eeuw ruim 150 jaar lang het
openbaar vervoer - zij het in geprivatiseerde vorm - vanuit Vianen verzorgde.
In deze tijd waarin wij ons in een vloek en
een zucht verplaatsen in van alle gemakken voorziene voertuigen is het nauwelijks
voorstelbaar welke inspanningen men
zich indertijd moest getroosten en hoe
diep men in de beurs moest tasten om
een in onze ogen relatief korte afstand
tussen Vianen en Breda te overbrugggen.
Na de koetsen, wagens en trekschuiten
van de 18e eeuw kwamen het vervoer per
diligence in de 19e eeuw en de busverbindingen van de 20e eeuw. Over de eerste
is in dit tijdschrift al eerder iets van deze
auteur verschenen, over het vervoer in de
20e eeuw stelt de redactie met graagte de

kolommen van dit tijdschrift open.
De Heer J. de With uit Hei- en Boeicop
besteedt aandacht aan de relatief korte
periode dat de gelijknamige heerlijkheid in
andere handen dan die van de heren van
Vianen is geweest, te weten vanaf 1729
tot het begin van de 19e eeuw. Ook wordt
nader ingegaan op het in 1834 afgebroken herenhuis en de daarbij behorende
tuin.
Het nummer wordt afgesloten met de
gebruikelijke Kroniek.
Vianen, december 1994

'Un homme perdu dans une ville perdue.' Nicolaas van Brederode en het
beleg van Venlo in 16371
Terwijl Frederik Hendrik in de zomer van
1637 Breda belegerde, probeerde de kardinaal-infant Don Ferdinand, sedert 1634
landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, het
Staatse leger tot een aftocht te verleiden.
Hij wilde, indien dit niet zou lukken, tenminste enig succes verwerven dat kon
opwegen tegen het eventuele verlies van
Breda. Medio augustus trok de kardinaalinfant met zijn troepen door de Meierij
richting Opper-Gelre. Na korte belegeringen veroverde hij Venlo en Roermond,
respectievelijk op 25 augustus en 3 september. Deze gebeurtenissen zorgden in
de Republiek voor geene cleyne ontsteltenis aen alle goede patriotten2. De verwachting dat de sinds 1632 aangelegde
verdedigingswerken het tot na de val van
Breda zouden houden, bleek ijdel. Ook de
Staatse garnizoenen konden de snelle
capitulaties niet verhinderen. Nicolaas van
Brederode, gouverneur van Venlo, moest
zich al na vier dagen overgeven; enerzijds
door de vijandelijke overmacht, maar nog
meer door de dreigende houding van de
Venlose burgerij. In de Republiek deed de
snelle capitulatie zelfs geruchten ontstaan
dat Venlo was verraden3.
Nicolaas van Brederode
In de zestiende eeuw was Brederode de
meest vooraanstaande naam onder de

Plattegrond van Venlo door Joan Blaeu. GA Venlo, Kaarten en prenten, cat.nr. 488. Foto Zebra Venlo.

Hollandse adel en tijdens de Republiek
voerden de Brederodes in de Hollandse
ridderschap de eretitel 'eerste edele'. De
familie van Nicolaas was echter niet zo
hooggeboren: zijn vader Artus van
Brederode was een bastaard van Reinoud
III van Brederode. Als bastaard van de
hoge adel werd hij echter tot de lage adel
gerekend. Twee halfbroers van Artus,
Hendrik en Lancelot van Brederode,
behoorden tot de aanvoerders van het
Verbond der Edelen uit 15664. Artus trad
minder op de voorgrond en werd in 1573
raadsheer van het Hof van Holland. Artus
liet twee van zijn zonen, Lancelot en
Nicolaas studeren aan de Universiteit van
Leiden. Nicolaas werd op 24 juni 1604
ingeschreven als student 'philosophiae'.
Hij was toen zeventien jaar oud en moet
dus in de jaren 1586 of 1587 zijn geboren.
Na zijn studie nam Nicolaas in 1615 deel
aan een gezantschap naar Rusland en
Zweden, dat onder leiding stond van zijn

neef Reinoud van Brederode, heer van
Veenhuizen5.
Vervolgens trad Nicolaas in Staatse krijgsdienst. Eind 1628 ontving hij van de
Staten-Generaal een bonus van 300 pond
wegens bewezen diensten. Brederode
diende toen als kapitein in de omgeving
van Steenbergen. Op 23 november 1629
werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en
als zodanig benoemde Frederik Hendrik
hem op 3 juni 1632 tot gouverneur van het
zojuist veroverde Venlo6. Aangezien de
prins van Oranje in Venlo een religieus
experiment wilde doorvoeren, namelijk
godsdienstvrijheid voor katholieken én
gereformeerden, lijkt het waarschijnlijk dat
hij in Venlo een tolerant gouverneur wilde
benoemen. Of Brederode dit was blijkt
niet uit de bronnen, wel weten we dat zijn
broer Lancelot, die net als hun beider
vader raadsheer van het Hof van Holland
was, in 1620 werd ontslagen omdat hij
weigerde de Remonstranten te vervolgen.

Hun zuster Anna was getrouwd met de
katholiek Jacob Snouckaert, heer van de
Binckhorst. Klaarblijkelijk waren de
Brederodes dus geen fanatieke calvinisten. Wellicht gold dit ook voor Nicolaas.
Volgens de kroniek van het Venlose
klooster Trans Cedron was hij een goedhartig man die de religieuzen zeer was
toegedaan7.
Tussen 1632 en 1637 hield Brederode
zich bezig met zijn taken als gouverneur
van de vesting Venlo. Hij inspecteerde bijvoorbeeld regelmatig de magazijnen,
wegen en bruggen in en rond de stad. De
vestingwerken liet hij uitbreiden. Uit zijn
correspondentie met Constantijn
Huygens, secretaris van Frederik Hendrik,
weten we dat Brederode aandrong op een
aanval op Erkelenz, op het hinderen van
de vijand rond Venlo en op het opheffen
van het uitvoerverbod van goederen8.
Als gouverneur werd Brederode slechts
zelden opgeroepen om aan de jaarlijkse
Staatse veldtocht deel te nemen. In 1635
moest hij echter meegaan met het StaatsFranse leger dat onder leiding van
Frederik Hendrik Brabant binnentrok.
Terwijl het Staatse leger bij Maastricht op

Beleg van Venlo in 1606. Schilderij van Frans
Everts, (ca. 1613). Venlo stadhuis.
Foto Zebra Venlo.

de Fransen wachtte, maakte Brederode
van de gelegenheid gebruik om op 30 mei
in de stad zijn testament te laten maken.
Tot universeel erfgenaam benoemde hij
zijn moeder Anna van der Laan, met uitzondering van zijn paarden, wagens,
koets, schilderijen, wapens ende voorts all
wat zijn lijft ofte militair aengaef. Dit was
bestemd voor zijn neef Jacob Snouckaert,
de zoon van zijn zuster Anna. Getuigen
waren Brederode's commandant kolonel
Willem Pijnssen van der Aa, heer van
Deel en gouverneur van Rees, en kapitein
Comelis Dimmer, drossaard van
Leerdam. Hoewel de veldtocht catastrofaal verliep en het leger gedwongen werd
tot een smadelijke terugtocht, overleefde
Brederode de gevechten en keerde hij
naar Venlo terug. Binnen enkele jaren zou
hij daar echter een persoonlijke ramp
meemaken.
Her beleg van 1637
Op 20 augustus 1637 begon het beleg
van Venlo toen een voorhoede van het
Spaanse leger de stadsmuren bestormde.
De volgende dag arriveerde de Spaanse
hoofdmacht, aangevuld met de garnizoenen uit Geldern, Straelen en Gennep, en
begon de omsingeling van de stad. Het
Gennepse contingent bracht bovendien
een schipbrug mee, waardoor de
Spanjaarden gemakkelijk de Maas over
konden steken. Al snel werd er begonnen
met het graven van de loopgraven (de
zogenaamde 'approches') en met het
opstellen van het geschut. Deze batterijen
kwamen op 23 augustus gereed en
begonnen meteen het kanonvuur uit de
stad te beantwoorden. De beschieting
bereikte zijn hoogtepunt op 24 augustus,
waardoor de stad op verschillende plaatsen in brand raakte. Het Spaanse geschut
schoot namelijk vele 'vuyrballen' af.
Bovendien 'chargeerden' de Spaanse
troepen 's avonds de Venlose verdedigingswerken. De burgerij kwam door deze
noodsituatie in opstand en weigerde nog
langer mee te vechten of de branden te
blussen. Volgens de Transcedronkroniek
waren de officieren van het garnizoen
echter van plan tot de laatste man te

vechten. Ze lieten de stad liever verwoesten dan die over te geven10.
Uit een soort 'apologie', die door de
Venlose magistraat na de overgave werd
geschreven om de Staatse officieren te
verontschuldigen, weten we wat er op die
24e augustus in de stad gebeurde. De
zeven vijandelijke batterijen beschoten
Venlo onophoudelijk: van vier uur 's morgens tot elf uur 's avonds. De magistraat,
die overigens sinds 1634 uit gereformeerden bestond, besloot daarom in de namiddag naar gouverneur Brederode te gaan
omme met denselven alle saecken wel te
ordonneren". Wat er precies werd besproken, is onbekend, maar van een overgave
was blijkbaar nog geen sprake. Toen de
regeerders echter het verblijf van de gouverneur verlieten, werden ze opgewacht
door circa 200 burgers. De menigte eiste
dat de magistraat Brederode zou overhalen om tot een goet accoort te geraecken,
door dien sij wel sagen dat zij met goet
ende bloet verlooren souden gaerf2.
De 200 mannen, waarvan de meesten
zojuist de stadsmuren hadden verlaten,
vaardigden enkele gedeputeerden uit hun
midden af om met de gouverneur te gaan
spreken. Het werden de vier kwartiermeesters: de aanvoerders van de burgerwacht. De magistraat voegde hier nog vier
van haar eigen leden aan toe om dit
werck te sussen". Toen deze acht vertrokken, riep een kruisbroeder hen na:
seght mijn heer den Gouverneur aen;
indien hij geen accoort terstont en maeckt,
soo sullen de burgerij de trommelen
slaen14. De Venlose vrouwen waren zo
kwaad dat ze dreigden de Staatse officieren dood te slaan met hun spinrokken.
Anderen hadden het plan opgevat een
poort te openen voor de vijand, maar de
'geuzen', dat wil zeggen het garnizoen,
hielden goede wacht. In het klooster
Trans Cedron werd inmiddels gebeden
voor een spoedige capitulatie15. Blijkbaar
was de katholieke geestelijkheid voor een
groot deel verantwoordelijk voor het ophitsen der Venlose burgers. De roomse clerus zou een Spaanse herovering en een
katholieke restauratie natuurlijk begroeten, zeker na de onderdrukking door de
gereformeerden in de jaren 1634-1637. In

