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Bericht van de redactie
In eerdere afleveringen van dit tijdschrift
heeft J.A.M. Koenhein reeds aandacht
besteed aan de economische verhoudingen in Vianen in de 17e en 18e eeuw. De
inhoud van deze artikelen waren grotendeels ontleend aan zijn doctoraalscriptie
over dat onderwerp. Zo verschenen in
jaargang 12 (1987) een bijdrage over de
trekvaart tussen Vianen en Gorinchem
(blz. 56-60), en in jaargang 16 (1991) bijdragen over het ontstaan van de gilden te
Vianen (blz. 1-13) en de verkoop van
Vianen en Ameide in 1725 (37-43).
In dit nummer komt het verschijnsel van
de gilden opnieuw aan de orde, maar nu
gerelateerd aan de economische ontwikkelingen van Vianen in de 18e eeuw.
Bezien wordt, in welke mate de landelijke
ontwikkelingen hun weersiag hebben
gehad op de Viaanse situatie. In het bijzonder wordt nagegaan in hoeverre een
verband bestaat tussen de werkgelegenheid binnen de gilden en de economische
ontwikkelingen in Vianen, waarbij vooral
gegevens over het metselaars- en het timmerliedengilde, die het beste zijn overgeleverd, nader worden geanalyseerd.
In de vorige aflevering was een bijdrage
geplaatst van ons medelid J. de With over
het herenhuis en zijn bewoners te Hei- en
Boeicop. Door een technische storing is
het slotgedeelte over de bezitters van de
heerlijkheid in de 19e en begin 20e eeuw
hierbij niet afgedrukt. De redactie, die
hiervoor de verantwoordelijkheid draagt,
haast zich dan ook om deze omissie te
herstellen. Dit gedeelte treft de lezer nu
aan in het onderhavige nummer als een
vervolgartikel. Dit nummer wordt besloten
met de gebruikelijke Kroniek, waaraan
voor het eerst medewerking werd verleend door Sandra Wolswijk.
Vianen, juni 1995
De gilden en de economische
ontwikkelingen in Vianen in de
achttiende eeuw
1. De economische ontwikkelingen in de
Republiek

In de literatuur is de achttiende eeuw
lange tijd beschouwd als een tijd van stagnatie dan wel achteruitgang op alle gebieden, zowel politiek, economisch als cultureel1. De laatste decennia is dit beeld door
onderzoek sterk genuanceerd. Johan de
Vries maakt in zijn boek De economische
achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw een onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang.
Volgens deze schrijver is er kwantitatief
gezien een duidelijke vermindering te constateren van nijverheid en visserij, maar
tegelijkertijd een toeneming van de handel. Het valt niet uit te maken - uitgedrukt
in het nationale inkomen - of de toeneming van het één mogelijk een compensatie voor de vermindering van het ander is
geweest.
Kwalitatief is er sprake van een ongezonde volkshuishouding. De grondslagen van
de Republiek berustten niet langer op een
evenwichtige economische structuur zoals
in de zeventiende eeuw het geval was.
'De wijzigingen in de afzonderlijke economische sectoren hebben geresulteerd in
een proces van interne contractie, met
Amsterdam als centrum. De achteruitgang
van nijverheid en visserij heeft tot een
structureel verlies van werkgelegenheid
geleid'. De kwalitatieve achteruitgang was
niet alleen absoluut, maar ook relatief. Het
duidelijkst kunnen wij dit constateren, indien wij ons land vergelijken met Engeland. De voorsprong, die dit land in de
tweede helft van de achttiende eeuw op
ons land nam, was van stucturele aard.
Het labiele karakter van onze economie in
de achttiende eeuw komt o.a. tot uiting in
de crises, die zich in 1720, 1763 en 17721773 voordeden. Deze lagen in de financiële sfeer en waren niet het gevolg van
een reaktie op een te hoog opgevoerde
economische expansie. Wij moeten een
duidelijk onderscheid maken tussen de
eerste en de tweede helft van de achttiende eeuw. De eerste helft was in vele
opzichten een voortzetting van de 17e
eeuw. In de literatuur wordt een aantal
algemene oorzaken genoemd voor de
economische achteruitgang van de
Republiek in de achttiende eeuw. Vooral
de opkomst van de ons omringende lan33

den speelde hierin een belangrijke rol.
Door hun mercantilistische en protectionistische politiek brachten deze hun
inheemse industrieën tot bloei. De buitenlandse produkten, die bij ons op de markt
verschenen, waren vaak van betere kwaliteit en deden onze nijverheid concurrentie
aan. Op de tweede plaats wordt er gewezen op het ontbreken van een sterke
staatsorganisatie en de gebrekkige inrichting van de openbare financiën als gevolg
van een sterke decentralisatie in de
zeventiende eeuw. Daarnaast zou het gildewezen de expansie van de nijverheid
hebben belemmerd.
In het vervolg zal worden beschreven, in
welke mate deze ontwikkelingen in Vianen
hun weerslag hebben gehad. In het bijzonder zal worden nagegaan in hoeverre
er een verband bestaat tussen de werkgelegenheid binnen de gilden en de economische ontwikkelingen. Hierbij zal vooral
worden uitgegaan van gegevens die zijn
overgeleverd over het metselaars- en het
timmerliedengilde.
2. De economische ontwikkelingen te
Vianen
Structurele en conjuncturele factoren
Er zijn vier factoren aan te wijzen, die een
zwaarwegende invloed hebben uitgeoefend op de economische ontwikkelingen in
stad en land van Vianen gedurende de
achttiende eeuw. Twee zijn van structurele aard: de verkoop in 1725 van de heerlijkheid aan de Staten van Holland, waardoor het Land van Vianen een onderdeel
van de Hollandse economische huishouding ging vormen, en de voortdurende
overstromingen, die een desastreuze
invloed hadden op de welstand. Als conjucturele factoren kunnen worden
beschouwd de verschillende legeringen in
de stad en op het omliggende platteland
en de telkens terugkerend epidemieën
van de veepest. Deze hebben op sommige momenten tot een diepe inzinking van
de toch al niet florissante economische
situatie geleid.

34

Verkoop van het land van Vianen en
Ameide
In 1725 was de souvereine (hoge) heerlijkheid Vianen, die met die van Ameide in
een personele unie verenigd was, het
bezit van Frederik Adolf graaf von der
Lippe. In dat jaar verkocht hij de heerlijkheid voor ƒ 810.000,- aan de Staten van
Holland2. Hiervan werden ƒ 200.000,- contant betaald en de rest voldaan door overname van de op het ministaatje rustende
schulden.
Het bezit bestond uit twee delen, te weten
het domein en de heerlijkheid. Het domein
omvatte het kasteel Batestein en een aantal aanzienlijke huizen binnen en buiten
de stad, alsmede uiterwaarden, grienden,
landerijen, bossen en plantages, tesamen
6732 morgen binnendijks land. Tevens
behoorden hiertoe tollen, belastingen op
bier, het pontveer op de Lek, het hoofdgeld, het recht van wind, tienden, het
hond- en kapoengeld, het hofstedegeld,
renten, erfpachten, het recht van visserij
in de Lek en in de vlieten, en het jachtrecht. De heerlijkheid bestond uit de souvereine heerlijkheid van Vianen, met de
polders Bloemendaal, Bolgerije, Autena,
en de dorpen Heicop, Boeicop, Lexmond,
Achthoven, Lakerveld en Meerkerk; voorts
de heerlijkheid Ameide waaronder
behoorden de stad Ameide en het dorp
Tienhoven.
De souvereine heerlijkheid had zijn bijzondere positie binnen de Republiek tot 1725
kunnen handhaven. Door hun belangrijke
posities in het militaire en staatkundige
leven van de Republiek slaagden de
Brederodes erin deze situatie te bestendigen. Met de verkoop van de heerlijkheid
aan Holland was het met deze beperkte
onafhankelijkheid evenwel gedaan. Dit
had noodzakelijkerwijze gevolgen voor de
inwoners van het gebied, met name op
economisch terrein.
De schulden van het zojuist verkregen
nieuwe bezit waren enorm. Op de stad
Vianen rustte een schuld van meer dan
ƒ 233.000,-. Het Land (het domein) had
daarnaast nog een schuld van ruim
ƒ 67.000,-. Hierin waren de schulden van

de afzonderlijke dorpen nog niet meegerekend. De inkomsten van de stad, de
belastingen en het kleinzegel, waren niet
eens voldoende om de rente van de
schulden te betalen.
De opbrengsten uit de sauvegarde of vrijgeleide (asielrecht voor bepaalde wetsovertreders en bankroutiers) waren een
belangrijke bron van inkomsten, waarde
welvaart van de stad Vianen voor een
aanzienlijk deel van afhing. Maar de verkoop tastte het vertrouwen in de vrijgeleide van de stad aan. Wie de grond onder
de voeten te heet werd zocht nu zijn toevlucht in Culemborg. Om deze bron van
inkomsten voor de stad te behouden,
stonden de Staten van Holland garant
voor de juridische onafhankelijkheid van
het Land van Vianen en haar jurisdictie.

van ƒ 126.200,-. De sterke controle, die
de Staten gingen uitoefenen, in combinatie met de verslechterde economische
situatie, deed de waarde van deze ambten aanzienlijk dalen, wat op zijn beurt
een inkomstenderving veroorzaakte.
De gevolgen konden dan ook niet uitblijven. Reeds in 1738 werd geconstateerd
dat de stad ontvolkte. Tussen 1734 en
1752 verminderde het aantal woningen
door verval en afbraak sterk en de leegstand nam toe3. De grote leegstand deed
de huurwaarde van de huizen verminderen, terwijl de lasten bleven. In de korte
periode tussen 1731 en 1747 nam de
huurwaarde van de huizen met ongeveer
40% af. Dit had dan weer tot gevolg dat
de verkoopwaarde van de panden dramatisch kelderde (tabel 1).
De toestand verergerde nog, doordat de
respective ambagtsluiden, dewelke
anders op hoop van preferentie en om
door de tijd betaalinge te genieten, dan
gemeene burgeren huissen nog repareerden, nu daarenboven sonder prompte voldoeninge geen hand aan het werk willen
slaart. Uit de bovenstaande passage
wordt ook duidelijk hoe de werkgelegenheid van de timmerlieden en metselaars
afhing van de situatie in de bouwsector,
die op haar beurt sterk werd beïnvloed

Tot aan de Bataafse omwenteling bleef
Vianen een vrijplaats voor vervolgden.
Een andere belangrijke inkomstenbron
voor de heer was altijd de vergeving van
ambten en bedieningen geweest. De heer
bezat het recht om in de steden en dorpen
alle ambtenaren aan te stellen. Door de
mogelijkheid zich bij de uitoefening van de
verkregen ambten te verrijken waren deze
zeer gewild. In 1726 becijferde men de
inkomsten voor de heer op een bedrag