1634 had het Hof van Gelre te Arnhem de
(katholieke) Venlose magistraatsleden
vervangen door gereformeerden uit Venlo
en uit andere steden. In de drie jaar die
volgden, probeerde de nieuwe magistraat,
wier benoeming overigens in strijd was
met het capitulatieverdrag van 1632, de
katholieke kerk en haar gebruiken in
Venlo te onderdrukken. Behalve dat zij
processies en dergelijke verbood wees zij
ook enkele katholieke kerken, waaronder
de Sint Nicolaaskerk der Kruisheren, toe
aan de Venlose gereformeerden. Hierdoor
hadden de Venlose katholieken en religieuzen grote sympathie voor het Spaanse
leger dat Venlo van deze ketterse slavernij kwam verlossen16.
Gouverneur Brederode wist de gezanten
én de opgebrachte menigte enigszins te
kalmeren door te appelleren aan hun eed
van trouw aan de Staten-Generaal: ghij
burgers betracht eer ende eedt soo wel
als icku. 's Avonds raakten echter vele
huizen in brand en werd het bluswerk
onmogelijk gemaakt door de voortdurende
beschieting. Bovendien liet de kardinaalinfant de stad opeisen door een tamboer.
Bij een weigering dreigde hij de hele stad,
behalve de kloosters en kerken mit tuer
ende sweert te vernielen™. De schrik had
de Venlonaren nu goed te pakken: ze renden de kerken in roepende en schreyende
of 't de ion[g]sten dag waer geweest9.
Vrouwen en kinderen renden naar de vestingwerken en riepen om genade.
Opnieuw verzamelde zich een menigte
van radeloze, bewapende burgers voor
het stadhuis. Sommigen hadden het op
burgemeester Anthonis Janssen voorzien,
waartegen ze riepen: komt uyt du swarte
schelm wij sullen dy doodt schieterf0. Het
stadsbestuur gaf tenslotte toe aan deze
bedreigingen en uit zorg voor de precaire
situatie waarin de stad zich bevond. De
kans bestond namelijk dat Venlo geheel
zou afbranden. Constantijn Huygens hoorde aanvankelijk geruchten dat de halve
stad was afgebrand, later kreeg hij echter
berichten van ooggetuigen dat slechts vijftien of zestien huizen en enkele schuren
in de as waren gelegd21. De opstand der
burgerij was echter nog veel ernstiger,
want er dreigden gevechten tussen gewa-
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Een briefje uit de correspondentie ('spionnenbriefie') tussen Frederik hendrik en de Veniose garnizoenscommandant, 30 juli 1635. Foto H.L. Mordang, RA Limburg.

pende burgers en garnizoenssoldaten,
sommighe seggende liever teghens ons
eyghen soldaten te vechten dan soo te
sterven22.
Dezelfde nacht nog werd Brederode
bezocht door de magistraat en pastoor
Comelis Poorters. Zij stelden voor om c/en
oproer te sussen ende dat de gheheele
Stadt niet af en brande23, dat de pastoor
met een tamboer naar het kamp van de
kardinaal-infant zou gaan om het schieten
te laten ophouden. Brederode gaf uiteindelijk toe en besloot de onderhandelingen
te openen. Hij probeerde hierdoor wellicht
tijd te winnen om de branden te kunnen
blussen. Misschien wachtte Brederode
ook op de komst van een Staats ontzettingsleger, dat hem enkele dagen eerder
per brief door Constantijn Huygens was
toegezegd. Het Staatse leger dat de kardinaal-infant moest schaduwen werd overigens misleid. De Spanjaarden deden net
alsof Rijnberk hun doel was, waarna de
Staatse officieren hun troepen langs de
Rijn legerden in plaats van in het
Overkwartier. Ook konden orders van
Frederik Hendrik om meer soldaten binnen Venlo te brengen, door tijdgebrek niet
meer worden uitgevoerd24.
De volgende dag, 25 augustus, bleek echter dat de burgers nog steeds zeer 'oproe-

rig' waren en aandrongen op onderhandelingen. De gouverneur zag zich aldus
genoodzaakt te 'parlementeren' met de
vijand. De pastoor vertrok opnieuw naar
het vijandelijke kamp, waarna de wapens
zwegen. Het capitulatieverdrag werd nog
dezelfde dag ondertekend en het garnizoen trok met volle bewapening en twee
stukken geschut richting Grave25. Het is
niet duidelijk of Brederode met zijn soldaten meeging naar Grave of dat hij al vanuit Venlo op de vlucht sloeg. Don
Ferdinand bezocht op 26 augustus Venlo
en ontving toen ook de sleutels van de
stad.
Net als tijdens de Maasveldtocht van 1632
werd Roermond enkele dagen later ingenomen. De munitie, die de Spanjaarden
uit de Venlose magazijnen hadden meegenomen, kwam bij de belegering van de
hoofdstad van Opper-Gelre goed van pas.
Na een zware beschieting capituleerde
Roermond op 3 september en trok het
garnizoen net als het Venlose naar
Grave26. In beide gevallen was nauwelijks
langer tegenstand geboden dan in 1632
aan Frederik Hendrik tijdens de
Maasveldtocht. De inmiddels aangelegde
versterkingen hadden echter wel enig verschil behoren te maken. Naar Spaanse
schattingen had Venlo het tenminste drie

weken kunnen uithouden; Roermond
twee27.
Reacties op de overgave
In de Republiek waren de meeste mensen
zeer verwonderd over Brederode, die
algemeen bekend stond als een fray, vaillant officier23. Sommigen beschuldigden
hem van poltronnerie (lafheid), omdat hij
zich door de burgerij, die zelfs op zijn soldaten had geschoten, had laten intimideren. Brederode had door onvoorzichtigheid geen controle gehad over de burgerbevolking, die hij had moeten opsluiten in
de kerken. Ook had hij zonder toestemming van zijn meerderen onderhandeld
met de vijand29. Anderen weten de snelle
overgave aan verraad door de geestelijkheid. Brederode had de minderbroeders,
waarmee hij grote conversatie had, teveel
vrijheid gegeven. Tot vlak voor de capitulatie mochten ze de stad nog in- en uitgaan30.
De vrienden van Nicolaas van Brederode
waren eveneens verbaasd en geschokt
door zijn laffe gedrag. Velen beschouwden zijn vlucht naar Keulen als een
schuldbekentenis. Willem de Groot, in een
brief aan zijn beroemde broer Hugo, vond
het een grote schande dat Brederode
Venlo had overgegeven. Een stad die
goed versterkt was met bolwerken en
voorzien van 37 grote kanonnen, een
grote voorraad buskruit en 1000 soldaten.
Brederode had Venlo gemakkelijk zes tot
acht weken kunnen en moeten verdedigen, zoals hij hem zelf vaak genoeg had
horen beweren. De Groot geloofde diens
excuses voor de overgave (te klein garnizoen, paniek, oproer der burgers en
brand) ook niet. Bepaalde roomse personen, in wie Brederode zeer veel vertrouwen had, hadden hem verleid om de veiligheid van de stad uit het oog te verliezen. Vrees voor zijn eigen leven deed
hem tenslotte ook nog zijn standvastigheid verliezen. Brederode was volgens De
Groot helemaal geen slechte man, maar
hij was door de stedelingen bedrogen.
Aanvankelijk veinsden zij enthousiasme
voor de Staatse zijde, maar nadat
Brederode ze bewapend had, gebruikten

ze de wapens niet tegen de Spanjaarden
maar tegen de garnizoenssoldaten31.
Brederode's commandant, Willem
Pijnssen van der Aa, vond de hele zaak
zeer onaangenaam. In een brief aan
Huygens sprak hij de hoop uit dat
Brederode niet in ongenade zou vallen.
Mocht dit echter toch gebeuren dan stelde
hij voor om bij Frederik Hendrik een goed
woordje te doen voor kapitein Cornelis
Dimmer. De twee getuigen bij Brederode's
testament, Pijnssen en Dimmer, stelden
weinig in het werk om Brederode te helpen. Pijnssen betreurde het incident, maar
schoof meteen een opvolger voor
Brederode naar voren. Het lijkt erop dat
Dimmer dacht: de een zijn dood is de
ander zijn brood32.
Frederik Hendrik had het nieuws over de
overgave van Venlo en Roermond ontvangen aveq la plus grand estonnement du
monde33. De prins beval de officieren van
de beide garnizoenen zich te komen verantwoorden voor de krijgsraad in het leger
voor Breda. Van het Venlose garnizoen
werden naast gouverneur Brederode en
zijn plaatsvervanger sergeant-majoor Jan
de Jeger nog vier kapiteins en vier vaandrigs gedagvaard. Brederode en De Jeger
verschenen niet: ze namen de vlucht.
Brederode zou via Kempen naar het neutrale Keulen zijn vertrokken; De Jegers
verblijfplaats was onbekend. De lagere
officieren verschenen daarentegen wel in
Breda en werden ook aangeklaagd en
berecht.
De beide afwezigen werden door de
krijgsraad als de hoofdschuldigen
beschouwd. In plaats van alles te doen
om Venlo voor de Staten-Generaal te
behouden, had vooral Brederode door
grove onachtzaamheid verzuimd een succesvolle verdediging te organiseren.
Buiten voorweten of toestemming van zijn
meerderen had Brederode het magazijn
laten openen om de Venlose burgerij te
bewapenen. Voorts had hij de pastoor en
later twee gijzelaars naar het vijandelijk
hoofdkwartier laten vertrekken onder pretext van tijdt te willen gewinnen34. Na overeenstemming met de kardinaal-infant had
de gouverneur zijn soldaten uit de buitenwerken teruggetrokken en een stadspoort
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Gezicht op Venlo, 1669. Tekening door Pier Maria Baldi. Florence,
Med. Patat. 123-2, c. 134 bis.