Huurwaarde1

klassebreedte

1747

1731
aantal

totaal

aantal

totaal

10<20

10

86

860

248

2480

20<40

30

136

4080

132

3960

40<60

50

99

4950

43

2150

60<80

70

43

3010

19

1330

100

54

5400

33

3300

418

18300*

475

13220*

>80

Bron: Kohier van de verpondingen 1731 en Resolutie Staten van Holland, 20 mei 1747.
1 In guldens
* Gemiddelde huurwaarde 1731:18.300 : 418 = 44,50
dito 1747: 13.220 : 475 = 27,83
Tabel 1. Huurwaarde van de huizen te Vianen in 1731 en 1747
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door de algemene economische toestand.
De financiële situatie van de overheid, die
door het laten uitvoeren van stadswerken
voor werkgelegenheid kon zorgen, speelde hierin eveneens een belangrijke rol.
Het vorenstaande illustreert de invloed
van de Hollandse economische situatie op
de Viaanse huishouding, die ook tot uiting
kwam in de verkoop van het grootste
gedeelte van de goederen, die in 1725
waren aangekocht met het oog op verlichting van de gewestelijke schuldenlast. In
het begin van de achttiende eeuw stonden
de publieke financiën er slecht voor 5 . Men
probeerde door het verkrijgen van nieuwe
leningen en verkoop van het Hollandse
domeinbezit (vanaf 1722) de schuldenlast
terug te dringen. In de jaren 1729-1731
werden in drie publieke verkopingen 35
ambachtsheerlijkheden geveild, die
samen ƒ 681.000,- opbrachten en werden
tussen 1729-1741 voor ƒ 571.800,- maar
liefst 17 heerlijkheden onderhands verkocht.
De eigendomsveranderingen op het
omliggende platteland in het land van
Vianen deden hun invloed gelden op de
economie van de stad. Velen van de
nieuwbakken ambachtsheren gingen
bestuursfuncties bekleden in de landelijke
en stedelijke administratie, waarbij zij probeerden zoveel mogelijk financiële voordelen te behalen. De zorg voor het algemeen belang kwam daarbij vaak op de
tweede plaats. Investering van hun nieuw
verworven kapitaal in de plaatselijke economie werd niet interessant gevonden.
Overstromingen
De gehele achttiende eeuw, speciaal in de
periode 1726-1773, is het land van Vianen
geteisterd geworden door overstromingen.
Bij de overstroming van 1709 wordt vermeld, dat men al jaren achtereen last had
van een ongewoon hoge waterstand van
de Lek, waardoor de uiterwaarden pas
tegen het eind van de zomer bruikbaar
werden. Voor de groeiende wateroverlast
zijn twee oorzaken aan te wijzen. Een
plaatselijke factor was dat het land van
Vianen laag lag ten opzichte van de andere landen ter weerszijde van de Lek.
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Hierdoor had het altijd al last van kwelwater gehad. Dit kwelwater kon bij normale
hoogtes van de waterstand van de Lek
snel worden geloosd.
Volgens de achttiende-eeuwers zelf
waren daarnaast een aantal externe oorzaken aan te wijzen voor de steeds vaker
terugkerende hoge waterstand van de
Lek:
1. De toevoer van het water van de
Bovenrijn door de Oude Rijn en over
's-Gravenwaard. De dijken verkeerden
in een slechte staat.
2. De verzanding van de bovenmond van
de Gelderse IJssel en de belemmeringen in deze rivier. Hierdoor moest het
hoge water van de Nederrijn, dat tot
dan toe gelijkelijk door de IJssel en de
Lek naar zee wegstroomde, nu voornamelijk door de Lek zijn weg naar zee
zoeken.
3. Een verstopping bij Schoonhoven,
waardoor het water niet snel genoeg
kon doorstromen.
4. De verhoogde Millingense dijk.
Door de hogere waterstand van de Lek
nam de hoeveelheid kwelwater sterk toe,
terwijl de mogelijkheden om dit te lozen
afnamen. Het gevolg was, dat de kwaliteit
van de grond verminderde en de opbrengsten van het land daalden. Als oplossing
werd uiteindelijk gekozen voor de plaatsing van een aantal voormolens in de polder Achthoven onder Lexmond, waardoor
waterlozing vroeg in het jaar mogelijk
werd. De landsoverheid bracht verder verbeteringen aan in de hierboven geschetste problemen. Het duurde echter tot 1772
voordat deze verbeteringen waren gerealiseerd. In de tussentijd had men echter al
een aantal aanzienlijke overstromingen te
verwerken gehad, waarvan de belangrijkste waren6:
1709 Het rivierwater veroorzaakte op
18/19 maart een inbraak in de Zinkdijk te
Hardinxveld, waardoor de Alblasserwaard
geïnundeerd werd. De Vijfheerenlanden
bleven grotendeels vrij, met uitzondering
van Vianen.
1726 In de nacht van 7/8 februari veroorzaakte het inundatiewater uit de Betuwe
twee doorbraken in de Noorder Lingedijk
bij Kedichem, waardoor de Vijfheeren-

landen en de Alblasserwaard diep onder
water kwamen te staan.
1740-1741 De winter bracht uitzonderlijk
hoog rivierwater. Reeds op 17 december
werd uit Gorinchem de hoogste rivierstand
gerapporteerd ooit waargenomen. Op 24
december bezweek de Lekdijk tussen
Lexmond en Ameide, als gevolg waarvan
de Vijfheerenlanden onderliepen.
1744 De hoge rivierstanden, die het water
tot het zandpad op de dijken opjoegen,
veroorzaakten op 20 maart een inbraak in
de Vijfheerenlanden tussen Lexmond en
Ameide.
1756-1763 In deze periode was het land
twee jaar droog, twee jaar gebrekkig
droog en stond het vier jaar onder water.
1770-1773 In deze periode waren eveneens aanzienlijke overstromingen.
Dat deze telkens terugkerende overstromingen een negatief effect hadden op de
plaatselijke economische situatie in de
meergenoemde requesten van de burgers
en de magistraat (1750-1752) aan de
Staten van Holland duidelijk tot uiting. Na
vermelding van het natte jaar 1751 wordt
opgemerkt dat op dat ogenblik het steedje
Vianen moet aangemerkt worden als een
landsteedje waar in het allerminste geen
negotie is, en alleen zijn bestaan heeft
(als U Edele Groot Mog. bekent is) van de
verarmde huisluiden ten platten lande die
daar toe niets kunnen contribueeren, om
redenen hier voorens in het breede aangehaalt7.
Hoewel hier natuurlijk een eenzijdig beeld
wordt geschetst, mag men aannemen, dat
de verslechterde toestand op het platteland grote gevolgen moet hebben gehad
voor de voornamelijk agrarisch georiënteerde Viaanse samenleving. Een ander,
direkter gevolg van de wateroverlast was
de inundatie of soms zelfs het wegspoelen van huizen. Daardoor moesten de verpondingen bij gelijkblijvende belastingplicht voor de stad als geheel op de overgebleven woningen worden verhaald.
De legering van troepen
De stad Vianen heeft lange tijd een zekere militair-strategische waarde gehad. De

heren van Vianen en Ameide hebben
dankbaar gebruik gemaakt van de ligging
van hun gebied op de grens van drie
gewesten, Holland, Utrecht en Gelderland. Toch kon de souvereine staat niet
voorkomen dat de Raad van State en de
Staten van Holland op den duur hun
invloed aanwendden om legeringen van
door hen in dienst genomen troepen in dit
gebied af te dwingen. Al voor de overname in 1725 zien wij dan ook soldaten in
de stad en op het platteland gelegerd. Dat
Johan Wolfert van Brederode, heer van
Vianen en Ameide, de belangrijke functie
van veldmaarschalk in het Staatse Leger
bekleedde zai hieraan niet vreemd zijn
geweest.
Deze inkwartieringen brachten voor de
inwoners zowel voor- als nadelen met zich
mee. De welgestelden konden in het gunstigste geval inkwartiering afkopen. Maar
de meeste inwoners kregen voor een langere periode een aantal militairen in huis.
Anderzijds zorgde de aanwezigheid van
het soldatenvolk voor een toename van
werk. Voeding van mens en dier verhoogde de omzet van de winkeliers en de afzet
van de boeren. Bij belangrijke legeringen
werd het kasteel Batestein gebruikt. In
1748 en 1786 werden daar een aantal
verbeteringen aangebracht8. Tevens werden in dit laatste jaar verdedigingswerken
aangelegd.
Een nevenverschijnsel van het soldatenleven deed zich ook in Vianen voor. De
aanwezigheid van krijgsvolk trok bepaalde
dames aan, die er wat bij wilden verdienen. In 1748 werd een zekere Stijn de
Laserus de stad uitgezet, omdat zij
geslachtsziekte verspreidde onder een
aantal hier gelegerde Engelse dragonders. Zij maakte deel uit van het bordeel
van Josijn de Groot, die gevangen werd
gezet o.a. wegens het houden van jonge
meijsjes en verleijden tot hoererij en ontugtig levert. Deze inkomsten voor de
stad zullen wel niet opgewogen hebben
tegen de kosten. Daar zijn de klachten
van burgers over achterstallige of niet
betaalde rekeningen te veelvuldig voor.
De verschillende inkwartieringen in de 18e
eeuw hielden verband met internationale
ontwikkelingen, waarbij de Republiek
37

betrokken was. In 1702, aan het begin
van de Spaanse Succesieoorlog (17021713) werden twee compagnieën van het
regiment van Milord Aigrinz ingekwartierd.
Spaanse en Franse officieren werden in
de stad krijgsgevangen gehouden van
1703-1713. Na de sluiting van de Vrede
van Utrecht van 11 april 1713 herkregen
zij hun vrijheid10.
Ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) vond inkwartiering
plaats van o.a. Engelse dragonders in
1747 en 1748. Op het kasteel Batestein
werd een hospitaal voor soldaten ingericht. De oorlog eindigde in oktober 1748
met de Vrede van Aken. Om dit te vieren
werd in de stad een theatervoorstelling
gegeven en vuurwerk afgestoken ' '.
De politieke spanningen van de patriottentijd (1786-1787) leidden tot een burgeroorlog, waarbij Vianen een onderdeel vormde
van de verdedigingslinie tegen een eventuele vijandelijke inval in Holland. In september 1786 werden 600 man Hollandse
troepen (patriottisch) in de stad gelegerd:
300 man op het kasteel, 200 man bij burgers en 100 man in een leegstaand huis
aan de Voorstraat. Bij het naderen van de
Pruisische troepen in september 1787
vluchtten de patriotse troepen zonder
strijd te leveren. 4000 Pruisische militairen
plunderden de huizen en winkels en richtten voor 120.000 gulden schade aan. In
de daarop volgende winter bleven 100
Pruisen in de stad ingekwartierd12.
Ook de Bataafse Omwenteling in 1795 en
de daaraan voorafgaande aanval van de
Franse revolutionairen en uitgeweken
patriotten als hun bondgenoten op de
Republiek bracht de Viaanse burgers de
last van gedwongen inkwartieringen. Voor
langere tijd werden te Vianen Franse troepen ingekwartierd13.
De veepest
Gedurende vrijwel de gehele achttiende
eeuw is de boeren ernstige schade berokkend door de veepest, die in 1713 vanuit
Rusland via Duitsland en Italië ons land
bereikte". Ernstige epidemieën teisterden
het land in de perioden 1713-1723, 17441756 en 1766-1786. Maar ook in de tus38

senliggende jaren vielen plaatselijk nog
vele slachtoffers. Het gewest Holland
verloor in 1744-1745 tweederde van zijn
rundveestapel; in Utrecht kwamen in de
periode 1744-1746 33.664 runderen
boven de drie jaar om. Tijdens de derde
aanval van veepest stierven in Holland
van 1 april 1769 tot 1 oktober 1776,
311.737 runderen.
De gevolgen van de veepest staan door
gebrek aan onderzoek nog niet in alle
opzichten vast. Wel is zeker, dat de veestapel door aankoop van buitenlands vee
steeds weer werd hersteld. Daarnaast zal
de binnenlandse fokkerij ook een aandeel
in het herstel geleverd hebben. Voor de
stuctuur van het agrarische bedrijf is het
voornaamste gevolg van de veepest
geweest, dat een deel der veeboeren
noodgedwongen overging tot het scheuren van hun land en de akkerbouw ter
hand namen. In Holland bestond de neiging uit te wijken naar de tuinbouw.
De veepest heeft ook in Vianen huisgehouden. Wij vinden in ieder geval vermeldingen van 1712-1718 en 1731-1751 15 . De
derde epidemie van veepest is waarschijnlijk aan het Land van Vianen voorbijgegaan. Men krijgt evenwel uit het verslag
over de toestand van de hofsteden in het
Viaanse domein van 1790 niet de indruk,
dat de veeboeren zich als gevolg van
deze ramp meer op de akker- of tuinbouw
zijn gaan toeleggen16.
In het algemeen had men weinig melkkoeien (5 tot 7), enige jonge koeien (5 tot
7), enige paarden (2 tot 6) en een paar
veulens (1 tot 2). Op de bouwgrond verbouwde men meestal haver en bonen en
wat gerst en rogge. Bijna alle boeren hadden een klein stukje grond in gebruik voor
de hennepteelt, grondstof van de touwslagerijen, welke een belangrijke bron van
neveninkomsten vormde. Het overgrote
gedeelte van de 20 tot 30 morgen (16 tot
24 ha) grote hofsteden werd echter
gebruikt voor hooi- of weiland.
De ontwikkelingen in de stedelijke economische structuur
Onder de stedelijke economische structuur verstaan wij het geheel van beroepsgroepen en instellingen, die voor een
inkomensverwerving op individueel of col-

lectief - in het geval van Vianen op stedelijk - niveau zorgen17. Het woord structuur
duidt hierbij op een enigszins duurzame
samenhang, een bepaalde regelmaat.
Wij gaan thans na welke veranderingen
zich als gevolg van de hiervoor besproken
structurele en conjuncturele factoren in de
stedelijke economische structuur hebben
voorgedaan. Met andere woorden, welke
wijzigingen zijn er te bespeuren in de economische politiek, het gildesysteem en
soortgelijke instellingen enerzijds en bij de
verschillende beroepssectoren (landbouw,
veeteelt en visserij, overheid, verkeer en
vervoer, handel en nijverheid) anderzijds?
Het is bij de onderstaande behandeling
niet altijd mogelijk alle instellingen apart te
beschouwen. Zo zullen de markten
besproken worden bij de landbouw en
veeteelt, en het schippers- en voerliedengilde bij verkeer en vervoer.
De instellingen
De uitgangspositie van de overheid voor
haar beleid ter regulering van het economisch leven was ongunstig. In het begin
van de achttiende eeuw verkeerden de
stad en de domeinen in de grootste financiële problemen. Door het wanbeheer van
Hedwig Agnes van Brederode (f 1684) en
haar opvolgers, de graven Von Dohna en
Von der Lippe, was de stedelijke overheid
verarmd. De tijdgenoot zag dit ook zo blijkens het volgende citaat uit 1747: Dat de
groote en voorname oorzaak van 't verval
van de voorschreven stadsfinantie bestaat
in negotiatien van capitalen dewelke
dezelve ten behoeve van haare vorige
Heeren genoodzaakt is geweest te doen.
En dat die Heeren daar tegens bij solemneele actens jaarlijks aan de stadsfinantie
te kort kwam aan deselve te doen betalen
uijt de casse van het domein13.
De totale schulden, afgezien van de
afzonderlijke bedragen van de diverse
dorpen, waren in 1725 opgelopen tot
meer dan ƒ 300.000,- Door de koop van
het souvereine staatje namen de Staten
van Holland de verplichting over om de
tekorten van de stad te dekken door de
inkomsten uit het domein. Dit had vreemde gevolgen, met name bij de belasting-

heffing, omdat de Staten op deze wijze de
bij de stad ontstane verliezen bij de belastingafdracht zelf weer moesten aanvullen.
In december 1725 werd door Gecommitteerde Raden een voorlopige regeling tot
stand gebracht. Zij stelden de Staten voor
om de nog uitstaande schuld met een
rente van drie tot vijf procent, geheel af te
lossen. Rente en aflosssing zouden daarna uit de inkomsten van de heerlijkheid
gevonden moeten worden19. In de praktijk
kwam van deze regeling weinig terecht.
De inkomsten uit de domeinen waren bij
lange na niet toereikend voor de aflossing
en rentebetalingen. Het kwam er dan ook
op neer dat de Staten van Holland de
bestaande en nieuwe schulden betaalden.
De Staten probeerden op twee manieren
het verlies zo klein mogelijk te houden. De
eerste stap werd in 1729 gezet toen men
alle niet-winstgevende bezittingen verkocht, hetgeen, zoals wij gezien hebben,
een gevolg was van de Hollandse financieringspolitiek in het algemeen. Datgene
wat overbleef, probeerde men op een zo
efficiënt mogelijke manier te besturen.
Gebouwen, zowel in de stad als in het
domein, werden voor zover noodzakelijk
onderhouden. De stadskas voorzag men
van het nodige geld om te voorkomen, dat
de inwoners zouden verhongeren.
Dit was een korte-termijn-oplossing. Het
was de bedoeling, dat de stad zich in de
toekomst zelf zou kunnen onderhouden
en een bijdrage zou kunnen gaan leveren
aan de staatsfinanciën. De Staten probeerden dit op twee manieren te bewerkstelligen: de infrastructuur werd verbeterd
en het particulier initiatief werd gestimuleerd.
In de eerste helft van de achttiende eeuw
was de stad praktisch onbereikbaar
geworden. Zowel de haven aan de Lek als
die van de trekvaart naar Gorinchem
waren verzand. De landsoverheid bracht
hierin verbetering in de periode 17401744. Vanaf deze tijd was de stad weer
bereikbaar. Tevens werd de mogelijkheid
geschapen voor betere verbindingen met
andere steden. Eerder al waren het voermans- en het schippersgilde gereorganiseerd.
Getracht werd de stad te voorzien van
39

nieuwe bronnen van inkomsten. Zo werden aan particulieren gunstige voorwaarden geboden bij het opzetten van een
bedrijf. Meestal geschiedde dit door het
aanbieden van stadsgebouwen tot werkplaats, door de verlening van een langdurig monopolie voor het betreffende bedrijf
en door ondergraving van het monopolie
van de gilden. Dit laatste was bijvoorbeeld
het geval bij de oprichting van een lintweverij in 1736, die buiten het gildeverband
plaatsvond20. Pieter van Stigt verkreeg
voor een periode van vijftig jaar het monopolie in de stad voor zijn lintweverij. De op
dat moment levende lintwerkers mochten
hun bedrijf voortzetten, evenals hun kinderen. Mocht iemand anders besluiten
een bedrijf in deze tak van nijverheid op te
richten dan kon hij rekenen op een fikse
boete. Om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen en zijn mensen te huisvesten, kreeg
de ondernemer de beschikking over het
vrouwenhuis met het bijbehorende hofje2'.
Andere voorbeelden zijn de oprichting van
een kuuroord (à la Spa) in 175322 en de
oprichting van een 'kunstmachinefabriek'
naar een uitvinding van d'Arles de
Linières in 176223. Beide ondernemingen
werden gevestigd op kasteel Batestein en
hadden verder gemeen, dat zij allebei uitliepen op een mislukking. De eerste,
omdat het project niet bij het publiek aansloeg en de tweede doordat de crediteurs
het de uitvinder onmogelijk maakten zijn
fabriek te laten draaien. Tevens vinden wij
de oprichting van een touwslagerij in
176224 en de bouw van een nieuwe steenoven langs de Lek twee jaar later25.
Al deze projecten mislukten. Particulieren
en de overheid wilden wel, maar de economische malaise was te groot om deze
industrieën een levenskans te geven. Het

enige resultaat was, dat een deel van de
bevolking tijdelijk van werkgelegenheid
werd voorzien.
Geconcludeerd moet worden, dat de overheid een "liberale" economische politiek
voerde met ondersteunende maatregelen
voor het particulier initiatief, waarbij de
handhaving van de gildedwang op de
tweede plaats kwam. Bij de voerlieden en
schippers werd de oorspronkelijke gildegedachte zelfs vrijwel geheel verlaten. In
de nieuwe gildebrieven van 1734 en 1735
werd slechts gelet op het belang van
infrastructurele verbeteringen.
De beroepssectoren
Nadat wij ons met de instellingen hebben
beziggehouden, besteden wij nu aandacht
aan de verschillende beroepssectoren, die
tot de inkomensverwerving op stedelijk
niveau hebben bijgedragen. Wij zullen
eerst de sectoren apart behandelen en de
veranderingen die daarin plaatsvonden
ten gevolge van economische ontwikkelingen in ogenschouw nemen. Vervolgens
zal iets worden gezegd over het relatieve
belang van de verschillende sectoren in
de economische structuur. Bij gebrek aan
voldoende kwantitatieve gegevens kunnen wij hier slechts een kwalitatieve uitspraak doen.
Landbouw, veeteelt en visserij
In de periode 1700-1750 had de landbouw
in ons land te kampen met een ongunstige verhouding tussen de lage prijzen van
de landbouwprodukten en de relatief hoge
loonkosten, belastingen en dijklasten. De
tweede helft van deze eeuw was aanmerkelijk gunstiger voor deze sector26.

Kaart van een hennipwerf in Heicop, 1701. Getekend door de Utrechtse landmeter Justus van
Broeckhuysen. ARA, Den Haag, Top. Atlas, VHT4210.

40

De geschiedenis van de landbouw te
Vianen is die van de overstromingen. Het
grootste deel van de achttiende eeuw
stonden de lage landen onder water. Men
paste het gebruik van grond dan ook aan
de omstandigheden aan. Deze gronden
werden gebruikt voor wei- en hooiland in
plaats van voor akkerbouw. Hiervoor
benutte men de hoge landen. Het land op
zich was vruchtbaar genoeg. In 1794 werd
de korenmarkt in de stad heropgericht27.
Bijna alle boeren hadden ergens een stukje land ingeruimd voor de hennepteelt. Dit
produkt vormde een belangrijke bron van
neveninkomsten, zonder welke het met de
boeren een stuk slechter gesteld zou zijn.
Tabaksteelt heeft zeker tot 1778 plaatsgevonden. In 1790 had zij echter al enige
jaren opgehouden te bestaan.
Gecommitteerde Raden delen mede, dat
de boeren ook niet meer aan tabaksbeplanting zullen beginnen. De zeer lage
afzet en de daaruit voortvloeiende lage
prijs van de inlandse tabak waren hiervan
de oorzaak28. Verder vond men vele
appel-, peren- en kersenboomgaarden
rond de stad, die in de meeste gevallen
jaarlijks in het openbaar werden verpacht.
De meeste boeren legden zich in hoofdzaak toe op de veeteelt. Voor deze tak
van het boerenbedrijf bracht de 18e eeuw
weinig vreugde. Als gevolg van de overstromingen en de veepestepidemieën was
de veestapel klein. In 1701 werd als vanouds de bekende jaarlijkse kermis en
beestenmarkten gehouden29. De kermis
had plaats op de tweede zondag na
Lamberti (9 oktober). In de daarop volgende weken vonden drie beestenmarkten
plaats. De veepest van 1712-1718 deed
deze markten evenwel vervallen. In feite
had de paardenmarkt in 1719 opgehouden te bestaan^O. Voor het vervolg van
de eeuw zijn weinig gegevens over de
veemarkten bewaard gebleven. Afhankelijk van de economische situatie zal deze
instelling tijden van bloei en neergang
gekend hebben.
De visserij stelde niet veel voor. Wij stuitten slechts op enige zalmvisers op de
Lek. Servaas Homburg en Willem
Schouten verkregen op 16 augustus 1771
voor een periode van zes jaar het alleen-

Gezicht op Vianen met overzetveer (pinnemakersgilde). Detail uit een schilderij van Abraham
Willaerts, (midden 17de eeuw). Valencijn, Musée
des Beaux-Arts. Foto P. Brederoo, Leiden.

recht om in de Lek te mogen vissen. De
domeinen ontvingen hiervoor jaarlijks een
bedrag van vijftig gulden31. Verder was er
één visser werkzaam in de vlieten.
Verkeer en vervoer
Vianen lag vroeger, evenals nu, aan een
belangrijke noord-zuid verbinding in ons
land. Van de (vaar)weg AmsterdamUtrecht-Vianen-Gorinchem en vandaar
naar het zuiden werd druk gebruik
gemaakt. Door de aanleg van de trekvaart
tussen Gorinchem en Vianen (of eigenlijk
het operationeel maken van de bestaande
vaarweg) in 1658 was de stad opgenomen in het trekvaartsysteem, dat de
belangrijkste steden in Holland met elkaar
verbond32. Het vervoersaanbod was evenwel beduidend minder dan op de verbindingen Amsterdam-Haarlem-Leiden-Den
Haag-Rotterdam of Amsterdam-Dordrecht
via Gouda.
De twee meest voorkomende manieren
om zich in de 18e eeuw te verplaatsen
over grotere afstanden waren het vervoer
per schip of de reis met paard en wagen.
Het reizigersvervoer lag in handen van de
voerlieden, de schippers en de pinnemakers. De laatsten, die met de schippers in
één gilde waren verenigd, bezaten het
exclusieve recht om de reizigers tussen
Vreeswijk en Vianen met kleine roeibootjes te Lek over te zetten. De pontman, in
tegenstelling tot de particuliere pinnemakers in overheidsdienst, droeg zorg voor
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een veilige oversteek van paard en wagen
met bagage. Zoals het de pinnemakers
verboden was goederen, anders dan
handbagage, te vervoeren, zo mocht de
pontman geen personen, anders dan de
koetsier van de reiswagen overbrengen.
Het was mogelijk om vanuit Vianen meerdere bestemmingen te bereiken, vooral in
Holland33. Aan de zuidzijde van Vianen lag
buiten de Landpoort de karremelksehaven, vanwaar de trekschuit naar Gorinchem afvoer. Andere bestemmingen werden vanuit de Lekhaven bereikt. Reisde
men met paard en wagen van Utrecht
naar Gorinchem of vice versa, dan voerde
de route over de klei- of zandwegen of
over het naast de trekvaart gelegen jaagpad, die 's winters nogal eens in een modderpoel wilden veranderen.
Behalve van de regelmatige verbindingen,
die met beurt- of marktschepen werden
onderhouden, kon men ook gebruik
maken van de postwagendienst (die vaste
haltes, posten, aandeed) of een wagen
voor de gelegenheid bestellen. In beide
gevallen was men daarbij afhankelijk van
de diensten van het gilde der voerlieden.
Dezen leverden waarschijnlijk ook de
paardenkracht bij de trekvaart en bezaten
de schuiten in eigendom.
Bij de instellingen hebben wij al gezien,
dat de overheid nauwgezet toezicht uitoefende op de regelmaat en de kwaliteit van
de dienstverlening, o.a. door uitgebreide
reglementering van het schippers- en het
voerliedengilde.
Vanaf het begin van de achttiende eeuw
was het schippersgilde in verval. Door de
vele overstromingen sinds 1670 verzandde de trekvaart tussen Gorinchem en
Vianen, evenals de Lekhaven door slecht
onderhoud. In de jaren '30 en '40 trachtten de Staten verbetering in de situatie te
brengen34. De havens werden uitgebaggerd, het schippersgilde kreeg een nieuwe
gildebrief en het aantal schippers werd
teruggebracht35. Dergelijke maatregelen
helpen echter alleen als de tijd herstel van
de landseconomie toestaat. Dit was evenwel niet het geval. De maatregelen bleven
daarom zonder veel effekt. De inspecterende advocaat-fiscaal van de Staten constateerde in 1764, dat de wegen naar de
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haven slecht waren, dat de pont kapot
was en dat de pontman dubbel loon
rekende36. Hij trof maatregelen om hierin
verbetering te brengen. Bij zijn bezoek in
1778 kon hij met voldoening constateren,
dat zijn bemoeienis succes had gehad: En
zijn wij geïnformeerd, dat de passagiers
zeer prompt en ordentelijk bediend worden zoals wij ook gedurende ons verblijv
hebben geobserveerd, en dat uit hoofde
van deze prompte bediening de passage
over Vianen meer en meer toeneemd, 't
geen ten nutten voor de voorschreven
steeds moet verstrekken37.
Voor een korte tijd kende deze verbinding
tussen het noorden en het zuiden van het
land een redelijke bloei. De komst van de
Fransen maakte hieraan een einde.
Op 29 oktober 1700 werd het maximum
aantal leden van het voermansgilde door
de overheid vastgesteld op achtes.
Voortaan zou de magistraat bij de dood
van een gildebroeder, evenals bij het
schippersgilde, een opvolger aanstellen.
Hoewel dit besluit in het voordeel was van
de individuele leden van het gilde, hebben
de voerlieden net als de schippers, ernstig
geleden onder de slechte economische
situatie van het land.
In 1735 was het gilde al enige jaren in verval. De overheid trachtte hierin verandering te brengen door zowel de voerlieden
als de schippers een geheel nieuwe gildebrief te verlenen. De voerlieden waren
individueel in het algemeen wat minder
kwetsbaar dan de schippers doordat hun
aantal beperkt was en de meeste gildebroeders daarnaast het beroep van herbergier uitoefenden.
Handel en nijverheid
Over de handel kunnen wij kort zijn.
Groothandel van enige betekenis heeft
Vianen nauwelijks gekend, ook niet in de
achttiende eeuw. Af en toe komen wij wel
eens een lakenkoopman of wijnkoopman
tegen, maar daar houdt het wel mee op.
De kleinhandel was vrijwel geheel bij de
gilden ondergebracht. Men verkocht zelf
de produkten, die men als ambachtsman
maakte.
Daarnaast was er de verkoop van levens-