ingeruimd voor de vijandelijke troepen.
Door Venlo over te geven had Brederode
zijn eer, eed en plicht vergeten. Dit was
des te erger, aangezien de belegering pas
vier dagen duurde, de stad slechts twee
dagen was beschoten en de vijand nergens enig voordeel had behaald. Geen
enkei buitenwerk was ingenomen of vernield en nergens hadden de Spanjaarden
de stadsmuren bereikt. Het Staatse garnizoen was dan ook 'welgemoed' en vol
strijdlust geweest. Aan munitie was eveneens geen gebrek35.
Door het hazepad te kiezen, bekenden
Brederode en De Jeger zich in feite schuldig aan deze aanklachten. Op 19 oktober
1637 veroordeelde de krijgsraad hen bij
verstek ter dood door onthoofding.
Bovendien werden al hun bezittingen in
beslag genomen. Volgens Willem de
Groot hadden de soldaten in het kamp
voor Breda Brederode's afbeelding onderworpen aan een symbolische marteling36.
De kapiteins van het Venlose garnizoen,
die voor de krijgsraad waren verschenen,
kregen aanmerkelijk lagere straffen. Ze
werden gedegradeerd tot de rang van
adelborst en moesten dienen bij andere
compagnieën, tot ze door hun moedige
gedrag weer in aanmerking waren gekomen voor bevordering. Ook moesten ze
de proceskosten betalen. De luitenants en
de vaandrigs kwamen er nog genadiger
vanaf: respectievelijk twee en een maand
schorsing. Luitenant Hendrik van
Haaksbergen werd daarentegen ontslagen uit het Staatse leger wegens lafheid
tegenover de vijand. Tijdens een aanval
op de fortificaties voor de Tighelpoort had
hij zijn post verlaten en was naar de stad
gevlucht37.
Na de veroordeling deed Dirck Gras-
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winckel, een van Brederode's vrienden,
nog een laatste poging hem te helpen. Hij
verzocht Huygens om nog één keer een
goed woordje voor Brederode te doen bij
Frederik Hendrik. Graswinckel had bericht
ontvangen van Brederode waarin deze
zijn handelwijze verklaarde. Op de eerste
plaats was angst, die de standvastigste
kon overvallen, de hoofdoorzaak geweest
van zijn falen. Het verwijt dat hij de andere
officieren niet ingelicht had over de onderhandelingen, werd door Brederode stellig
bestreden. De beschuldiging van verraad
wierp hij nog verder van zich af. Zijn eerbied voor de prins en de gereformeerde
religie bleven onverzwakt overeind.
Volgens Graswinckel kon de prins het
doodvonnis dan ook niet handhaven. Als
Huygens bereid was om Brederode's zaak
bij Frederik Hendrik te bepleiten, zou
Graswinckel voor eeuwig in zijn schuld
staan en zou Brederode in vrede kunnen
sterven38.
Uit zijn antwoord bleek dat Huygens geen
enkele hoop meer had voor de zaak van
hun beider 'vriend' Brederode. Zo lang hij
nog niet verloren was geweest, had
Huygens in stilte alle mogelijke moeite
gedaan hem te helpen, zodat Brederode
zich niet kon beklagen door een vriend in
de steek te zijn gelaten. Het grootste verwijt dat Huygens hem echter maakte was
dat hij niet genoeg 'Nicolaus' (Grieks voor:
overwinnaar van het volk) was geweest
en zich juist te vlug door het volk had
laten overwinnen. Na het doodvonnis was
alle hoop vervlogen geweest en restte
Brederode's vrienden nog maar één ding:
hem te troosten en op te beuren zodat hij
niet zo ver zou toegeven aan zijn haatgevoelens dat hij afstand zou doen van zijn
geloof of zijn trouw aan de Republiek.

Want dit zou volgens Huygens nog erger
zijn dan alles wat hem tot nu toe was
overkomen39.
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Schuld en boete
Volgens de geruchten was Brederode via
Kempen naar Keulen gevlucht. Na het
sluiten van de Vrede van Munster in 1648
probeerde hij enkele openstaande schulden te vereffenen. Zo kwam er eind 1648
een proces voor het Hof van Gelre te
Roermond tussen Brederode en de
Venlose magistraat. Uiteindelijk betaalde
de stad 539 gulden en 15 stuivers aan
Lancelot van Brederode, de vertegenwoordiger van Nicolaas in deze zaak. De
oud-gouverneur kreeg van de stad ook de
door hem gemaakte kosten terug, die de
twee Spaanse gijzelaars in 1637 in Venlo
hadden gemaakt aan eten en drinken. In
plaats van de door Brederode gevraagde
62 gulden en 14 stuivers (kosten plus elf
jaren rente) betaalde de magistraat echter
maar 40 gulden en 14 stuivers: dit was het
bedrag zonder rente. Een proces voor de
Venlose schepenbank tegen een Venlose
burger verloor Brederode daarentegen40.
Zestien jaar na de overgave van Venlo
verzocht Nicolaas van Brederode bij de
Staten-Generaal om gratie. Zijn 'requeste'
werd in de vergadering van 19 februari
1653 voorgelezen. Door de mutinatie der
borgeren was hij destijds gedwongen
geweest de stad over te geven. De lange
tijd die hij als balling had moeten leven,
was volgens Brederode genoeg straf
geweest. Bovendien was de oorlog, daer
die fortuyne stercker in domineert als der
menschen beleyt voorcomen can, sinds
1648 afgelopen. Brederode zou zich daarom weer graag in de Republiek vestigen.
Na een korte 'deliberatie' wezen de
Staten-Generaal het verzoek echter af41.
Waarschijnlijk heeft Brederode zich na dit
teleurstellende bericht bij zijn verbanning
neergelegd. Hij was nu ongeveer 66 jaar
oud. Zonder hoop op een terugkeer moet
hij vóór 14 december 1654 in zijn verbanningsoord zijn gestorven. Op die datum
compareerde namelijk zijn weduwe Barbara Romers van Uffelen in 's-Gravenhage42. Begin 1657 probeerde Lancelot
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De Maaspoort. Tekening door Jan de Beyer,
1741. Collectie Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap, nr. 89. Foto GA
Maastricht.

van Brederode nog van een zekere
Wildeman, een koopman wonende te
Keulen, een bedrag van 2500 gulden
terug te krijgen, die deze aan zijn broer
Nicolaas verschuldigd was43. Aangezien
deze koopman in Keulen woonde, lijkt het
waarschijnlijk dat ook Nicolaas van
Brederode in deze stad of, zoals Willem
de Groot meende, in een of ander kasteel
in het aartsbisdom van Keulen, gewoond
heeft, als een 'verloren man', zonder land
en zonder eer44.
J.P.G.M. Vaessen
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Het ambachtshuis te Hei- en Boeicop
en zijn bewoners
In dit tijdschrift verscheen in jaargang 4
(1979) nr 1/2 een kort artikel van H.L.Ph.
Leeuwenberg over het ambachtshuis te
Hei- en Boeicop, waarop door mij in jaargang 6 (1981) nr. 1 is gereageerd.
Sindsdien is mij door onderzoek over het
huis en zijn bewoners meer bekend
geworden. Deze aanvullende gegevens
wil ik in deze bijdrage presenteren.
In de verkoop van de Vianen door de laatste heer van Vianen, Simon Hendrik van
der Lippe, aan de Staten van Holland in
1725 was ook de heerlijkheid Hei- en
Boeicop begrepen. Vier jaar later deden
de Staten de lage heerlijkheden in het
land van Vianen weer van de hand. Koper
van de lage heerlijkheid van Hei- en
Boeicop was mr. Gerard Bicker, telg uit
een aanzienlijk Amsterdams regentengeslacht. Hij werd geboren op 13 juni 1687
als zoon van mr. Cornells Bicker,
ambachtsheer van Zwieten en eigenaar
van het huis te Zwieten bij Leiderdorp, en
Adrianavan Hoogeveen1. Zowel Cornelis
als zijn zoon Gerard noemen zich naar
hun eerste en belangrijkste ambachtsheerlijkheid Bicker van Zwieten (of
Swieten).
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Gerard Bicker van Zwieten, heer van Hei- en
Boeicop (1729-1753). Schilderij door A. Boonen,
z.j. Foto Iconografisch Bureau, Den Haag.

Gerard Bicker huwde driemaal. Zijn eerste
huwelijk, in 1708, was van zeer korte
duur: zijn vrouw Eva de Wildt overleed
reeds na een half jaar. In 1711 hertrouwde hij met Maria Trip, die in 1732, drie jaar
na aankoop van de heerlijkheid Hei- en
Boeicop, stierf. Acht jaar later trouwde hij
voor de derde maal, nu met de 36 jaar
jongere Sebastiana Arnoldina Kien2.
Als Gerard in 1753 op 66-jarige leeftijd
kinderloos sterft - zijn enige kinderen uit
zijn tweede huwelijk zijn jong overleden laat hij zijn jeugdige weduwe een vermogen na van 372.600 gulden. Naar onze
maatstaven was hij puissant rijk.
Overigens was een dergelijke rijkdom in
de 18e eeuw geen zeldzaamheid. Zijn
welstand blijkt ook uit het Quohier van
Amsterdam van 1742, volgens welke hij
vijf dienstboden hield, een koets bezat en
vier paarden en een trekjacht. Zijn inkomen werd toen geschat op 30 à 32.000
gulden per jaar en de huurwaarde van zijn
huis op 1400 gulden3.
In 1765 werd Jan Willem van Hoogstraten
als nieuwe heer van Hei- en Boecop ingehaald. Op 24 juli van dat jaar had hij de
heerlijkheid met twee hofsteden, vijf percelen griendlanden en enkele tiendblok-

Jan Willem van Hoogstraten, heer van Hei- en
Boeicop (1765-1770). Anoniem schilderij. Foto
Iconografisch Bureau, Den Haag.

ken aangekocht uit de boedel van
genoemde Gerard Bicker voor een bedrag
van 25.400 gulden4. Tot de heerlijke rechten behoorde niet alleen het recht om de
schout en secretaris te benoemen, maar
ook de gaardermeester, erfhuismeester,
rentmeester van de kerk of pastorie en
onderhoutvester van de 'privative jacht'.
Op 2 april 1766 verpachtte hij deze ambten aan Coenraad Willem Kelderman,
advocaat te Vianen, voor een bedrag van
700 gulden per jaar, nadat diens vader, de
Viaanse secretaris Willem Kelderman
daarvan te zijnen behoefte afstand had
gedaan5. De nieuwe heer, die rechten had
gestudeerd in Utrecht, was zijn loopbaan
begonnen als secretaris van IJsselstein.
De hoogste functie die hij bereikte was die
van raadsheer in het Hof van Holland. In
1750 huwde hij met Maria Johanna
Terwen, bij wie hij negen kinderen verwekte. De oudste zoon Samuel, geboren
in 1756, zou hem later in de heerlijkheid
opvolgen.
Het was deze ambachtsheer die van de
gebroeders Cornells en Gijsbert Jansen
een boerderij met het bijbehorende land
schuin tegenover de kerk van Hei- en
Boeicop kocht6, welke hij liet slopen en

verving door een herenhuis. Veel plezier
kan hij er niet aan beleefd hebben, want
hij overleed reeds op 11 februari 1770,
mogelijk nog voor het huis gereed was. In
ieder geval was dat wel het geval een jaar
later, want zijn weduwe arriveerde op 20
juni 1771 vanuit 's-Gravenhage in Hei- en
Boeicop en nam haar intrek in het nieuwe
huis. Dit wordt ook duidelijk uit de lijst van
de verpondingen op de huizen (een soort
onroerend goedbelasting), waarbij het
nieuwe huis met ingang van 21 maart
1772 werd aangeslagen voor 10 gulden
per jaar, terwijl het voordien slechts stond
genoteerd voor 2 gulden en 8 stuivers7.
Zijn weduwe hertrouwde in 1774 met mr.
Jacob Jongbloed, die vanaf dat jaar optrad als ambachtsheer8. Schout en schepenen van Hei- en Boeicop legden de eed
van trouw af en werden vervolgens op het
herenhuis ten maaltijd genodigd. Jacob
Jongbloed verwisselde op 16 september
1780 het tijdelijke leven met het eeuwige,
zijn vrouw was hem een half jaar tevoren,
op 22 april, voorgegaan. De Heicopse
predikant E.F. Temminck hield acht dagen
na hun overlijden een lijkrede, voor Maria
Johanna uit Job 9,25-26, voor Jacob uit
Prediker 12, 1-79.
De heerlijkheid kwam vervolgens in handen van de reeds genoemde Samuel van
Hoogstraten. Deze had zijn vaste woon-
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Samuel van Hoogstraten, heer van Hei- en
Boeicop (1780-1797). Litho door LH. de
Fontenay. Foto Iconografisch Bureau, Den Haag.
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dig gezien met het idee van de volkssouvereiniteit. Als overblijfselen uit een feodale samenleving werden alle heerlijkheden
dan ook door de nieuwe machthebbers
afgeschaft.
Samuel zelf was aktief betrokken in de
landspolitiek, eerst in die van het gewest
Holland, na 1795 van de eenheidsstaat. In
1784 werd hij lid van de vroedschap van
Rotterdam. Als gematigd patriot was zijn
rol uitgespeeld in 1787, maar op 16 februari 1796 werd hij gekozen tot lid van het
intermediair bestuur van de provincie
Holland, in 1798 werd hij namens het district Schoonhoven gekozen tot lid van het
Vertegenwoordigend lichaam der

plaats te Rotterdam. Behalve heer van
Heicop was hij ook in het bezit van de
heerlijkheid van Woubrugge, Sint
Jacobswoude en Rodenburg. Hij huwde
voor de eerste maal in 1781 Josina
Catharina Meyners, die in het jaar van de
Bataafse Omwenteling op 11 november
1795 overleed. Kort daarop, in 1797, hertrouwde Samuel met Anna Elisabeth
Hoffmann10. De politieke gebeurtenissen
van het jaar 1795 hadden vergaande
gevolgen voor de eigenaren van heerlijkheden. Dat dezen als particulieren delen
van overheidsgezag bezaten, waarover zij
vrijelijk door schenking, verkoop of bij testament konden beschikken, werd als strij-

1. Huis
2. broeikas
3. schuur
4. Oude Rechtshuis
5. N.H. kerk
6. school
7. pastorie
8. boerderij/koetshuis
nu Laanhoeve
9. boerderij van
de ambachtsheer

-

A.
B.
C.
D.
E.

Tuin met kruisvijver
toegevoegd in 1768
oostelijke tuin
voorste vleugelbos
achterste vleugelbos.

a.
b.
c.
d.

Hei- en Boeicopseweg
laan naar de Achterkade
laan naar de weilanden
uitgegraven t.b.v. ophoging erf.

E

De dorpskom van Hei- en Boeicop naarde in 1823 vervaardigde minuutplan van het kadaster.
Tekening auteur.
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Bataafse Republiek. Hij was een van de
12 leden van het Staatsbewind, dat na de
staatsgreep van 19 september 1801 aan
het hoofd van de Bataafse republiek
kwam. Met J.F. van Hogendorp fungeerde
hij in 1813 als provisioneel burgemeester
van Rotterdam. Willem I benoemde hem
tot lid van de Tweede Kamer, waarin hij
een jaar zitting had.
In het jaar van de Bataafse Omwenteling
1795 liet hij vanuit Rotterdam op 26 mei
weten, dat hij het niet meer tot zijn taak
rekende om, zoals gebruikelijk, op de 31e
mei in Hei- en Boeicop de wet te verzetten, d.w.z. nieuwe schepenen te benoemen. Hij wilde dit overlaten aan de inwoners zelf'. Van iemand met patriotse achtergrond zou men ook niet anders kunnen
verwachten.
Het huis
Keren wij terug naar het huis te Hei- en
Boeicop. In 1768 had Jan Willem van
Hoogstraten het ten oosten van het huis
gelegen land met de daarop gelegen
boerderij aangekocht en aan zijn bezit
toegevoegd (B). Ook het daarnaast lig-

gende land werd aangekocht, wanneer is
echter onbekend (C). Op deze wijze kon
de tuin, die zich voorheen in de diepte
achter het huis uitstrekte (D en E), in de
breedte belangrijk worden uitgebreid. Er
kwam een schuur (3) en een broeikas (2).
De totale oppervlakte van erf en tuin
bedroeg ca. 6 ha. Als tuinman, die wellicht
niet in Heicop en de directe omgeving kon
worden gevonden, trad in 1789 Hermen
Hudenpol op, in 1808 Johannes Siebolt
van Sloterdijk12.
In de tuin achter het eigenlijke herenhuis
lag een kruisvormige vijver met een lengte
van ongeveer 125 meter en een kruisbreedte van ongeveer 35 meter. Het huis
zelf (1), dat op de minuutplan van het
kadaster van 1823 nog is te zien13, had
een frontbreedte van ongeveer 221/? meter.
Het lag 16 meter van de weg af. Naar het
zo onstane voorplein verwijst nog de
naam Pleinstraat. In het midden van de
voorgevel gaf een bordes met trap toegang tot de voordeur. Onder het bordes
was de toegang tot de kelder en mogelijk
ook de keuken. De zijgevels van het ca.
15 meter diepe huis waren opgetrokken in
ijsselsteentjes, een bouwmateriaal dat

Hei- en Boeicop met links het herenhuis, rechts de kerk en in het midden het oude rechtshuis. Schilderij
door Jan Jacob Teyler van Hall, 1842. Eigendom gemeente Hei- en Boeicop.
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Gezicht op Hei- en Boeicop. Gravure door J. de Beyer.

nergens elders in de gemeente is toegepast. Het dak was vermoedelijk met leien
gedekt.
Van het gebouw is voor zover bekend
slechts één afbeelding bekend, een schilderstukke van J.J. Teyler van Hall, verwant
aan de bekende Van Halls14. Het is gedateerd 1842, zodat het na de sloop van het
gebouw in 183415 is vervaardigd. Op het
schilderij zien we aan de linkerzijde,
tegenover de kerk, het oude rechtshuis,
waar voorheen schout en schepenen
zetelden. Dit is echter het oude rechtshuis, dat blijkens de nog aanwezige gevelsteen in 1827 werd vervangen door het
huidige. Hieruit mogen we concluderen
dat Teyler van Hall historiserend heeft
geschilderd, vermoedelijk naar de prent
van J. de Beyer uit 1750, waaraan hij het
reeds afgebroken herenhuis uit zijn
geheugen heeft toegevoegd. Mogelijk
deed hij dat in opdracht of op verzoek van
Anna van Hall, een dochter van Maurits
Cornells, die het huis vanuit haar jeugd
moet hebben gekend. Zij had een band
14

met het dorp, want zij liet er haar huwelijk
bevestigen en haar kinderen dopen. Door
de nakomelingen van haar man, Andreas
Braam van Hoeckgeest, werd het schilderijtje in 1901 aan het gemeentebestuur
van Hei- en Boeicop geschonken16.
Een nieuwe ambachtsheer
Voor een goed begrip wenden we onze
aandacht naarVianen. Daar was in 1759
de te Leiden geboren Floris Adriaan van
Hall17, zoon van de winkelier en schipper
Adriaan van Hall en Sara de Keizer, neergestreken. Hij vond in Vianen niet alleen
emplooi, maar ook een echtgenote in de
persoon van Anna van Noorle, dochter
van Herman van Noorle, waarmee hij in
1760 in het huwelijk trad. Het echtpaar
vestigt zich op Monnikenhof ten zuiden
van de stad. In zijn schoonvader trof hij de
juiste kruiwagen om hem in het zadel te
helpen van een veelbelovende loopbaan
in het plaatselijk bestuur. In 1759 werd hij
aangesteld als substituut-schout van

Vianen, later bekleedde hij de functies van
heemraad, waarnemend drost en dijkgraaf. Tien jaar later was Flohs Adriaan
nog een aantal stapjes hoger gestegen op
de maatschappelijke ladder. Hij was
sedert 1770 schout en secretaris van Heien Boeicop en rentmeester van de kerk
aldaar.
In 1797, toen de heerlijkheid met herenhuis en de daarbij behorende landerijen
door Samuel van Hoogstraten te koop
werden aangeboden, wist Floris Adriaan
de benodigde 42.200 gulden voor het
geheel op te brengen18. In de loop der
jaren was het bezit aan landerijen door
aankoop voortdurend gegroeid. Stukken
grond in de polders en diverse boerderijen
met bijbehorend land waren aan het bezit
toegevoegd. Bij de aankopen trad vaak de
tuinman Johannes Siebolt op als tussenpersoon voor de heer of een der familieleden. In de koop waren begrepen de tienden onder Hei- en Boeicop, de buitenplaats met onder meer moestuin, boomgaard, visvijvers en goudviskommen, het
rechtshuis en diverse andere huizen en
landerijen. Voor dit alles moest 26.200
gulden worden betaald. De heerlijkheid
zelf bracht nog 16.000 gulden op, dit
ondanks de afschaffing van het particuliere bezit van heerlijkheden (dus het
publiekrechtelijke aspekt hiervan) door de
Bataafse Republiek. Floris Adriaan moet
dus wel erg veel waarde hebben gehecht
aan het bezit van een lege titel.
Floris Adriaan en Anna hadden zeven kinderen, waarvan de op 4 februari 1768
geboren Maurits Cornells tijdens de
Franse tijd en onder koning Willem I een
belangrijke rol in het landsbestuur zou
spelen. Nadat Floris Adriaan op 26 juni
1808 was overleden op het huis te
Heicop, werd hij als ambachtsheer opgevolgd door zijn vrouw tot aan haar overlijden in 1815. In de nieuwbouwwijk van het
huidige Hei- en Boeicop zijn twee straten
naar Floris Adriaan en zijn vrouw Anna
vernoemd.
Maurits Cornells - hij was vernoemd naar
M.C. de Waal, heer van Lexmond en huisvriend van de familie - volgde zijn moeder
op, maar de invloed van de ambachtsheer
op het dorpsbestuur had toen al veel aan

Floris Adriaan van Hall, heer van Hei- en Boeicop
(1797-1S08). Silhouetieporiret.