middelen, vooral van agrarische Produkten afkomstig van het platteland. De winkeltjes werden vooral gedreven door
weduwen of door de echtgenotes van
ambachtslieden als een welkome bijverdienste. Ook de verkoop van sterke drank,
onder overheidstoezicht, bezorgde tal van
inwoners niet te versmaden neveninkomsten. Om met grote nauwkeurigheid het
relatieve aandeel van de kleinhandel in de
inkomensverwerving van de Viaanse
bevolking te kunnen bepalen is het nodig
de beroepsgroepen te reconstrueren op
grond van de betaalde belasting over
1748/1749. Tot heden is dat nog niet
gebeurd.
De nijverheid in Vianen was ook in de
achttiende eeuw nog voor het grootste
gedeelte in gilden georganiseerd. De
belangrijkste industrieën waren echter niet
in het gildeverband opgenomen (de brouwerijen) of slechts met een gilde gelieerd
(de steenbakkerijen met de metselaars en
de vingerhoedmakerijen met de smeden).
Het gildensysteem heeft op het ontstaan
en de werkwijze van deze bedrijven geen
noemenswaardige invloed gehad.
Aangezien diepgaand onderzoek op het
gebied van de Viaanse nijverheid, met uitzondering van de vingerhoedmakerij, nog
niet heeft plaatsgevonden, zal het onderstaande overzicht soms fragmentarisch
zijn. Wij beginnen met een behandeling
van de belangrijkste industrieën om vervolgens tot de in de gilden verenigde
ambachten over te gaan.
Bierbrouwerijen. Het verval van deze
bedrijfstak in de achttiende eeuw is algemeen in Nederland. Vianen vormt daarop
geen uitzondering39. Aan het begin van de
eeuw telde de stad drie bierbrouwerijen.
Halverwege de eeuw was dit aantal tot
twee gedaald40. Uit een verslag over de
toestand van de financiën van de stad en
het land uit 1755 komt overduidelijk naar
voren, dat het met deze nijverheidstak
slecht gesteld was41. De bieraccijns was
een belangrijke bron van inkomsten voor
de stad. De stadsregering deelde de
Staten mede, dat de ene brouwerij, die
indertijd door de huidige eigenaar voor

ƒ 15.000,- gekocht was, afgebroken zal
moeten worden en dat de andere waarschijnlijk hetzelfde lot zal ondergaan.
Waarschijnlijk is dit niet gebeurd. In ieder
geval bezat de stad in 1808 nog één bierbrouwerij42. Het aantal werknemers in
deze bedrijfstak zal echter niet groot
geweest zijn.
Steenbakkerijen. Voor een overzicht van
de steenbakkerijen te Vianen rond 1700
maken wij gebruik van een inventaris, die
bij het overlijden van Meynsken Jacobsdr.
de Montenegro, steenovenfabrikante, is
opgemaakt43. De inventaris geeft een
overzicht van haar bezittingen en van de
produktie van de steenovens. Meynsken
bezat bij haar overlijden één hofstede,
twee huizen, hooibergen en schuren en
ca 65 morgen (53 ha) land, bestaande uit
uiterwaarden, bouwland, grienden, weilanden en boomgaarden. Verder had zij een
aandeel in vier steenovens. Zij leverde
door het gehele land. Belangrijke afnemers waren de steden Sas van Gent,
Breda, Vlissingen en Alkmaar. De stenen
werden voor verdedigingswerken gebruikt.
Zelfs leverde zij aan het buitenland: In de
Groenlantsvaart 70 guldens maer is verlies soo dat se niet hoger vercocht können
werden als tot f 190,-.
In de loop van de achttiende eeuw bleef
deze tak van nijverheid van groot belang
voor de stad en haar inwoners, hoewel
het aantal ovens sterk afgenomen moet
zijn. In de belastingopgave over
1748/1749 werd van drie steenbakkers de
impost op de turf ontvangen44. De steenbakkerij van J. van Lakervelt floreerde in
176445. Hij bouwde er op dat ogenblik een
tweede oven bij. De advokaat-fiscaal achtte dit zeer profijtelijk voor de domeinen en
de stad Vianen. Arme, werkloze inwoners
van de stad zouden hier werk kunnen vinden en niet meer ten laste komen van de
diakonie. Bij zijn twee volgende visitaties
(1772 en 1778) moest hij echter constateren, dat het beduidend slechter ging met
de steenbakkerijen. Aan het eind van de
eeuw was er nog slechts één oven46.
Vingerhoedmakerijen. Het oktrooi, dat de
Staten van Holland en West-Friesland op
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Steenbakkerij langs de Lek bij Vianen. Uithangbord, 17de eeuw. Collectie gemeente Vianen.

21 april 1622 aan Jacob Claesz. Schot,
burger te Vianen, verleende, werd het
begin van een voor zeventiende-eeuwse
begrippen moderne industrie47. Schot verkreeg een oktrooi voor 15 jaar voor een
watermolen met schepbakken, gedreven
door paarden. Tien jaar later, op 27 januari 1632, verwierf dezelfde Jacob Claesz.
Schot, vingerhoedmaker, wonende te
Vianen, een oktrooi voor negen jaar voor
zijn uitvinding van zekere vingerhoeden48.
Met gebruikmaking van het verval van
water, ter plaatse waar dit door een
"schut" of sluisje werd geregeld, voorzag
hij zijn bedrijf van goedkope drijfkracht.
Het procédé was zeer geslaagd. Het
bedrijf begon uit te breiden. Jacob's moeder, Marichgen Petersdochter, verkreeg
op 14 januari 1628 van de vroedschap
van Utrecht, het recht om schepraderen in
het Zwarte Water te plaatsen ten behoeve
van haar vingerhoedmolen49. Later werden
meerdere vingerhoedmakerijen in deze
stad, te De Bilt en in Vianen geopend. Het
gebruik van schepraderen in deze nijverheidstak was in die dagen ongebruikelijk.
Uffenbach, een Duits reiziger, vertelt in
een reisverslag van zijn bezoek aan een
vingerhoedmakerij te Utrecht. Bij het produktieproces kwamen negen arbeiders te
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pas, die ieder een onderdeel voor hun
rekening namen. Elke arbeider kon door
elkaar gerekend 3000 vingerhoeden op
een dag vervaardigen. Willem van Rijssel,
vingerhoedmaker te Vianen, had in april
1698 minstens vijf knechten in dienst50.
Aan het eind van de zeventiende eeuw
besloten enige grote vingerhoedmakers te
Vianen, De Bilt en Utrecht onderlinge
afspraken te maken. Men zou de overeenkomst kunnen omschrijven als een trust.
Vreemdelingen werden geweerd en prijsen hoeveelheidsafspraken werden gemaakt. Van de produktie van ca. 26.000
gros vinderhoeden in 1703, werden er te
Vianen 12.000 gros geproduceerd door
twee vingerhoedmakers. Waarschijnlijk
zullen er te Vianen in 1700 twee of drie
vingerhoedmolens geweest zijn. Deze
industrie verviel langzaam in de achttiende eeuw. In 1717 werd bepaald, dat Van
Rijssel, die blijkbaar twee bedrijven op
gang had, slechts één daarvan in werking
mocht houden. Deze vingerhoedmolen
bloeide nog volop in 1729. Daarna schijnt
zij snel achteruitgegaan te zijn. Wegens
achterstallige verpondingen werd zij op
24 december 1764 in het openbaar verkocht51. Joan Cambier brak het huis met
de molen in 1773 af en zette er een nieuw
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Gezicht op de Biltstraat te Utrecht met links de Biltsche Grift en aan de overzijde de Vingerhoedmolen.
Pentekening in sepia door D. Verrijk, (ca. 1770). GA Utrecht, T.A., Biltstraat c. 1770 (1).

buitenhuis voor in de plaats52.
De gilden
Om te kunnen vaststellen hoe de in het
gildewezen georganiseerde nijverheid te
Vianen zich in de achttiende eeuw ontwikkelde zouden wij over meerdere jaren het
aantal leden moeten kennen van ieder
afzonderlijk gilde en van de knechten in
de bedrijfstak. Nu zijn slechts voor één
jaar de aantallen gildebroeders bekend,
nl. voor 1710, toen de magistraat opgave
vroeg van alle gildeleden in verband met
hun verplichting de brandspuiten te
bemannen en te onderhouden53.
Wij bezitten de gegevens over de metselaars, schippers, schoenmakers, smeden,
snijders, voerlieden, wevers en timmerlieden. Van de bakkers, knoopmakers en
lijndraaiers, die ook in gildeverband optraden, ontbreekt ieder spoor. Op grond van
gegevens van de belastingopgave van
1748/49 lijkt het alsof het knoopmakersgilde en het lijndraaiersgilde zichzelf toen al
hadden overleefd. Zij bestonden in ieder
geval niet meer als gilde 179854. Dit was
eveneens het geval met het bakkersgilde.
Aan het eind van de achttiende eeuw
functioneerden nog slechts zeven gilden,

doordat ook het weversgilde bleek te zijn
weggevallen.
Aan de hand van de opgave van 1710 en
het door ons gereconstrueerde aantal gildeleden van 1748/1749 kunnen wij een
indicatie geven van de ontwikkelingen in
de diverse nijverheidssectoren. Helaas
zijn geen aantallen beschikbaar voor het
einde van de eeuw.
Voordat wij de aantallen gildebroeders
met elkaar gaan vergelijken dient nog het
volgende te worden opgemerkt het
gebruikte bronnenmateriaal. Voor de
reconstructie van 1750 is gebruik gemaakt
van archiefbescheiden uit het gemeente-,
rechterlijk, notarieel en domeinarchief. De
namen van de genoemde personen en
hun beroepen hebben wij vergeleken met
de namen op de lijst van betaalde belasting wegens het provisioneel middel van
1748/174955. Het hieruit ontstane beeld
vormt de basis voor onze sociale stratificatie, die, hoewel voor verbetering
vatbaar, voldoet voor het onderhavige
onderzoek.
Voor de laagste belastingklasse, ca 75%
van de bevolking, hebben wij de gegevens ontleend aan de beroepen, die wij bij
de 'doleanten' (personen die om een verlaging van hun belastingaanslag vroegen)
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1

'

1748/49

1710
Gilden

absol.

%

absol.