waarde ingeboet. In 1780 trouwde hij te
Amsterdam met Elisabeth Klinkhamer.
Behalve twee jong gestorven kinderen,
werden uit dit huwelijk drie zoons en een
dochter geboren. In 1802 weduwnaar
geworden hertrouwde Maurits Cornells
twee jaar later met een nicht van zijn eerste vrouw, Christina Maria Klinkhamer. Uit
dit huwelijk werden nog eens tien kinderen geboren19. Op 19 januari 1858 overleed Maurits Comelis.
Zijn oudste zoon, geboren in 1791 en naar
zijn grootvader Floris Adriaan genoemd,
volgde hem op. Ook hij zou een belangrijke rol vervullen in de landspolitiek, eerst
als minister van justitie en minister van
financiën onder koning Willem II, later als
minister van buitenlandse zaken20.
Wegens zijn verdiensten werd hij in de
adelstand verheven en mocht zodoende,
als enige in de familie de titel van baron
voeren. In 1815 huwde hij Alida Paulina
Bondt. Na haar dood in 1845 hertrouwde
hij met Henriette M.J. barones
Schimmelpenninck van der Oye.
J. de With
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Het Viaanse voermansgilde
Mensen die vroeger iets te vervoeren hadden of zich wilden verplaatsen, maar zelf
niet de beschikking hadden over een
wagen, konden tegen betaling gebruik
maken van de diensten van anderen. De
personen, die op die manier hun brood
verdienden, waren de voerlieden. Een
voerman kon zijn eigen paard en wagen
besturen, maar hij kon ook in dienst zijn
bij een ander. Vooral in steden en grotere
plaatsen, waar veel minder dan op het
16

platteland mensen een eigen paard en
wagen bezaten, bestond behoefte aan
voerlui voor het vervoer van mensen of
goederen.
Vianen was zo'n plaats waar voerlui hun
brood als voerman konden verdienen. In
feite kon iedereen die een paard en
wagen bezat, zich als voerman verhuren.
De onderlinge concurrentie zal daarom
ook wel groot zijn geweest. Geen wonder
dat de behoefte zich deed gevoelen om
de vervoersmarkt te reguleren ten einde
het inkomen veilig te stellen. Een geijkte
methode hiertoe was het oprichten van
een gilde.
De oprichting van het voermansgilde
De middeleeuwse ambachtslieden verenigden zich in gilden om hun zakelijke
belangen beter te kunnen beschermen. Bij
de oprichting werd door het stadsbestuur
of, zoals in Vianen, door de lokale heer
een gildebrief vastgesteld en goedgekeurd, waarin regels werden vastgelegd
ten aanzien van de beroepsuitoefening.
Daarnaast werden aan het gilde bepaalde
privileges verleend. Dat was ook in
Vianen het geval. Het oudst bekende
Viaanse gilde is dat van de snijders, waarvan de gildebrief dateert van 11 juli 15001.
De voerlui volgden bijna anderhalf eeuw
later. Op hun verzoek verleende Johan
Wolfert van Brederode, heer van Vianen,
hun op 1 maart 1632 een gildebrief voor
het oprichten van een gesloten gilde2.
Gesloten wil hier zeggen dat het aantal
leden aan een maximum was gebonden.
Zo kreeg Vianen zijn elfde gilde. Nog twee
gilden zouden volgen, resp. het metselaarsgilde in 1666 en het bakkersgilde in
1672.
De voerlui waren dus een van de laatste
beroepsgroepen die zich in gildeverband
organiseerde, maar uitzonderlijk was dat
ook weer niet. De gildebrief voor de
Gorkumse voerlieden, die de Viaanse collega's als voorbeeld had gediend, dateerde van 1617, en was dus slechts 15 jaar
eerder uitgegeven3.
In de gildebrief van 1632 werden allerlei
regels gegeven, waaraan de gildebroeders en anderen zich dienden te houden.

Koets, waarmee adellijke en welgestelde personen zich verplaatsten in begin 17e eeuw.Detail uit het
schilderij van Hendrik Cornelisz. Vroom in het stadhuis Vianen. Op de achtergrond slot Batestein.
Foto Hamerling Vianen.

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

weer onderdeel was van de route Amsterdam-Utrecht-Breda-Antwerpen.
De Viaanse voerlui zullen zeker van dit
verkeer hebben geprofiteerd.
Werving van klandizie
De verdeling van de vracht geschiedde
niet, zoals we zouden verwachten, bij
toerbeurt, dus in een vaste volgorde,
maar, om de procedure zo eerlijk mogelijk
te houden, door het lot, en wel door het
gooien van dobbelstenen. Deze procedure, die 'werpen', 'dobbelen', 'cavelen' of
'smakken' werd genoemd, was ten tijde
van de Republiek ook elders bij de voerlieden gebruikelijk. In artikel 5 waren hierover bepalingen vastgesteld. Elke dag,
direct nadat 's morgens de poorten waren
omhooggegaan, moest hiermee worden
begonnen. Wie het hoogste aantal ogen
gooide, mocht de eerstvolgende vracht
aannemen en zich gereed houden om reizigers op te nemen. In die tijd sprak men
van 'vracht aannemen', waarmee zowel
17

de te vervoeren personen als goederen
werden bedoeld. Wanneer die kwamen
opdagen moest hij na het instappen
meteen wegrijden, zonder op andere passagiers of goederen te wachten. Hij mocht
ook maar één vracht tegelijk meenemen.
Voor elke vracht werd opnieuw gedobbeld. Zo ging het werpen, wachten en rijden de gehele dag door. Het kon natuurlijk voorkomen dat de passagiers niet met
de winnende voerman op stap wilden
gaan 1er oorsaeck van dronckenschap
ofte andere pregnante redenen'. In dat
geval moest er opnieuw worden geworpen.
Ondanks al deze regels over het werpen
om de vracht bezaten de Viaanse voerlui
in 1632 voldoende vrijheid om als kleine
zelfstandige te kunnen werken. In het artikel 3 werd bepaald, dat elke burger of
passant de voerman van zijn keuze mocht
roepen of laten halen of zich desgewenst
van huis of herberg laten afhalen.
Wanneer de reiziger dit wenste, mocht hij
ook 'ander volck' meenemen. Dit artikel
bood gewiekste voerlui de gelegenheid
om in Vianen een vaste klantenkring op te
bouwen en afspraken te maken met passanten of herbergiers.
Het reglement zal daarom in eerste
instantie bedoeld zijn om de beroepsuitoefening van de Viaanse voerman te
beschermen tegen nieuwkomers en
voerlui van buiten. Zo mochten vreemde
voerlui in Vianen alleen vracht (passagiers
of goederen) aannemen, nadat ze een
vracht uit hun woonplaats in Vianen had-

den 'gelost'. De te laden vracht moest
bovendien bestemd zijn voor hun woonplaats. Voerlui van buiten mochten bovendien pas na 12 uur vracht aannemen, dus
wanneer de meeste reizigers al waren
vertrokken, zodat voor hen niet veel kansen overbleven.
De gildebus
Alle inkomsten en uitgaven van het gilde
liepen via een kas die bus werd genoemd.
Het betrof meestal inderdaad een verzegelde bus. De inkomsten van het gilde
bestonden uit entreegelden, jaarlijkse bijdragen en boetes. De voerlui die zich in
1632 binnen 14 dagen na het verlenen
van de gildebrief bij het gilde hadden aangesloten, hoefden niets te betalen.
Daarna moesten nieuwe leden zes
Carolus gulden entreegeld betalen, voor
die tijd een fors bedrag. Voorts was elke
gildebroeder jaarlijks een bijdrage van 10
stuivers (ƒ 0,50) verschuldigd.
In het reglement van 1632 wemelt het van
de boetebepalingen. Totdat hij de hem
opgelegde boete had betaald, was het de
betroffen voerman verboden zijn beroep
uit te oefenen. De meeste boetes bedroegen 3 of 6 gulden. Een boete van 30 stuivers werd opgelegd, wanneer een knecht
of hulpje zonder toestemming van de passagiers een zitplaats in beslag nam, een
boete van ƒ 2,- wanneer de voermansknecht, die de wagen reed, jonger dan 18
jaar was.
De hoogste boete werd gegeven voor

Open wagen voor personenvervoer, (tweede helft 18e eeuw).
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ORDONNAN TIE,

VVaernaer de Voer-luyden van Vianen
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Boeckvcrcoper tot Vianen, Anno 1ÓJ3.

Ordonnantie voor de voerlieden, uitgevaardigd door het stadsbestuur van Vianen in 1653.
GA Vianen, inv.nr. 275 (oud 42).
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belediging of bedreiging van de gildedeken of een gildemeester, wat kwam te
staan op 12 gulden plus een nader vast te
stellen straf. Niet alleen de Viaanse gildebroeders vielen onder de boetebepalingen, ook andere voerlui moesten bij overtreding van het reglement een boete betalen aan het gilde.
Al deze inkomsten werden in de bus
gestort. De gelden uit de bus werden
gebruikt voor tot armoede vervallen gildebroeders en voor andere gildezaken. De
bus vervulde dus een duidelijke sociale
functie. Het gilde kon echter niet vrijelijk
over de gelden beschikken. Alle uitgaven
van de bus moesten door burgemeesters
van Vianen worden goedgekeurd. Zo
hoopte men misbruik zo veel mogelijk te
voorkomen.
De vrachtionen gingen in hun geheel naar
de voerman, er werd niets daarvan in de
gildebus gestort. Wel werden de tarieven
vastgesteld door de Viaanse magistraat.
Wanneer dit voor de eerste keer gebeurde
is niet bekend.
De organisatie van het gilde
De leiding en het tuchtrechtelijke toezicht
berustte bij één of twee gildemeesters of
dekens. Zij werden elk jaar door de burgemeesters aangesteld en moesten erop
toezien dat de reiziger goed werd bediend

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

Bestemming

gi-

st.

pen.

1

Utrecht, IJsselstein en Culemborg

2

0

0

2

Gouda, Amersfoort, Zaltbommel en Tiel

5

5

0

3

Gorinchem en Schoonhoven

3

0

0

4

Leerdam, Ameide, Meerkerk en Montfoort

2

0

0

5

Dordrecht en Rhenen

5

10

0

6

's-Hertogenbosch

8

0

0

7

's-Gravenhage, Arnhem en Nijmegen

11

0

0

8

Wijk bij Duurstede en Woerden

3

10

0

9

Amsterdam, Rotterdam en Leiden

8

10

0

10

Antwerpen

22

0

0

11

Breda

16

0

0

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

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

een aengesmackte wagen gereet zullen
vinden staan, 't sij open ofte toe-waghen
tot hare keure'. Er diende dus altijd zowel
een open als een overdekte wagen klaar
te staan, waaruit de reiziger dan kon kiezen. In de praktijk zal hiervan wel niet veel
zijn terechtgekomen.
Vreemd is dat in de tarieven geen onderscheid werd gemaakt tussen een open en
een gesloten wagen. In ons natte, vaak
winderige en koude land is een gesloten
wagen verre te verkiezen boven een open
wagen. Of zouden er in die tijd in Vianen
alleen maar open wagens zijn geweest
die bij nat of koud weer met een zeil werden overdekt?
Koetsen waren in die tijd waarschijnlijk
niet in Vianen aanwezig.Volgens de overlevering werd in Holland de koets voor het
eerst pas omstreeks 1582 in adellijke kringen gebruikt. Voerlui in Vianen zullen zo'n
nieuwigheid (die bovendien duurder in
aanschaf was) pas hebben aangeschaft,
toen koetsen al lang gemeengoed waren
geworden. In een ongedateerd stuk4,
waarin wordt verzocht om de tarieven fors
te verhogen, werd voor het eerst gesproken over een afwijkend hoger tarief voor
een koets. Dit stuk moet waarschijnlijk
gedateerd worden in de periode 16701690, dus zo'n honderd jaar na invoering
van de koets in de Republiek.
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De wegen in en rond Vianen
In Vianen waren de straten waarschijnlijk
al vrij vroeg bestraat. Dit is zeker het
geval geweest met de hoofdstraat tussen
Lek- en Landpoort, de Voorstraat, en met
de Langendijk die de Oostpoort verbond
met de Voorstraat. Buiten de stad waren
de wegen ongeplaveide klei-, zand- of
grindpaden.
Door de vele kuilen en de gaten, die de
wegen ongetwijfeld hebben gekenmerkt,
kwamen de wagens vaak maar langzaam
vooruit. In een periode met veel regen
werd het reizen per wagen sterk bemoeilijkt ten gevolge van de modderige en
drassige wegen, waardoor de wielen wegzakten en de paarden de wagens nog
maar nauwelijks konden vooruitkrijgen.
Dit was vooral in de winter het geval.
Door een overzetveer, waarmee ook
rijtuigen en beesten konden worden
overgezet, had Vianen een goede verbinding met Vreeswijk. Van Vreeswijk liep
een weg langs de in 1288 gegraven
Nieuwe Vaart naar Jutphaas en vandaar
langs de Vaartse Rijn naar de Tolsteeg
in Utrecht. Door de in 1840 in gebruik
genomen schipbrug werd de oversteek
van de Lek een stuk gemakkelijker en
sneller.