%

afwijking
(in %)

bakkers

6

4,6

6

6,5

1,9

knoopmakers

3

2,3

3

3,2

0,9

lijndraaiers

2

1,5

2

2,1

0,6

metselaars

3

2,3

4

4,3

2,1

schippers

28

21,4

16

17,2

-4,2

schoenmakers

18

13,7

9

9,7

-4,0

smeden

13

9,9

5

5,4

-4,5

snijders

9

6,9

7

7,5

0,6

voerlieden

8

6,1

8

8,6

2,5

•wevers

10

7,6

14

15,1

7,5

timmerlieden

31

23,7

19

20,4

-3,3

131

100,0

93

100.0

totaal

Bron: Lijst van gildebroeders 1710 en sociale stratificatie 1748/1749
Tabel 2. Aantal personen werkzaam in de diverse gilden in 1710 en 1748/1749 (absoluut en relatief)

zijn vermeld. Het resultaat is vertrouwenwekkend. Wij schatten, dat 10-20% van
de gildebroeders nog niet teruggevonden
is. De conclusies, die wij willen trekken
zijn bedoeld als indicatoren en niet als feiten. Voor de beroepen, oorspronkelijk in
gilden verenigd, waarvan voor het jaar
1710 geen aantallen bekend waren (de
bakkers, knoopmakers en lijndraaiers)
hebben wij dezelfde aantallen genomen
als in 1750. Op deze manier wordt de
werkelijkheid het minst geweld aangedaan. Het voerliedengilde, dat een besloten gilde was, telde acht personen. Hun
plaatsen waren zeer gevraagd en daarom
altijd bezet. Voor 1750 hebben wij hun
aantal dan ook op acht gesteld in plaats
van de zes door ons gevonden personen
(zie tabel 2).
Van de verschillen tussen 1710 en 1750 is
het opmerkelijkst de toename in de textielsector, speciaal bij de wevers. In andere
takken van nijverheid, zoals bij de schoenmakers, smeden en timmerlieden, en in
het openbaar vervoer was er sprake van
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afname. Bij de schippers verdwenen vooral veel pinnemakers of roeischuitenschippers. De verminderde economische activiteit vindt zijn weerspiegeling in de afname
van het aantal schippers.
De overheid
Het aandeel van de overheid in de inkomstenvoorziening van de Viaanse bevolking, op directe en indirecte wijze, was
aanzienlijk. De directe bijstand van overheidswege vond plaats door uitdeling uit
de publieke armenkas. Gedeeltelijk ging
dit via het weeshuis, waar de arme kinderen van stadswege werden onderhouden.
Dit onderhoud werd betaald uit bussen,
door retributies (heffingen) van publieke
instellingen zoals de bank van lening, en
andere bijdragen. Al in 1738 brachten de
stedelijke magistraat en de plattelandsgerechten van de landen van Vianen en
Ameide in een request naar voren, dat het
getal van de arme ouderloze kinderen
dagelijks toenam56. De stad voorziet grote

onkosten voor het herstel van het vervallen weeshuis. In dat jaar telde het weeshuis 37 kinderen.
In 1754, wanneer het dieptepunt is gepasseerd, bedraagt dit aantal 2057. Het weeshuis kost de stad niettemin 1750 gulden,
een derde van de uitgaven (de rentelast
buiten beschouwing gelaten).
Volwassenen werden voornamelijk door
de kerkelijke diakonieën onderhouden, die
daarmee volgens het advies van 1738
zeer werden bezwaard. Een vierde
gedeelte van de inwoners kon het niet
stellen zonder bijstand. Bij de sociale stratificatie gaan wij hier nader op in. De stad
droeg met het houden van collectes op
L/^M-i~ + * ^ - , i i ^ ^ r t D ^ ~ ~ « : - , u « + n n ~ j A ~ l
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Indirect droeg de overheid tot de inkomensverwerving bij op drieerlei wijs: zij
trad op als werkgever voor allerlei ambten
en bedieningen, zij liet stadswerken uitvoeren en zij stimuleerde economische
activiteiten, zoals wij hiervoor al hebben
gezien.
De stad en de heer van Vianen blijken tal
van functies te vergeven te hebben. Een
groot aantal daarvan was onbetekenend
en bezorgde voor de betrokkene slechts
een aardige nevenverdienste. Wij zien
dan ook tal van beroepscombinaties bij de
werkende bevolking terug, die het moeilijk
maken om precies vast te stellen wat het
relatieve aandeel van de verschillende
beroepssectoren in de inkomensverwerving was. Op de "balans" van 1753/1754
was voor tractement aan de officianten
ten laste van de stad ƒ 922,80 uitgetrokken. Hier kwamen de presentiegelden van
de gerechtsdienaren (schout, schepenen
en secretaris) ten bedrage van ƒ 167,20
en het tractement van de thesaurier alsmede de onkosten voor het opmaken van
de rekening ten bedrage van ƒ 403,90
nog bij, zodat in totaal ƒ 1493,90 werd
betaald. Dit was bijna een derde van alle
uitgaven. Tenslotte waren er nog de zogenaamde stadswerken. De stadstimmerman en de stadsmetselaar hadden hiervan een vast gedeelte in handen, maar
veel onderhoudswerk werd ook publiekelijk uitbesteed aan de laagst inschrijvende
ambachtsman. Verder waren er tal van
leveranciers, waarvan een memorie van

schulden ten laste van de stad uit 1754
een goed overzicht geeft58. Met name metselaars, timmerlieden, smeden, voerlieden
en leveranciers van turf, kaarsen en bier
worden genoemd. Voor het onderhoud
aan de stadswerken werd in 1753/1754
een bedrag van ƒ 1200,- uitgetrokken, iets
meer dan een kwart van de totale lasten.
Concluderend kunnen wij stellen, dat de
stedelijke regering praktisch al zijn uitgaven aanwendde ten behoeve van de stedelijke economie, zoals ook van een overheid verwacht mag worden. De grootte
van het overheidsaandeel in de inkomensverschaffing van de plaatselijke bevolking
is moeilijk na te gaan. Het is evenwel duidelijk, dat ook hier de economische ontwikkelingen van invloed moeten zijn
geweest, naast de financiële toestand.
Aandeel van de verschiiiende beroepssectoren in de inkomensvorming
Meerder keren is in het voorgaande opgemerkt, dat het nu nog niet mogelijk is om
het relatieve aandeel van de verschillende
beroepssectoren in de inkomensverwerving van de plaatselijke bevolking vast te
stellen. De oorzaak hiervan ligt in de achttiende-eeuwse situatie zelf. Door de geringe omvang van de stedelijke gemeenschap en de slechte economische situatie
kwam het vaak voor, dat een persoon
meerder beroepen of bedieningen tegelijk
uitoefende om in zijn bestaan te kunnen
voorzien. Welke beroepen nu als hoofdberoep en welke als nevenactiviteit moeten
worden gekwalificeerd is in de meeste
gevallen niet uitte maken. Dit probleem
doet zich ook in andere Hollandse steden
voor59. Wij mogen er echter wel van uitgaan, dat het bij vermelding van een
beroep, dat onder één van de Viaanse gilden viel, om de hoofdbron van inkomsten
ging. De positie van de gilden in de
samenleving, de mogelijkheid krachten te
bundelen en voor de eigen belangen op te
komen zorgden er voor, dat de gildeleden
in hun ambachtelijk beroep in hoofdzaak
hun werk konden vinden. Wij zullen bij de
beschrijving van de sociale stratificatie
zien, dat de gildeleden er in het algemeen
dan ook beter voorstonden dan de rest
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van de Viaanse bevolking.
Een volledige beroepenstructuur kunnen
wij derhalve niet geven. Het is natuurlijk
mogelijk op grond van de, in ons geval
gereconstrueerde, beroepsstructuur in
relatie met het provisioneel middel, een
indeling te maken. Hiervoor zou evenwel
nog veel onderzoek in de diverse archieven verricht moeten worden. Het geven
van een afgeronde beroepsstructuur is
evenwel niet onze doelstelling. Het gaat er
ons slechts om de positie van het Viaanse
gildewezen, met name het timmerliedengilde, in de stedelijke sociale stratificatie
vast te stellen. Hiervoor biedt het door ons
verricht bronnenonderzoek voldoende
materiaal.
3. De conjunctuurbeweging
Wij hebben in het voorgaande een beeld
geschetst van de economische ontwikkeling te Vianen in de achttiende eeuw. In
deze paragraaf gaan wij na of, en zo ja,
welke relatie kan worden aangetoond tussen de werkgelegenheid in enkele gilden
en de economishce ontwikkelingen in de
stad. Heden ten dage zien wij, dat veranderende economische omstandigheden
en maatregelen van overheid en instellingen in de financiële sector hun directe
weerspiegeling vinden in de bouwsector.
De verminderde of verhoogde financiële
mogelijkheden van de consumenten zijn
van direkte invloed op de werkgelegenheid in deze sector van de economie.
Was dit in de achttiende eeuw ook het
geval? De metselaars vormden samen
met de timmerlieden de bouwsector. De
wijzigingen in het aantal werknemers in
deze bedrijfstakken zouden een indicator
kunnen zijn voor de economische ontwikkelingen. Een af- dan wel toename van de
bevolking, economische tegenslagen of
materiële voorspoed en de hoogte van de
huisbelastingen hadden hun weerslag op
het personeelsbestand van de bouwondernemers. Daar het metselaarsgilde een
sterkere gebondenheid met de bouw had
dan het timmerliedengilde moet aan het
verloop in het aantal werknemers bij de
metselaars een grotere waarde gehecht
worden. Het timmerliedengilde herbergde
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immers naast de timmerlieden ook kuipers, wagen- en stoelenmakers.
Voor het metselaarsgilde zijn het aantal
werknemers voor de periode 1700-1706
en 1726-1789 bekend. Het gilde betaalde
ten behoeve van het weeshuis per jaar
tien stuivers voor elke knecht, die bij een
gildebroeder in dienst was. Om de twee
jaar werd het totaal bedrag aan het weeshuis overgedragen, dat hiervan aantekening in haar rekeningen deed60. Voor het
timmerliedengilde, dat eveneens het
knechtsgeld kende, bezitten wij gegevens
over de jaren 1768-1798. Hier werd het
bedrag in het timmerliedengildeboek
genoteerd61.
Om de conjunctuurbeweiging vast te stellen hebben wij steeds het gemiddelde van
een periode van vijfjaar genomen. Het
verloop van het aantal knechten bij de timmerlieden en metselaars loopt synchroon.
Op basis hiervan hebben wij de lijn voor
de metselaars voor de periode 1789-1798
doorgetrokken. Hoewel het jammer is, dat
wij voor de periode 1707-1725 niet over
de benodigde cijfers beschikken, wordt
het beeld hierdoor niet wezenlijk aangetast.
Bij het toepassen van deze methode gaan
wij uit van de volgende veronderstellingen:
1. Wijzigingen in de opbrengsten van het
knechtsgeld duiden op een verandering
in het aantal knechten in dienst bij de
gildebroeders.
2. De omvang van het aantal knechten is
groot genoeg om bij veranderingen te
kunnen spreken van substantiële wijzigingen in de werkgelegenheid in de
bouwsector.
3. De'situatie in de bouwsector is een
betrouwbare indikatorvan conjuncturele economische ontwikkelingen.
4. Compensatie tussen de verschillende
sectoren van de stedelijke economische structuur was niet of nauwelijks
mogelijk. De economische op- of neergang deed zich in elke sector gelijkelijk
voelen (dit geldt speciaal voor Vianen
en dient als ondersteuning van het
voorgaande).
Grafiek 1 laat zien, dat het verloop in het
aantal werknemers in overeenstemming is

Grafiek 1.
Verloop in het aantal
knechten bij
metselaars en
timmerlieden
Bron:
Weeshuisrekeningen
1700-1706 en
1726-1789, en
gildeboek der
timmerlieden
1768-1798.

metselaars

met het door ons hiervoor geschetste
kwalitatieve conjuncturele beeld. De periode 1700-1725 was er een van redelijke
welvaart. De verkoop van de stad en land
aan Holland bracht daarin aanvankelijk
geen verandering. De overstromingen, de
veepest, de inkwartieringen en de verslechterende financiële positie van de
overheid waren echter rampzalig voor de
bouwsector. Het absolute economische
dieptepunt werd in 1750/1751 bereikt.
Hierna herstelde de economie zich enigszins om in 1774/1775 een tijdelijk hoogtepunt te bereiken. Bij de komst van de
Fransen viel zij echter voor een langere
periode weer terug op het laagste niveau
van 1750.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat de periode 1700-1740 een
betrekkelijke welvaart kende, die van
1740 tot 1773 er een van economische
achteruitgang was, met een absoluut
dieptepunt rond 1750, en dat nadien een
licht herstel optrad, dat echter bij lange na
de welvaart van het begin van de achttiende eeuw niet kon benaderen (1773-1790).
Het einde van de eeuw kenmerkte zich
weer door grote armoede.

Sociale stratifikatie binnen en buiten
het gilde
1. Inleiding
Na de voorgaande behandeling van de
economische ontwikkelingen te Vianen,
dienen wij hier op een ander belangrijk
aspekt van de stedelijke samenleving in te
gaan, namelijk de sociale stratifikatie.
Onder deze term wordt verstaan een verdeling van de stedelijke bevolking in een
aantal groepen op grond van bepaalde
statuskenmerken62. In overeenstemming
met de heersende opvatting in de sociale
geschiedenis nemen wij aan, dat elke
samenleving, dus ook de Viaanse moet
worden gezien als opgebouwd uit hogere
of lagere groepen. Het grote probleem is
volgens welke normen deze groepen worden onderscheiden. Een voorde hand liggende maatstaf is het beroep63, dat in
belangrijke mate bepalend is voor de
plaats die men inneemt in een samenleving. Maar wie bepaalt die plaats? Moet
gekeken worden naar de mening van de
tijdgenoten over armoede en welstand,
moet de historicus vanuit zijn ideeën over
welvaart een indeling maken of zijn er
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Tabel 3. Absolute en relatieve verdeling van de bevolking naar betaalde belasting en de afzonderlijke
gilden, uitgesplitst naar meesters en knechten

objektieve faktoren? Wij zullen ons in
deze vragen niet uitgebreid verdiepen,
maar ons beperken tot een uiteenzetting
over de beschikbare bronnen en over de
methoden, die wij voor een sociale stratifikatie van Vianen hebben gevolgd.
Speciale aandacht hebben wij daarbij
geschonken aan de beroepsgroep van de
timmerlieden.
2. Sociale stratifikatie buiten het gilde
In deze paragraaf wordt de sociale
opbouw van de Viaanse samenleving als
geheel behandeld en vergeleken met de
positie van de gildeleden in het algemeen
en het timmerliedengilde in het bijzonder.
Na de pachtersoproeren van 1748 in een
aantal Hollandse steden besloten de
Staten om de gewestelijke belastingen
niet langer te verpachten, maar te doen
innen door 'collecteurs' van de gemene
landsmiddelen (een soort consumptiebelasting)64. Deze wijze van belastingheffing
werd al geruime tijd toegepast voor
bepaalde imposten zoals die op het trouwen en het begraven. Om niet met een
lege schatkist te worden geconfronteerd
werd vooruitlopend op de invoering van
een nieuw heffingsstelsel besloten de
bevolking een contributie te laten betalen,
overeenkomend met het bedrag, dat voor50

heen aan de pachter werd afgedragen.
Om de belastinggrondslag vast te stellen,
vond een "taxatie" of "quotisatie" plaats
van ieders vermogen en consumptie. Dit
heeft in verschillende steden geleid tot het
opstellen van een kohier, waarin naam,
beroep, welstand, gezinssamenstelling,
inwonend personeel en andere gegevens
werden opgenomen. Een dergelijk kohier
van de stad Leiden uit 1749 is onlangs in
zijn geheel statistisch bewerkt65.
Voor Vianen bezitten wij een dergelijke
uitgebreide optekening niet, hoewel taxatie van de plaatselijke bevolking, blijkens
een publicatie van de magistraat, afgekondigd op 10 november en 1 december
1748, ook hier heeft plaatsgevonden66.
Volgens deze verordening moesten de
ontvangers van de gemene middelen het
verschuldigde bedrag tegen kwitantie op
het stadhuis innen. Het zou echter nog tot
1754 duren, voordat de definitieve rekening door de ontvangers aan de magistraat kon worden overhandigd67. Op deze
rekening is de hier beschreven sociale
stratificatie gebaseerd.
Om de sociale positie van de in de gilden
verenigde ambachtslieden te kunnen vaststellen, zijn naast deze rekening andere
aanvullende bronnen gebruikt, waarin het
beroep van de aangeslagenen wordt vermeld. Het beroep is dus niet het criterium

voor de sociale stratificatie - dat is de werkelijk betaalde belasting - maar dient
slechts om de gilden als groep in de
Viaanse samenleving te kunnen plaatsen.
De eerste aanvullende bron betreft de
zogenaamde doleantielijsten. Toen duidelijk werd, dat de taxaties te hoog uitvielen,
werd door de Staten bij plakkaat van 29
juli 1749 de mogelijkheid geboden om
bezwaar in te dienen tegen de aanslag58.
Men kon door speciaal beëdigde commissarissen tot het doen van de taxatie als
'doleant' worden erkend. Er waren drie
klassen doleanten, waarvan te Vianen de
lijsten in conceptvorm bewaard zijn gebleven . De eerste lijst betreit de personen,
die verzochten om vermindering van een
gedeelte van de taxatie. De tweede groep
omvat de doleanten, die voor het gehele
bedrag vrijstelling vroegen. Tot de laatste
klasse tenslotte behoorden de personen,
die voor hun onderhoud afhankelijk waren
van de publieke aalmoezen en liefdegaven en derhalve niets konden betalen. De
'zomerzeer [lijst] van de diakonie, die hiervoor is gebruikt, is eveneens in het stadsarchief bewaard gebleven.
De drie doleantielijsten, alsmede nog een
vierde aanvullende lijst van personen, die
meenden op goede gronden recht te hebben op vermindering of vrijstelling70, werden door de commissarissen op 12 januari 1750 aan Gecommitteerde Raden
doorgezonden71. In het archief van
Gecommitteerde Raden zijn zij niet terug
te vinden, zodat wij het met de bovengenoemde concepten moeten doen.
De andere aanvullingen betreffen
beroepsgegevens uit de diverse archieven. Dankzij deze gegevens hebben wij
een redelijk betrouwbare reconstructie
kunnen maken van de uit ambachtslieden
bestaande bevolkingsgroep.
Eerder is al opgemerkt, dat de knopenmakers en lijndraaiers en vermoedelijk ook
de bakkers in 1750 niet meer in een gildenorganisatie waren verenigd. Wij hebben niettemin gemeend om ook deze,
vanouds in de gilden samenwerkende
ambachtsbeoefenaren als georganiseerde
groep te behandelen. Hoewel de Viaanse
bronnen over de taxatie van 1749 niet zo
uitgebreid zijn als bij voorbeeld het Leidse
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timmerliedengilde

kohier van 1749, menen wij een meer zuivere weergave te geven van de materiële
positie van de bevolking doordat wij van
de doleantielijsten gebruik hebben gebruik
gemaakt en verder zijn uitgegaan van het
werkelijk aan belasting ontvangen bedrag
per huishouden.
Door ons is afgezien van het hanteren van
het woonstatuscriterium, zoals dit door de
Leidse onderzoekers is gedaan. Eerder is
al aangetoond, dat de huurwaarde van de
huizen in Vianen in deze korte periode
met 40% is gedaald. Voor Vianen zijn wij
echter gestuit op voorbeelden van armlastige of weinig vermogende huishoudingen,
die desalniettemin in een huis met een
hoge huurwaarde woonden. Ook deed
zich het verschijnsel voor, dat meerdere
arme huishoudingn één huis bewoonden,
dat een hoge huurwaarde had.
Tenslotte moet nog iets worden gezegd
over de klassenindeling en het door ons
gehanteerde criterium van "armen", "middenklasse" en "welgestelden". De belasting was min of meer gebaseerd op het
consumptiepatroon van de aangeslagenen. Op grond van de werkelijk betaalde
bedragen kwamen wij tot een indeling in
acht klassen (zie tabel 3). De relevantie
van deze indeling is zuiver plaatselijk. De
maatstaf voor een indeling naar welstand
is ontleend aan de doleantielijsten. Op
basis van de 77 bekende arme huishoudingen (doleantielijst 3 en 'zomerzeer van
de diakonie) en de bewaard gebleven
aantekeningen over de materiële toestand
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Grafiek 2.
Verloop van de procentuele verdeling in
zeven belastingklassen van de totale
bevolking, het gehele
gildewezen en het
timmerliedengilde
Bron: Sociale stratificatie 1748/1749
= totale bevolking
= gehele
gildewezen
-o-o- = timmerliedengilde
—

van 143 andere dolerende huishoudingen,
kwamen wij tot de conclusie, dat de klasse kleiner dan 20 gulden de min of meer
armen omvat. Wij stellen verder, dat de
klasse groter of gelijk aan 50 gulden als
de topgroep moet worden beschouwd. De
klasse tussen de 20 en 50 gulden is dan
de middenklasse.
De totale bevolking
Uit tabel 4 blijkt, dat 2,4% van de Viaanse
bevolking welgesteld was, 23,6% tot de
middenklasse behoorde en de resterende
74% in meer of mindere mate als arm
moet worden beschouwd. Dit niet zo gunstige beeld is in overeenstemming met de
uit de bronnen naar voren komende
berichten over de plaatselijke armoede.
Een opmerkelijk hoog percentage huishoudingen betaalde blijkbaar geen belasting (16,8%). Dit is te verklaren, doordat
wij uit andere bronnen weten, dat er in de
periode 1748/1749 meer huishoudingen in
Vianen hebben gewoond dan uit de belastinglijst valt af te lezen. Dat huisnummers
in de belastingrekening worden overgeslagen wijst dus niet alleen op onbewoonde
of afgebroken huizen, maar ook op huishoudingen die blijkbaar te arm waren om
belasting te betalen. In de meeste geval52

len betreft het als zodanig erkende doleanten, die tot de armsten van de Viaanse
samenleving behoorden. Voor zover
bekend betrof het hier geen welgestelde
huishoudingen, die om de een of andere
reden waren vrijgesteld.
Het verschil tussen de uitkomsten in
Leiden, waar de taxatielijst van 1749 uitgangspunt was, en die in Vianen, waar de
uiteindelijke opbrengst als bron voor
sociale stratificatie heeft gediend, springt
duidelijk in het oog. De Leidse onderzoekers vonden niet meer dan 1,2% nietgenoteerde huishoudingen72, voor Vianen
was dat maar liefst 16,8%, die geen
belasting betaalden.
De positie van de gilden in de Viaanse
samenleving
Aan de hand van gegevens over individuele gildeleden kunnen wij iets zeggen over
de sociale positie van de gilden in de stedelijke samenleving en over de relatieve
belangrijkheid van de verschillende beroepen. Vergelijken wij de sociale stratificatie
van de gehele bevolking met die van de
gildeleden (tabel 4 en grafiek 2) dan vallen de volgende verschillen op. Bij de gilden treft men minder armen aan, beduidend meer personen in de middenklasse,

terwijl het aantal welgestelder! overeenkomt met het plaatselijk gemiddelde. Op
grond van deze konstatering kunnen wij
over de Viaanse gilden spreken als behorend tot de middenklasse.
Ook in de verschillende beroepsgroepen
is een driedeling mogelijk is 'welgesteld',
'middenklasse' en 'arm' aan te brengen.
De metselaars behoorden duidelijk tot de
weigestelden. Tot de middengroep kunnen we rekenen de bakkers, lijndraaiers,
schippers, smeden, voerlieden en timmerlieden. Tot de arme beroepsgroepen moeten wij de knopenmakers, snijders en
wevers, oftewel de gehele textielsector
rekenen. Ook de schoenmakers leefden
aan het bestaansminimum.
Bij de schippers waren de marktschippers
er overigens aanzienlijk beter aan toe dan
de pinnemakers of roeischuitenvaarders.
Over de voerlieden kan nog worden opgemerkt dat de beslotenheid van dit gilde en
de gebruikelijke combinatie met de tapnering als nevenbedrijf zeker zal hebben bijgedragen aan de welvaart van de individuele leden. De leden van het timmerliedengilde behoren bijna allen tot de middenklase. Binnen het gildewezen neemt
dit gilde een vooraanstaande plaats in.
Door het lidmaatschap was men in het
algemeen verzekerd van een beroep met
een behoorlijk inkomen. Het blijkt dus, dat
niet het uitoefenen van een ambacht
bepalend was voor de mate van welstand,
maar dat van een bepaald soort ambacht.
Aan de hand van het timmerliedengilde
zullen wij dieper op dit verschijnsel in
gaan.
3. Sociale stratificatie binnen het gilde
Inleiding
Over de sociale positie van leerling,
knecht, aangeslotene of gildebroeder binnen het gilde, speciaal dat van de timmerlieden, zullen wij proberen via verschillende ingangen inzicht in te krijgen.
Achtereenvolgens zullen de verhoudingen
naar aantallen volgens het gildeboek, de
familieverhoudingen, het begrafenisklassenkriterium, het kriterium van de
beroepsopleidingen en de sociale stratifi-

catie van 1748/49 de revue passeren. Bij
elk kriterium zal nader op de gebruikte
bronnen worden ingegaan.
In de literatuur wordt vaak gebruik
gemaakt van het woonstatuskriterium. Het
is echter weinig zinvol om dit op Vianen
toe te passen, zolang de registers van
transport [= overdracht van onroerend
goed] en de notariële archieven niet zijn
geïndexeerd. Om die reden is in de onderhavige studie hiervan afgezien. De huurwaarde van de huizen in de periode 17681798 is geen weerspiegeling van de waarde van de huizen in 1731, zoals hiervoor
aangetoond. Het is onmogelijk aan de
hand van het timmerliedengildeboek een
momentopname te reconstrueren. Wij
gaan niet verder in op andere bezwaren,
die aan het gebruik van het kohier op de
verpondingen van 1733-180673 en het timmerliedengildeboek van 1768-179874 voor
het woonstatuskriterium kleven.
Verhouding naar aantallen volgens
het gildeboek
In het gildeboek van de timmerlieden over
1768-1798 werd aantekening gehouden
van de aangenomen leerknechten en timmerlieden die het halve gilde of volle gilde
verwierven. Ook vinden wij de namen van
de overman en zijn medegildemeesters in
het boek vermeld. Op basis van het betaalde knechtsgeld kunnen wij berekenen
hoeveel knechten een baas (volle gildebroeder) in dienst had en hoeveel bazen
het gilde telde.
Van de in totaal 122 aantekeningen in het
gildeboek betroffen 55 leerknechten
(45,1%), 28 halve gilde betalenden (23%),
38 gildebroeders (31,1%) en één knecht
(0,8%). Slechts zes leerknechten werden
later volle gildebroeder, en één knecht
kocht het halve gilde. Na aftrek van deze
6 (die dubbel voorkomen) komen we dus
uit op totaal 115 personen. De weg naar
de top was voor een knecht kennelijk niet
zo eenvoudig. Het vak leren was één
zaak, maar het gilde winnen was nog iets
heel anders. De financiële barrière voor
het opzetten van een eigen zaak moet erg
groot geweest zijn. Bezien wij aan de
hand van tabel 4 de positie van de knech53