De stadspoorten
In 1336 verleenden Willem van Duvenvoorde en zijn echtgenote Heilwich van
Vianen, aan Vianen stadsrechten5. Vanaf
dat moment begon men geleidelijk met de
aanleg van stadsmuren en poorten, waarmee men in 1383 nog volop bezig was6.
Vianen kreeg drie toegangspoorten, waarvan er twee dienden voor de noord-zuidroute die dwars door de stad liep. Aan de
noordkant, waar men via de veerweg bij
het overzetveer naar Vreeswijk kwam,
werd de nu nog bestaande Lekpoort
gebouwd. In de vijftiende eeuw werd deze
nog Waterpoirt genoemd.
Aan de zuidkant van de stad verrees de
Landpoort die in de vijftiende eeuw de
Vyansche Poirt heette. De derde poort
werd in de noord-oosthoek gebouwd, die
de fantasieloze naam Oostpoort kreeg,
maar in de vijftiende eeuw Gheenkens
Poirthuse werd genoemd. Toen rond 1831
Batenstein werd gesloopt7, werd de
Hofpoort als vierde toegangspoort voor de
stad in gebruik genomen.
In 1838 werd de Oostpoort vervangen
door een ijzeren hek8. Twintig jaar later, in
1858, kwam het definitieve einde van de
poorten. !n dat jaar werd de Landpoort
gesloopt, werden beide poortdeuren die in
de Lekpoort hingen verwijderd, evenals
het ijzeren hek dat in de plaats van de
Oostpoort was gekomen. Het verkeer kon
nu ongehinderd de stad in- en uitrijden.
De opkomst van de trekschuit
In 1658 sloot Louise Christine van Solms,
voogdes van de acht jaar oude Wolfert
van Brederode, een overeenkomst met de
magistraat van Gorkum over de verbetering van de waterweg tussen Vianen en
Gorkum en het instellen van een trekschuitenveer tussen beide plaatsen.
Een reis per trekschuit duurde drie uur, en
kostte in de zomer 11 stuivers, in de winter 13 stuivers per persoon9. Dat was voor
een individuele reiziger of een paar minder dan met een wagen. Pas met een
gezelschap van acht personen was men
met een wagen twee stuivers goedkoper
uit, zoals blijkt uit de volgende tabel.

aantal
wagens
schuiten
personen
zomer winter zomer winter
1

2,50

3,00

0,55

0,65

2

2,50

3,00

1,10

1,30

3

3,00

3,50

1,65

1,95

4

3,00

3,50

2,20

2,60

5

3,75

4,25

2,75

3,25

6

3,75

4,25

3,30

3,90

7

4,50

5,00

3,85,

4,55

8

4,50

5,00

4,40

5,20

Geen wonder dat de voerlui op het traject
Vianen-Gorinchem steeds minder te doen
kregen. Later werden, zoals blijkt uit een
reglement van 1745, de tarieven voor de
wagens en schuiten op dit traject gelijk
getrokken10.
De trekkracht voor de schuiten werd geleverd door paarden. Het is daarom niet
verwonderlijk dat het voerliedengilde hier
wel brood in zag. Al is hierover in het
archief van Vianen niets terug te vinden,
het is waarschijnlijk dat de voerlui vanaf
het begin ook het jagen [= trekken] van de
trekschuit voor hun rekening hebben
genomen. Uit een request van 1700 door
enkele voerlieden blijkt dat de schuiten
eigendom waren van voerlui, en het is
heel goed denkbaar dat dezen al vanaf
1658 het trekschuitenveer verzorgden.
De inkomsten die de voerlieden verloren
met de afname van het aantal ritten per
wagen naar Gorinchem, werden op die
wijze geheel of gedeeltelijk goedgemaakt
door de inkomsten uit de trekschuit.
Vanwege de lagere prijs zullen meer mensen gebruik zijn gaan maken van deze
vorm van "openbaar vervoer", hoewel
voorname lieden zich liever niet met het
gewone volk zullen hebben afgegeven en
prefereerden op eigen gelegenheid te reizen.
De schuiten hadden vaste vertrekuren,
zoals de tegenwoordige trein- en busverbindingen. Daarmee was deze vervoerswijze anders georganiseerd dan die met
landwagens, die op afroep beschikbaar
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waren. In 1700 blijkt echter tussen Vianen
en Gorinchem zowel een wagen- als
schuitenveer te zijn, die ieder volgens een
bepaalde dienstregeling werkte.
Het punt van vertrek en aankomst van de
trekschuit was vlak buiten de Landpoort
gelegen, bij de herberg 'Het Zwijnshoofd'.
Hier konden de reizigers wachten en wat
gebruiken. Veel reizigers die naar Utrecht
doorreisden of vandaar kwamen met het
overzetveer tussen Vianen en Vreeswijk,
moesten de afstand overbruggen tussen
Landpoort en overzetveer aan de Lek
(ruim een kilometer). Volgens een contract uit 1745 tussen burgemeesters van
Gorinchem en de magistraat van Vianen
over het vervoer per trekschuit en postwagen tussen de beide steden konden de
reizigers gebruik maken van een slee,
zodat ze in ieder geval niet hoefden te
lopen. Hoe lang dit vervoer met de slee
heeft geduurd en hoe dit in later tijd werd
geregeld, is niet bekend.
Reorganisatie van het gilde in 1700
Functioneerde het voerliedengilde in de
beginjaren goed, aan het eind van de 17e
eeuw was dit zeker niet meer het geval.
Het had schulden en in de loop der tijd
was de wanorde toegenomen. Sommige
voerlui ontbrak het aan een geschikte
wagen of aan goede paarden, van anderen heette het dat zij geen 'behoorlijcke
navigable schuijten' bezaten. Vaak moest
de reiziger wachten tot een geschikte
wagen of schuit beschikbaar was. Van
varen volgens de dienstregeling was vaak
geen sprake.
In het jaar 1700 richtten acht voerlui een
verzoekschrift aan Frederik Adolf van
Lippe, de toenmalige heer van Vianen,
waarin zij op deze wantoestanden wezen
en verzochten om met z'n achten een
besloten gilde te mogen vormen. De
genoemde wantoestanden hadden er volgens hen toe geleid dat het vervoer op het
traject Vianen-Gorinchem was teruggelopen. Dat betekende niet alleen minder
inkomsten voor hen zelf, maar ook voor
de Viaanse middenstand, met name voor
de herbergen. De acht requestranten hadden daarom onderling en met de andere
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voerlui de mondelinge afspraak gemaakt
dat de acht voortaan het gilde zouden vormen en het vervoer tussen Vianen en
Gorinchem (Meerkerk) zouden verzorgen,
leder van hen zou een goede wagen en
minstens drie geschikte paarden paraat
hebben en samen zouden ze ervoor zorgen dat er vijf goede trekschuiten beschikbaar waren. De dienstregeling zou voortaan stipt worden nageleefd.
Hoewel het veer Vianen-Gorinchem waarschijnlijk de belangrijkste inkomstenbron
van de voerlui was geworden, verklaren
ze zich bereid 'wanneer sulcx van noode
mogte wesen na andere plaatsen te rijden'. De inkomsten uit ritten naar elders
zouden door de commissaris gelijkelijk
onder alle acht voerlui worden verdeeld.
Op 29 oktober 1700 werd hun verzoek
door de heer van Vianen ingewilligd. Op
zijn bevel stelde de magistraat van Vianen
een reglement op, volgens welke het
voerliedengilde voortaan een numerus
clausus hanteerde van acht personen. Bij
het overlijden van een der leden zou de
opengevallen plaats worden ingenomen
door diens zoon of door de zoon van een
medelid.
Een voerman mocht zijn gildeplaats
slechts verkopen aan de zoon van een
voerman-gildebroeder. Het was nu inderdaad een besloten gilde. Door het ontstaan van clanvorming en de daarmee
gepaard monopolisering was het risico
van een achteruitgang van de kwaliteit
niet denkbeeldig. Dat is ook precies wat er
gebeurde.
Elke voerman moest drie geschikte paarden op stal hebben en beschikken over
een koets en twee open wagens (die elk
jaar werden gekeurd). Het gilde moest
permanent vijf trekschuiten in gebruik
hebben. Dit laatste was conform het verzoek, maar het aantal wagens steeg daar
beduidend boven uit, terwijl bovendien het
bezit van een koets iets geheel nieuws
was. Dat ging de meesten van de niet
kapitaalkrachtige voerlui blijkbaar boven
hun macht. Uit latere documenten kunnen
we tenminste afleiden, dat hooguit een
enkele voerman zich een koets plus twee
wagens kon permitteren. Al spoedig horen
we over een eerste poging van een bui-

Twee concurrerende vervoerssystemen passeren elkaar langs de Vecht. Detail van een gravure van het
huis Hoogevecht bij Maarssen door D. Stoopendaal in: De Zegepraalende Vecht, Amsterdam, 1719).
RAU, Top. Atlas, 117-18.