ten in de andere gilden, dan blijkt dat deze
in het algemeen arm tot zeer arm waren.
Opvallend is hun grote aantal in de textielsector.
Met enig kapitaal kon iemand het halve
gilde winnen. Daarvoor werden niet al te
hoge eisen gesteld. Van de vermelde gildebroeders heeft driekwart in de behandelde periode één of meer knechten in
dienst gehad. Van hen springen de gildemeesters er uit met soms wel tot vijf
knechten. Eén gildemeester blijkt geen
enkele knecht in dienst te hebben gehad.
In de door ons besproken periode bereikten tien gildebroeders de positie van gildemeester. Wij zouden hieruit kunnen concluderen dat in principe iedereen de kans
kreeg om tot dit ambt, waaraan duidelijk
voordelen waren verbonden, op te klimmen.
Om een beter beeld van deze problematiek te verkrijgen moeten wij naar de familieverhoudingen kijken.
Familieverhoudingen
Uit het gildeboek blijkt dat de 115 leden
afkomstig waren uit 79 families. Echte
clan-vorming kwam meer door toeval tot
stand dan door een gerichte afscherming
van het gilde voor nieuwkomers. Wij hebben gezien, dat een belangrijk deel van
het nieuwe ledenbestand werd gevormd
door personen, die in één keer het gilde
kochten.
Uit enkele families kwamen één of meerdere gildemeesters voort, zoals Van
Lieshoud (4), Van Mildert (6) en Van Tiel
(4). Voor de verkiezing tot gildemeester
werden twee kriteria gehanteerd: de welstand van de betrokkene of het feit dat
men behoorde tot een familie met veel
broeders in het gilde. In het laatste geval
was rijkdom geen voorwaarde (b.v.
Cornelis van Tiel).
Wij kunnen de cijfers van 1768-1798 vergelijken met die van de andere overgebleven lijst van broeders van het timmerliedengilde uit 171 O75, waarop 31 personen
worden vermeld.
Deze 31 personen kwamen uit 26 families. Slechts vijf van deze families (19%)
vinden wij in de periode 1768-1798 terug.
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Hiervoor zijn meerdere verklaringen te
geven:
1. Het uitsterven van een stamnaam of
het ontbreken van een achternaam. In
het laatste geval tooit men zich met zijn
vaders naam of patroniem (bv. Gerard
Comelisz., wiens zoon zich Jan
Gerardsz. zal noemen). In hoeverre de
familierelaties zich in de loop der tijd
hebben gecontinueerd zal uit genealogisch onderzoek met behulp van de
doop-, trouw- en begraafboeken en de
notariële en rechterlijke archieven
nader moeten blijken. Daar in de lijst
van 1710 veel patroniemen worden
aangetroffen, is op het gebied van de
familieverhoudingen nog van alles
mogelijk.
2. Een veranderende economische klimaat kan sommige gildeleden of hun
nakomelingen ertoe hebben gebracht
om hun geluk in een andere tak van nijverheid te zoeken. Uit de lijst van 1710
blijkt, dat de overstap door leden van
één familie naar een ander gilde niet
zelden voorkwam. Nemen wij als voorbeeld de familie De Rie. Bij het overlijden van Maria van Renswou in 1815
waren haar echtgenoot Gerrit de Rie,
meester ijzersmid, en haar zoon
Gijsbert, voermansknecht, getuigen.
Jan de Rie, timmerman, overleed in
18137S. Getuigen waren zijn zoons Jan,
timmerman, en Assuerus, schoenmaker, Jan en Gerrit waren familie van
elkaar. Blijkbaar was het beroep van de
vader voor de kinderen niet doorslaggevend, maar werd het belangrijk
geacht, dat de kinderen een goed
beroep leerden. Als zodanig bleven zij
tot de gildestructuur en de middenklasse behoren.
3. Sommige families konden door vertrek
uit Vianen naar elders uit het zicht zijn
verdwenen. Het verschijnsel van het
wegtrekken van de bevolking uit de steden is ook te Leiden in de achttiende
eeuw gesignaleerd77. Zoals wij zagen
heeft dit proces ook in Vianen plaatsgevonden. Het hoogtepunt zal rond 1750
gelegen hebben, toen door de slechte
economische omstandigheden, de
slechte vooruitzichten voor de toekomst

en de hoge belasting op het huisbezit
het aantal inwoners sterk terugliep. In
1752 stond een kwart van de huizen
leeg.
De hierboven geschetste problemen bij de
interpretatie van het lage aantal familienamen uit 1710, dat wij na 60 à 70 jaar
terugvinden in het gildeboek, kunnen
evenwel twee opmerkelijke conclusies niet
ontkrachten: het was voor een buitenstaander met voldoende kapitaal niet
moeilijk om tot het gilde toe te treden, en
de financiële voordelen voor familieleden
van een gildebroeder hebben niet tot een
besloten gilde geleid.
Het

begrafenisklassenkriterium

Inleiding
Een groot aantal bronnen verschaft ons
inzicht in de wijze van begraven in
Vianen. J. Heniger heeft op dit gebied
baanbrekend werk verricht78. Het hoofdbestanddeel van de gegevens voor de
onderhavige studie is ontleend aan de
rekeningen van de rouwmantels79.
Het weeshuis had in 1750 het monopolie
op het begraven verkregen. Praktisch
iedereen, die begraven werd, moest zijn
uitvaart laten verzorgen door het weeshuis. Dit stelde tegen een geldelijke vergoeding rouwmantels, kleden en, desgewenst, paarden en koetsen ter beschikking aan de naaste familie. Hiervan werd
aantekening gehouden in de zgn. rouwmantelregisters. Overleden kinderen werden evenwel niet bij name genoemd.
Gegevens over een aantal leerknechten
kunnen hierdoor verloren zijn gegaan. Wij
hebben echter de indruk, dat dit niet van
wezenlijke invloed is op de gevonden
resultaten. Blijft de vraag of de rouwmantelregisters compleet zijn. Uit een onderlinge vergelijking van de rouwmantelregisters met de overlijdensregisters van de
Burgerlijke Stand voorde periode 18101822 bleek, dat wij met een zeer betrouwbare bron te maken hebben.
Van de 115 personen, die in het gildeboek
genoemd worden, hebben wij het overlijden van 64 personen gevonden in de
rouwmantelregisters en de overlijdensre-
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8

17

0,8

-
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6

705

33,9

21

42,8

5

11

0,5

4,5

1

0,0

-

-

4

446

21,5

14

28,6

-

-

absoluut

3,5

2

0,1

3

410

19,7

10

20,4

-

-

24

12

0,6

2

477

22,9

4

8,2

totaal

2081

100,0

49

100,0

Bron: Registers rouwmantels 1752-1822, en
gildeboek der timmerlieden.
Tabel 5. Begrafenissen per klasse-tarief voor
de stad en het timmeriiedengilde (absoluut en
relatief)

gisters Burgerlijke Stand. Van de niet
teruggevonden gildeleden ging het om de
helft van de leerjongens en een kwart van
de volle gildebroeders. Hiervoor zijn twee
verklaringen mogelijk. Daar de meeste
leerknechten nog kinderen waren, is het
mogelijk dat hun begrafenis niet in de
rouwmantelregisters is opgetekend. Ook
is het niet uit te sluiten dat deze leerjongens voor of na voltooiing van hun leertijd
naar elders vertrokken. Het kwam meer
dan eens voor, dat de jongens uit het
weeshuis hun baas voor het einde van
hun dienstverband verlieten. Hun mogelijkheden om vol gildebroeder te worden
waren gering. Wij kunnen ons, gezien het
geringe aantal teruggevonden overlijdensvermeldingen van de in het gildeboek
opgenomen personen, niet aan de indruk
onttrekken, dat er aan het eind van de
achttiende/begin negentiende eeuw een
omvangrijke migratie heeft plaatsgevonden. Dit sluit aan bij het algemene beeld,
dat deze tijd met betrekking tot de migratiebewegingen te zien geeft80.
Het begraven
De verschillende klassen van begraven
werden uitgedrukt in tarieven voor de
rouwmantels, nl. 2, 3, 4, 6 of 8 stuivers
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/n rouwmantels gehulde deelnemers aan de rouwstoet bij de begrafenis van Walraven III van Brederode in
1614. Gravure door S. Frisius. Collectie gemeente Vianen.

per mantel. Tabel 5 geeft een overzicht
van begrafenissen over 1752-1822 per
klassetarief voor de stad en voor de in het
gildeboek vermelde personen. 15 Personen zijn na 1822 overleden en teruggevonden via de Burgerlijke Stand.
In de hoogste tarieven (6 en 8 stuivers)
werden de vooraanstaande en vermogende Vianezen begraven, zoals leden van
de stedelijke magistraat, artsen, advocaten en notarissen. Het laagste tarief van 2
stuivers was bestemd voor de armen.
Hierbij werd vaak de uitdrukking 'arm lijk'
toegepast. Protestante en katholieke diakonieën lieten bedeelden in dit tarief begraven. De begrafenissen volgens de tarieven van 3 en 4 stuivers kan men dus tot
de middenklasse rekenen.
Binnen het timmerliedengildenboek werden de meeste personen begraven in de 4
en 6 stuiver klassen, waarmee dit uitstak
boven het gemiddelde van de Viaanse
bevolking. Zoals kan worden verwacht
werden de teerknechten werden in de
laagste klasse begraven en op hun laatste
gang door weinig personen gevolgd. Bij
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volle gildebroeders en gildemeesters kon
stoet achter de baar uitgroeien tot 40 à 60
personen. Aan het eind van de eeuw, toen
de verplichting om de begrafenis van een
mede-gildelid bij te wonen mogelijk was
weggevallen, was dit teruggelopen tot
minder dan 20.
Het kriterium van de

beroepsopleidingen

Inleiding
Als vierde kriterium voor ons onderzoek
maken wij gebruik van de ontvangsten
van het weeshuis voor de uitbesteding
van weeskinderen bij ambachtslieden.
Volgens een met de stad gesloten overeenkomst op 27 juni 1733 was het weeshuis verplicht kinderen van overleden
inwoners te verzorgen: De heeren drossard en burgemeesteren hebben aan de
regenten van 't weeshuis volgens contract
in dato 27e junij 1733 alle de stads arme
kinderen, ten einde die in kost, drank en
klederen, des te beter onderhouden
zoude worden en voornamentlijk om een

ordentlijke en christelijke opvoeding te
erlangen, besteed voor 75 gulden ider
kind jaarlijks, dog ingevolge Haar Ed.
Mog. resolutie, in dato 4e september
1761, moet nu voor elk stads kind betaald
worden, jaarlijks de somme van 85 guldens, in plaats van de voorgeschreven 75
guldens, ingaande primo januari 1763".
Het uitbestedingssysteem van kinderen bij
bazen kwam in veel steden voor. Volgens
Van Eeghen82 werden in Amsterdam de
kinderen rond hun 14e jaar bij een baas
geplaatst om een beroep te leren. Voor de
Viaanse weeskinderen geschiedde dat in
de regel tussen hun 14e en 18e jaar. Dat
plaatsing van de kinderen met zorg
geschiedde blijkt uit het feit, dat zij bij
voorkeur werden opgeleid in het beroep
van hun overleden vader.
Aan de hand van de rekeningen en het
notulenboek van het weeshuis zullen wij
het een en ander nagaan83.
De kosten van een weeskind
Hoe de kostenstructuur van het weeshuis
in elkaar zat toont ons het volgende voorbeeld.
In 1774 waren 18 kinderen in het weeshuis opgenomen. Per persoon werd een
bedrag van ƒ 129,89 uitgegeven, terwijl
men van de stad slechts ƒ 85,- ontving.
De direkte kosten ten bate van de kinderen betroffen kostgeld (ƒ 60,-) en uitgaven
voor kleding en kleine posten (ƒ 48,25).
De indirekte uitgaven ten behoeve van het
weeshuis werden besteed aan onderhoud
van het huis, de betaling van medische
aantal

5
9
4
3
3
1
25

leeftijd

14/16
15/18
16/18
14/16
14/16
28

beroep

molenmaker
timmerman
wagenmaker
glazenmaker
kuiper
stoelenmaker

duur
(jaar)
7/9
6
6
6
4
6

afbr.