tenstaander tot het gilde door te dringen.
In 1702 vraagt Herman Jansen de Jongh
naar aanleiding van een opengevallen
plaats het lidmaatschap van het gilde voor
zijn zoon, die - o.a. voor de heren van
Lippe - met een koets met acht personen
heeft gereden. Het antwoord is niet
bekend, maar Herman was geen lid van
het voerliedengilde, zodat het verzoek wel
op niets zal zijn uitgelopen.
Goederenvervoer binnen de stad
Behalve personen was het ook aan de
voerlui voorbehouden alle vracht in
Vianen te vervoeren. Als enige uitzonderingen golden koren mits 'bij den molen
kon vernaghte' en bier11. Natuurlijk mocht
iedereen vervoeren wat zijn eigendom
was, dus ook zijn eigen koren.
Het vervoer van het bier werd door het
stadsbestuur verpacht, zoals blijkt uit een
document van 163812. De pachter diende
een bierwagen of -slee te bezitten, waar-

mee het bier moest worden vervoerd. Zo
hield de magistraat het verbruik in het
oog, wat in verband met de inning van de
accijns van belang was. Het biervervoer
viel niet onder het voermansgilde. Ook in
latere tijd is steeds sprake van een bierslee.
Ook het vervoer van turf werd gecontroleerd door het stadsbestuur. In 1679 had
het 8 turfrijders aangesteld13, maar die
waren wel allen lid van het voermansgilde.
Ruim 20 jaar later, in 1700, klagen de gildebroeders dat er lieden zijn die nog
steeds turf mogen rijden, terwijl 'haer
mans ofte ouders twintich en dertich jaren
zijn doot geweest ofte buiten het gild
woonachtig sijn'. Deze misstand werd in
1700 rechtgezet.
Soms moesten de schippers van de turfof brandstofschepen lang wachten op de
wagens die de lading moesten afvoeren.
Om wrijving en irritatie, die daarbij kon
ontstaan, te voorkomen werd in 1795
bepaald dat er altijd twee wagens moes25

vertrek/
aankomst

terug

tarief
(zomer)

tarief
(winter)

Vianen

5.00U

17.30U

-

-

Gorcum

7.30u

15.0Ou

ƒ1,60

ƒ 1,75

Waalwijk

11.00u

12.00U

ƒ3,20

ƒ3,35

ƒ3,40

ƒ3,50

ƒ4,80

ƒ5,40

Sprang
Breda

6.00u

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

ten rijden. Bovendien moesten de wagens
zijn voorzien van goed hekwerk en planken en voorzichtig rijden, zodat er niets
van de wagens af zou vallen. Bij de hobbelige straten en houten wielen met stalen
banden zal dat zeker niet altijd zijn gelukt.
Vianen en de postwagendienst
Een postwagendienst was een geregelde
dienst per koets of reiswagen voor het
vervoer van personen, hun bagage en
kleine ladingen over langere afstanden.
Op een lange rit werden de paarden na
een bepaalde afstand ververst. Dit
gebeurde op een post of station, waar ook
de passagiers konden in- en uitstappen.
De dienst reed dus van post naar post,
vandaar de naam postwagendienst. Het
woord post heeft op dat moment dus niets
te maken met het vervoer van brieven14.
De eerste postwagendienst die Vianen
aandeed werd opgericht in 1719, en wel
voor het traject Vianen-GorinchemBreda15. Dit gebeurde door de voerlieden
van Vianen, in samenwerking met die van
Gorinchem en Breda.
Driemaal in de week, op zondag, dinsdag
en donderdag, reed een wagen van Breda
via Sprang, Waalwijk en Gorkum naar
Vianen en vice versa. In de zomer vertrok
de wagen om 6.00 uur uit Breda, die uit
Vianen om 5.00 uur. De Viaanse voerlui
brachten de reizigers tot aan Gorkum bij
het Sleeuwijkse veer, de Gorkumse voerlui van Sleeuwijk naar Waalwijk, waarna
die van Breda de passagiers vervoerden
naar hun stad. De laatsten hadden dan
hun passagiers richting noorden al in
Waalwijk uitgeladen om over te stappen
op de wagen, die naar Gorinchem terug26

keerde. Vandaar werden de reizigers door
de Viaanse wagen naar Vianen gebracht.
De Viaanse voerlui hadden dan van half
acht 's morgens (aankomsttijd) tot ongeveer drie uur 's middags de tijd in Gorinchem moeten doden. In Vianen staken de
passagiers met het overzetveer de Lek
over naar Vreeswijk, waar zij de trekschuit
naar Utrecht van 18.00 uur konden
nemen. Ze waren dan al 12 uur onderweg!
De tarieven van deze voorloper van het
openbaar vervoer vanuit Vianen zijn in
bovenstaande tabel weergegeven.
Het is niet bekend of deze dienst gewerkt
of zelfs bestaan heeft. Op het gebied van
de coördinatie tussen de drie vervoersgilden lagen talloze problemen voor de
hand. Waarschijnlijk heeft de dienst daarom ook niet lang bestaan.
Hoe dan ook, in 1766 richtten de voerlieden van Breda, Gorkum en Utrecht een
nieuwe postwagendienst op tussen Breda
en Utrecht, over Gorkum en Vianen16. De
Vianezen staan buiten spel en blijven dat
ook in de komende jaren. Veel profijt hebben de Viaanse voerlui niet gehad van de
postwagendiensten.
Misstanden en verval
In 1700 was er orde op zaken gesteld,
maar na verloop van tijd ontstonden er
toch weer misstanden. In 1725 klaagde
commissaris Nicolaas Groenendijk, dat
niet-gildebroeders ook reizigers vervoerden en dat een paar voerlui zich niet aan
de regels hielden en daardoor hun collega's en ook de commissaris benadeelden.
Wat was het geval? De dwarsliggers vervoerden passagiers zonder, zoals gebrui-

keiijk, erom te hebben 'gesmakt', dus zonder hun medevoerlui een kans te geven.
Aangezien de commissaris aan elke
smakking 3 stuivers verdiende, hield hij
vast aan de oude afspraak, temeer daar
dat smakken plaatsvond bij hem in de herberg, wat natuurlijk een gunstige uitwerking had op zijn omzet.
De acht voerlui 'die door de siegte tijde
nauwelijks van hare bedieningen kunnen
subsisteren', hadden het kennelijk niet
breed en het is niet te verwonderen dat
sommigen wel eens tegen de regels ingingen om wat extra's te verdienen.
Door de geringe verdiensten bezaten ook
niet alle voerlui een koets en twee open
wagens, zoals het reglement van 1700
voorschreef. In 1725 werd daarom
bepaald dat wanneer een reiziger een
koets wilde, alleen de gildebroeders die
een koets hadden, mochten smakken. En
opnieuw werd bepaald dat alleen gildebroeders passagiers mogen vervoeren.
Het ging daarna weer redelijk met het
gilde, maar na verloop van tijd nam het
aantal klachten zienderogen toe. In 1734
herhaalde het stadsbestuur de bepaling,
dat alleen gildebroeders reizigers mochten vervoeren, omdat 'het gilde sinds
enkele jaren in verval was'17. Als enige uitzondering gold dat herbergiers reizigers
die bij hen hadden overnacht zelf mochten
wegbrengen, wat de voerlui zeker goede
klandizie zal hebben gekost.
Wel werden tot tevredenheid van de voer-

lui de 81-jaar oude vervoerstarieven aangepast. Voor de korte afstanden bedroeg
de stijging gemiddeld zo'n 20%, maar een
ritje naar Amsterdam, Rotterdam en
Leiden kostte ongeveer 40% meer en
naar Antwerpen zelfs 60%!
Het nieuwe reglement van 1735
Dit alles sorteerde echter weinig effect.
Door de vele verschillende reglementen
was de situatie onoverzichtelijk geworden.
De magistraat van Vianen besloot een
heel nieuw en compleet reglement op te
stellen voor het voermansgilde, met erin
een apart reglement voor het trekschuitenveer Vianen-Gorinchem. Zij vroeg de
Staten van Holland als heren van Vianen
het reglement goed te keuren, waarop dit
in een Statenresolutie werd vastgelegd.
Het bevatte eigenlijk niets nieuws, behalve op het organisatorische vlak. Daar verbeterde het een en ander. Zo werd de
clanvorming door de voerlui tegengegaan.
Voortaan zou, bij de dood van één van de
acht voerlui, de magistraat een opvolger
aanwijzen. Zo konden vers bloed en nieuwe ideëen in het gilde komen.
Ook de inkomsten voor de bus werden
fors hoger. Voortaan moest elke voerman
van elke 'vragt met wagen of schuijt, daarom gedobbeld word, een stuijver' afstaan
aan de bus. De bus, die beheerd werd
door de commissaris, werd in het begin
van ieder jaar geopend. Het geld werd in

Gezicht op Vreeswijk met het veer tussen Vreeswijk en Vianen, waarop een koets wordt overgevaren.
Ets door H. Spilman naar een tekening van J. de Beyer, (ca. 1750).
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twee gelijke delen verdeeld. De ene helft
was bestemd om 'tot armoede vervallen'
leden van het gilde te ondersteunen en
'de andere helfte zal bij de gezamentlijke
gildebroeders verteerd worden'. Over de
wijze waarop dit gildefeest werd gevierd
horen we verder niets.
Het reglement bepaalde dat bij ruzies en
geschillen over de beroepsuitoefening de
zaak aan de gildemeesters moest worden
voorgelegd, die dan een bindende uitspraak deden. Wanneer de gildemeesters
tuchtrechtelijk optraden, dan gebeurde dit
in een ruimte, die gehuurd werd (meestal)
in een herberg. De in het ongelijk gestelde
partij moest 'voor kamerhuur en vertering'
'drie bollen of zes kannen bier' betalen.
De laatste periode van het gilde
Het gilde had nu een nieuw reglement, er
was meer duidelijkheid over wat wel en
wat niet mocht, het bestuur van Vianen
had een grotere vinger in de gildepap en
kon op tijd bijsturen, maar toch liep niet
alles naar wens. Zo verzocht Dirk van den
Bosch, de kastelein van de stadsherberg
'De Roos' (aan de Voorstraat), in 1745
aan de Staten van Holland om 'voitures
en paarden' te mogen verhuren aangezien regelmatig vele personen in Vianen
kwamen die hun reis niet goed konden
vervolgen"! 8. In 1771 werden de tarieven
opnieuw verhoogd in verband met de
duurte van het voer voor de paarden19,
daarna wordt het stil rond het gilde.
Van de laatste periode is weinig bekend.
In 1798 werden door de regering van de
Bataafse Republiek alle ambachtsgilden
als publiekrechtelijke organisatie opgeheven omdat ze de vrijheid in het bedrijfsleven belemmerden20. Ook in Vianen
gebeurde dat. Bij de opsommingen21 van
de gilden ontbreekt vreemd genoeg het
voermansgilde en ook uit eerdere jaren is
niets teruggevonden over het opheffen
van het gilde.
De gilden waren in 1798 dan wel officieel
opgeheven, in de praktijk bleven ze voortbestaan. Ook het voermansgilde. Pas in
1806, toen de Patentwet werd uitgevaardigd, kreeg iedereen het recht om, waar
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dan ook, een bedrijf uit te oefenen en in
1808 werd de Corporatiewet afgekondigd
die de aan de ambachtsgilden gebonden
bedrijfsuitoefening afschafte. Hiermee
was het gildewezen echter nog niet verdwenen. De gilden zouden pas echt verdwijnen onder koning Willem I. Ook het
Viaanse voermansgilde bleef tot dan
voortbestaan. Maar dat is een ander verhaal.
W. van Zijderveld
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Kroniek
Met bijdrage van:
H. van Loenen
De grafzerken van Vianen
Het in 1960 gepubliceerde boekje De grafzerken van Vianen van W. EldringNiemeyer (71 blz.) is nog altijd te koop.
Het bevat een beschrijving van alle grafstenen, die na de restauratie van de Grote
Kerk in 1950-1956 werden aangetroffen.
Het is te bestellen voor leden van Ons
Voorgeslacht voor ƒ 5,20, voor niet-leden
voor ƒ 6,20, over te maken girorekening
55546 t.n.v. de penningmeester Ons
Voorgeslacht te Voorburg onder vermelding van uw naam, adres en titel van het
boekje.

De korenmolen terug in Vianen?
Twee inwoners van Vianen, de heren A.C.
Enkelaar en P. Kastelein, hebben een
opmerkelijk en stoutmoedig plan gelanceerd, dat kan leiden tot een verrijking van
het historische aanzicht van de binnenstad en een aantrekkelijk toeristische trekpleister van allure kan opleveren. Het
behelst niet meer of minder dan het herplaatsen van een - overigens nog te restaureren - bestaande molen op een historische lokatie, namelijk de zuid-oost hoek
of zuid-west hoek van de binnenstad. Aan
de degelijke presentatie van dit plan ontlenen wij het volgende:
'Reeds in de middeleeuwen stond er een
windkorenmolen aan het einde van de
molenstraat. Dit was eerst een molen van
het type standerdmolen, het oudste type
windmolen waarbij het gehele houten
bovenhuis op de wind gezet kon worden.
Dit op de wind zetten heet in vaktaal: kruien. Het bovenhuis, ook wel kast geheten,
moest daarvoor rusten op een zware
vertikale spil, genaamd de standerd.
Dit verklaart dus de naam van dit molentype. Deze molen is later tot tweemaal toe
herbouwd en gewijzigd van type.
In 1691 werd de oude, in slechte staat
verkerende, standerdmolen vervangen

door een grote wipkorenmolen op een
verhoogde gemetselde onderbouw met
stelling.
De maalcapaciteit werd daarbij ook aanzienlijk uitgebreid door maar liefst drie
koppels maalstenen in plaats van twee in
de oude molen. De wipkorenmolen brandde in 1838 af tot stellinghoogte.
Op de resterende onderbouw kwam kort
na de brand een van elders overgeplaatste achtkante bovenkruier te staan en dit
was de laatste korenmolen in de Viaanse
binnenstad. Deze molen brandde op 11
april 1913 af, waarbij ook nu weer het
gemetselde onderstuk het langst stand
hield. De onderbouw bleef tot 1967 als
meelmaalderij in bedrijf en was daarbij
eigendom van de familie Nieuwpoort.
In de 17e eeuw bestonden er een tijd lang
teoelukertiid twee standerdkorenmolens.
Naast de hierboven genoemde molen op
zuidwesthoek van de omwalling, stond er
ook een standerdmolen op het zuidoostelijk hoekrondeel van de stadswal, aan het
Klooster en walsland.
Deze molen verdween aan het begin van
de 18e eeuw.
Bij de herbouw van het hoekrondeel in
1989 is de fundering van deze molen aangegeven in de bestrating op het rondeel'.
Dergelijke herbouwprojekten zijn niet
nieuw. Op tal van plaatsen in het land zijn
molens herbouwd, of soms van elders
overgebracht, gerestaureerd en in vele
gevallen weer in dienst gesteld. Vroeger
was het zelfs heel gebruikelijk om ter vervanging van afgeschreven of verwoeste
molens een exemplaar van elders op te
kopen en in zijn geheel te verplaatsen.
Met de in 1840 verbrande molen aan de
Molenstraat is dat vermoedelijk ook
gebeurd. Overigens zou ook deze molen
in 1913 door brand worden verwoest en
uit het Viaanse stadsbeeld verdwijnen.
Natuurlijk moeten voor de verwezenlijking
van dit stoutmoedige plan nog een aantal
problemen, zoals de keuze van een lokatie, de financiering van (ver)plaatsing en
opbouw, een sluitende exploitatiebegroting en een passende beheersvorm. Voor
de oplossing van de financiële aspekten
willen de initiatiefnemers een stichting in
het leven roepen, die niet alleen een ver29

Reconstructie Kleine of Oostmolen op het hoekrondeel in het zuidoostelijk deel van Vianen.
Model standerdmolen. Tekening A.C. Enkelaar.

antwoord projekt moet uitwerken, maar
ook de middelen moet zien bijeen te brengen in de vorm van donaties, subsidies,
sponsoring e.d. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ervaringen elders.
Welke zakelijke voors en tegens ook
mogen worden ingebracht, vanuit historisch perspektief is een dergelijke ingreep
zeer zeker te verantwoorden. Het plan
verwijst naar een gebouw dat werkelijk
heeft bestaan en dat men feitelijk op zijn
oude lokatie wil terugbrengen, niet in een
of andere neo-stijl, maar opgebouwd met
authentiek materiaal. Dat is toch wel wat
anders dan de plannen van een aantal
jaren geleden om aan de oostzijde van de
binnenstad een soort poortgebouw neer te
poten. De achterliggende suggestie van
een pseudo-stadspoort vormde wèl een
regelrechte historische vervalsing; immers
een stadspoort is daar nooit geweest.
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Bovendien zou door die ingreep de historische stedelijke plattegrond van Vianen
ernstig zijn aangetast. Tot heil van Vianen
is dat plan een vroegtijdige dood gestorven.
De educatieve en promotionele voordelen
van een functionerende molen spreken
daarnaast voor zich. Al met al een intiatief, waar wij ons van harte achter kunnen
scharen.

Janus de Bock (1900-1994)
Jan de Bock werd in 1900 te Vianen
geboren in het huis aan de Achterstraat
67, waar zijn vader een bakkerij had.
Ernaast stond het van een trapgevel voorziene huisje van zijn grootvader, die eveneens bakker was. Al in de 17e eeuw had
de uit Steenwijk afkomstige familie De

Bock zich in de lekstad gevestigd.Al snel
bleek dat Janus goed kon tekenen. Op
11-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste
olieverfschilderij: een landelijk tafereeltje
met een kudde schapen en enkele hoge
berken. Janus moest echter een vak leren
en trad net als zijn twee jaar jongere broer
in de voetsporen van zijn voorvaderen.
Tientallen jaren had Janus een bakkerij
aan de Voorstraat, op nr. 57 (nu 't Winkeltje). Hij deed zijn werk met liefde. Alleen
aan het broodbezorgen had hij een hekel.
Hij ergerde zich aan het gewauwel van de
vrouwen. In zijn vrije tijd bekwaamde hij
zich in het schilderen. In 1950 sloot hij zijn
bakkerij in verband met de langdurige
ziekte van zijn eerste vrouw en trad in
dienst bij bakker Huisman op de
Voorstraat. Tot aan zijn pensionering
beheerde hij de kantine bij Schokbeton in.
Vianen.Van de schilder Van Oei, die met
zijn woonboot door Nederland zwierf en
daarbij regelmatig Vianen aandeed, stak
hij veel op. Onder invloed van deze bij
oude Vianers welbekende schilder begon
hij 'fijn' te schilderen. Maar hij ontdekte al
snel dat dat hem in tegenstelling tot Van
Oei niet lag. Die schilderde zelfs de spijkers in de balken van een hek. Samen
trokken zij er af en toe op uit om in de
omgeving van Vianen en langs de Linge
te schilderen.De veldezel die Janus de
Bock jarenlang gebruikte was ooit in het
bezit geweest van van Jozef Israels. Van
Oei had hem indertijd op een veiling uit de
nalatenschap van Israels gekocht en later
geschonken aan zijn vriend Janus de
Bock. Alle drie hadden hun naam erop
gezet. De Bock heeft hem op zijn beurt
aan een schilderende vriend doorgegeven.In Vianen hangen verscheidene
portretten van zijn hand. In de jaren '30
maakte hij enkele stillevens die getuigen
van zijn vakmanschap. Soms werkte hij
ook wel in opdracht. Al kwam hij tijdens
zijn arbeidzame jaren alleen zondags aan
schilderen toekwam, was hij beslist geen
zondagsschilder. Tot aan zijn dood heeft
De Bock geschilderd, kleine olieverfschilderijtjes, studies van planten en bloemen.
Hij was slecht ter been en de laatste jaren
kwam hij niet meer buiten. Maar zijn ogen
waren nog goed, een bril had hij niet

nodig.Over een bloemstilleven van plaatsgenoot en kunstbroeder Arie Baggerman
merkte Janus droogjes op dat het vaasje
niet symmetrisch was. Maar Baggerman
had het met opzet zo geschilderd 'om het
schilderij vaart te geven', zoals hij het uitdrukte. Na lang gekeken t« Ihebb
ICl_*t_/d I v e l klaarde Janus echter dat hij er geen vaart
in kon ontdekken.De moderne beeldende
kon hem maar weinig bekoren. De scheve
ogen in de portretten van Picasso vond hij
maar niks. Dan had hij Appel liever. Die
kon met kleuren overweg.Zijn zelfportret
toont De Bock vanaf de schouders. Op
het hoofd draagt hij een zwarte alpino. Hij
gaf zichzelf weer als een man die de
wereld van een afstand bekeek en graag
filosofeerde. Maar zijn humor is er niet in
af te lezen.Slechts één keer in zijn leven
heeft hij zijn leven geëxposeerd, voorjaar
1994 in de bibliotheek. In hetzelfde jaar
overleed hij.
H.v.L
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JE ZOU ZEGGEN DAT I E M A N D N A
2 0 JAAR WEL EENS WAT ANDERS WIL

M A A R NEE HOOR, WEER 'N MIELE
DOOR DE LANGE LEVENSDUUR EN DE HOGE KWALITEIT verzorgen Miele-wasen droogautomaten maar liefst 10.000 uur de was voor u. Daarvoor zijn ze
gebouwd. Bij een gemiddeld Nederlands gezin met gemiddelde was- en drooggewoonten (circa 8 uur per week) betekent dat ruim 20 jaar.
DE DIGITALE "NOVOTRONIC'-PROGRAMMERING zorgt voor optimale was- en
droogresultaten met een minimaal verbruik van stroom, water en wasmiddel.
DOOR DE HOGE CENTRIFUGESNELHEIDtof7.600 t/min van de Miele-wasautomaten verbruiken de Miele-droogautomaten met het 'Sensitive'-systeem daarna
aanzienlijk minder stroom dan gemiddeld.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar
of Miele Nederland B. V., Postbus 166, 4130 ED Vlanen.
Telefoon 03473-78887 (afdeling Consumentenbelangen).
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Koninklijke
Woudenberg Ameide
restauratie

renovatie

nieuwbouw

vestigingen te: 's-gravenhage, groningen, medemblik, oosterwolde, valkenburg
en zutphen

De vertrouwdste vergaderzaal van Nederland: het oude trefpunt van de
Tweede Kamer, dat w o r d t gerestaureerd t o t w a t het eens was.
De oude vergaderzaal is vroeger als balzaal gebouwd en moet nu
weer in oorspronkelijke stijl terug keren en zal gebruikt w o r d e n als
representatieve ruimte v o o r de Kamer.

voorstraat 7

postbus 3

4233 zg ameide

aangesloten bij stichting vakgroep restauratie

telefoon (01836) 6600