_
5
1
2
1

-

Het weeshuis te Vianen. Detail uit de kadastrale
kaart van 1832.

zorg en de onkosten van een gedegen
christelijke opvoeding, zoals betalingen
aan de schoolmeester en de dominee, en
bedroegen per kind ƒ 21,64.
Om het tekort weg te werken bezorgde de
stad het weeshuis extra inkomsten uit
retributies. Het verwierf het alleenrecht op
de verhuur van rouwmantels en doodskleden en kreeg een percentage van de
opbrengst voor het weeshuis (is guldens per jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
20
15

6
6
20

30
15
8
10
10
25

40
20
10
16
18
30

50
30
7
20
24
35

60
40
?
30

70
50
40
30

35

35

80
50
45

90
50
45

9
100

9

Bron: Rekeningen weeshuis 1733-1790 en 1803-1804.
Tabel 6. Aantal, leeftijd, beroep, opleidingsduur, afbreking opleiding en opbrengst voor het weeshuis van
leerjongens van timmerliedengilde
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aantal
2
2
2
2
1
7
8
2
8

duur
(jaar)

leeftijd

beroep

13/16
16/19
17/20
14
14
14/16
13/15
15/17
11/14

zilversmid
8
metselaar
7
grutter
8
smid
4
garenwinder
3
hovenier
4
schoenmaker 4
?
kleermaker
lintwerker
op proef

34

afbr. opbrengst voor het weeshuis (in guldens per jaar)
1
2
3
4
5
6
7
8
1

4
3
2
4

10
35
15
5
5
5
5
5

20
35
15
10
10
15
7
5

30
35
20
15
20
15
15
5
5

40
35
30
25
20
20
20
10
8

50
60
40

60
60
50

80
60
60

20
25
25

20
35
35

45
45

16

16

16

100
80
70

35

14

Bron: Rekeningen weeshuis 1733-1790 en 1803-1804.
Tabel 7. Aantal, leeftijd, beroep, opleidingsduur, afbreking opleiding en opbrengst voor weeshuis van leerjongens bij andere gilden

opbrengsten uit erfhuizen. De bank van
lening betaalde het weeshuis een vast
bedrag van ƒ 50,- per jaar, het metselaarsgilde 10 stuivers jaarlijks voor iedere
knecht. Verder trok het weeshuis inkomsten uit renten op uitstaande kapitalen en
uit giften. De bazen, bij wie de kinderen
werden uitbesteed, betaalden tenslotte
een zeker bedrag.
Weeskinderen als koopwaar
Een van de belangrijkste doelstellingen
van het weeshuis was een degelijke opleiding van de aan haar zorg toevertrouwde
kinderen. Voor de jongens hield dit in dat
zij een ambacht leerden. Kinderen konden
al op vrij jonge leeftijd nuttige arbeid leveren, al was hun produktiviteit nog niet
groot. Desondanks golden zij op de
arbeidsmarkt als goedkope arbeidskrachten. Het weeshuis, dat hiervan het monopolie bezat, bood deze goedkope arbeid
aan de gildebazen aan. Voor deze laatsten was er bovendien het voordeel dat zij
hun produkten aan het weeshuis mochten
leveren.
De bazen van hun kant verkeerden in een
nadelige positie. Zij waren eenlingen op
de markt. Alleen als het voor hen economisch rendabel was loonde het de moeite
om een kind in dienst te nemen.
Daaraan waren kosten verbonden, vooral
als men een jongen in de kost nam (normaal verbleef deze in het weeshuis). Men
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moest de jongen zakgeld geven en van
werkkleding en gereedschap voorzien.
Gedurende een aantal uren per week waren de kinderen niet beschikbaar, omdat
zij verplicht waren onderwijs te volgen.
Een extra probleem was, dat een groot
aantal jongens (36%) hun opleiding niet
voltooiden. Vooral wanneer er militairen in
de stad waren ingekwartierd braken sommigen voor het einde van de afgesproken
diensttijd hun leertijd af en namen dienst
in het leger.
Daarnaast waren er beperkingen gesteld
aan de werktijd. In het reglement van
1774 voor de binnenvader en -moeder
van het weeshuis, dat weer was gebaseerd op dat van 1662, worden in enkele
artikelen hierover aanwijzingen gegeven84,
's Zomers werden de kinderen om 5 uur
gewekt, 's winters om 7 uur (art. 1). Om
10 uur 's avonds werd het huis gesloten
(art. 12). Over de werkdagen wordt
gesproken in art. 11 : Op de werkdagen
zullen de kinderen, nadat zij hun ontbijt
ontvangen hebben, ider naar zijn werk en
beroep gaan. De jongen die op een
ambagt zijn daarvan uitgezondert, als die
gemeenlijk ten agt uuren komen schoften.
Er zal des middags om twaalf uuren en
des avonds om agt uuren gegeeten worden en ieder der kinderen op die tijd thuis
moeten weezen, op peene van straffen.
De kleine kinderen die nog op geen werk
of beroep zijn zullen ook naarstig ter
schoole moeten gaan.

beroep

aantal

belasting*

molenmaker

2

32,23

wagenmaker

2

29,13

kuiper

1

27,60

timmerman

10

20,%

glazenmaker/verwer

2

18,70

stoelenmaker

2

1,90

totaal

19

21,11°

Bron: Sociale stratificatie 1748/1749
* In guldens
o Gemiddeld
Tabel 8. Timmerliedengilde naar beroep, aantal
personen en betaling belasting in 1748/1749

Ais wij voor het ontbijt en de twee pauzes
elk een uur rekenen komen wij tot een
maximale werkdag van twaalf uur in de
zomer en van tien uur in de winter.
Met deze factoren zullen de bazen en het
weeshuis rekening hebben moeten houden, waarbij het weeshuis zijn best zal
hebben gedaan om zoveel mogelijk
inkomsten uit deze uitbestedingen te
halen. De overeengekomen bedragen
geven dan de marktwaarde van de kinderen aan in het door hen uitgeoefende
beroep. De kwaliteit (belangrijkheid) van
de opleiding en het beroep is af te leiden
uit de overeengekomen bedragen en de
duur van de overeenkomst.
De praktijk
Over periode 1733-1790 en 1803-1804
worden 68 uitbestedingen in de bewaard
gebleven rekeningen van het weeshuis
verantwoord.
Een meerderheid van de weesjongens
kreeg een opleiding in een van de
ambachten, die onder het timmerliedengilde ressorteerde (tabel 6). Tot 1760 vond
uitbesteding van de leerlingen contractueel plaats voor een periode van twee jaar,
na afloop te verlengen met een nieuwe
periode van twee jaar. Na 1760 werden
kontrakten opgemaakt voor de gehele
opleidingsduur. In de achttiende eeuw ble-

ven landelijk de lonen over het geheel
genomen vrij constant85. Deze trend valt
ook waar te nemen in de bedragen die het
Viaanse weeshuis overeenkwam met de
werkgevers. Van timmerlieden en wagenmakers ontving het weeshuis ook nadat
de opleiding in het ambacht was voltooid
nog betalingen. Vóór 1760 werden deze
bedragen uitgedrukt in weekvergoedingen, na 1760 meestal op jaarbasis.
Wij hebben alle bedragen op jaarbasis
omgerekend. Het langst duurde de opleiding voor molenmaker, het kortst bij de
kuipers.
Berekend naar de opleidingsduur en de
opbrengst voor het weeshuls vormden de
molenmakers de hoogst gewaardeerde
beroepsgroep binnen het timmerliedengilde. Van de overige springt de populariteit
van het timmermansvak in het oog, naar
men mag aannemen omdat in deze
beroepsgroep voldoende werkgelegenheid werd geboden. Anderzijds is slechts
van één leerling-stoelenmaker sprake, die
bovendien de leeftijd had van 28 jaar.
Tabel 7 geeft een overzicht van opleidingen in de andere gilden. Drie beroepen
springen daarbij in het oog, de zilversmeden, metselaars en grutters. De opleidingsduur was lang, de leeftijd (uitgezonderd de zilversmeden) van de leerlingen
was relatief hoog en er was weinig sprake
van leerlingen die hun opleiding niet
afmaakten. In sterk contrast hiermee
staan de opleidingen in de textielsector.
De opleidingsduur was korter, meestal
vier jaar. Ook de inkomsten voor het
weeshuis waren beduidend lager. Toch
werden vele kinderen in deze ambachten
uitbesteed. Bij de lintwerkers werden
soms zeer jonge kinderen geplaatst,
meestal eerst op proef en met vaststelling
van zakgeld naar inzicht van de baas.
Vergelijken wij de opleidingen in het timmerliedengilde met die in andere takken
van nijverheid, dan blijkt, dat de opleiding
tot molenmaker met de beste andere
opleidingen kon concurreren. De textielen landbouwsector-opleidingen waren van
beduidend minder belang, maar werden
door veel kinderen gevolgd.
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Sociale stratifikatie binnen het gilde
Het laatste kriterium betreft de welvaart
van de individuele leden van het timmerliedengilde.
Uit de door ons gemaakte sociale stratificatie bleek, dat het timmerliedengilde binnen de Viaanse samenleving een plaats
innam die boven het gemiddelde uitstak
wat haar welvaart betrof. Binnen het gilde
bleken de molenmakers er financieel het
beste voor te staan, al zijn de onderlinge
verschillen gering (tabel 8). Uitzondering
hierop vormden de stoelenmakers. Zij
moeten tot de armen gerekend worden.
Conclusie
De bestudering van het gildeboek is bij
het onderzoek naar de gildenorganisatie
in de literatuur tot op heden onderbelicht
gebleven. Dit geldt ook voor de mogelijkheden, die gildeboeken bieden, bij economisch-historisch onderzoek, met name
conjunctuuronderzoek. Door het statistisch gebruik van het knechtsgeld van de
timmerlieden, gecombineerd met het
knechtsgeld van de metselaars, konden
wij het conjunctuurverloop in de bouwsector reconstrueren. Vergelijking van deze
reconstructie met de op kwalitatieve wijze
verkregen gegevens over de economische conjuctuur te Vianen in de achttiende eeuw leverde een vertrouwenwekkend
resultaat. Aan de hand van de economische huishouding in Vianen menen wij dat
de bouwsector als een betrouwbare indikator van de economische conjunctuur
voor de achttiende eeuw mag dienen.
Vergelijking met de rest van de bevolking
laat zien, dat de gildeleden tot de middenklasse van de samenleving gerekend kunnen worden. De aanwezigheid van
ambachtscorporaties had blijkbaar een
positief effekt op de inkomensvorming van
de aangesloten leden. De economische
malaise trof hen niet het hardst.
Anderzijds bleek, dat binnen het gilde
niettemin verschillen in welvaart bestonden tussen de verschillende beroepsgroepen. De theoretische gelijkheid tussen de
gildebroeders, die o.a. door nivellerende
bedrijfsmaatregelen moest worden
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bereikt, bestond misschien wel tussen de
beoefenaren van hetzelfde beroep, maar
niet tussen alle leden van het gilde. De
verschillen in belastingbetaling
(1748/1749) en opleidingsduur verwijzen
naar verschillende niveaus van welstand.
De molenmaker was welgesteld, de stoelenmaker arm, hoewel beiden als volle gildebroeder tot hetzelfde gilde behoorde.
Onderlinge gelijkheid was er evenmin tussen de knechten en de volle gildebroeders. Hier is de theorie met de praktijk in
overeenstemming. De gezellen waren in
alle Viaanse ambachtscorporaties arm tot
zeer arm. Het timmerliedengilde vormde
hierop geen uitzondering. Dit blijkt zowel
uit de in 1748/1749 betaalde belasting als
uit de rouwmanteltarieven. Tussen de
volle gildebroeders en de aangeslotenen
kon evenwel geen groot verschil in welstand worden geconstateerd. Ook de
materiële positie van de volle gildebroeders en van de gildemeesters ontliep
elkaar niet veel. De bestudering van de
familieverhoudingen liet zien, dat niet
alleen de welstand van de bestuurskandidaat, maar ook, of zelfs uitsluitend, de
aanwezigheid van een groot aantal familieleden in het gilde bepalend kon zijn
voor verkiezing tot gildemeester. Het was
voornamelijk een erebaan, al is het opvallend dat gildemeesters in het algemeen
de meeste knechten in dienst hadden en
het ambt van stadstimmerman vervulden.
J.A.M. Koenhein
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Het ambachtshuis te Hei- en Boeicop
en zijn bewoners (vervolg)
De in 1791 geboren Floris Adriaan van
Hall, die als oudste zoon van Maurits
Cornells zijn vader als ambachtsheer van
Hei- en Boeicop in 1858 was opgevolgd,
overleed kinderloos op 29 maart 1866. Hij
had zijn bezittingen vermaakt aan de familie Van Hall, maar had het vruchtgebruik
toegewezen aan zijn tweede vrouw
Henriette barones Schimmelpenninck van
der Oye. De familie Van Hall besloot het
totale bezit van Floris Adriaan, waaronder
de ambachtsheerlijkheid, van de hand te
doen. Op 4 juli van datzelfde jaar werd de
Vianees Willem Rooseboom door koop
eigenaar, zodat hij zich vanaf die datum
ambachtsheer mocht noemen1.
Bij de verkoop waren ook de gronden van
het voormalige herenhuis begrepen, in de
akte 'panden van vermaak' genoemd.
Wellicht heeft Willem Rooseboom nog
met de gedachte gespeeld het huis te herbouwen. Over het einde van dit huis zijn
diverse verhalen in omloop. Nog niet zo
lang geleden heette het in de volksmond
dat het was afgebrand. In een levensbeschrijving van Floris Adriaan van Hall uit
1904 wordt beweerd dat het door de patriotten (dat zou dan in 1787 zijn geweest) is
vernield2. Dit hoeft het eerste niet uit te
sluiten. Maar volgens G. van Hall, de
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vroegere burgemeester van Amsterdam,
is het huis in 1860 afgebrand3. Zeker is
dat Maurits Cornells van Hall het huis,
althans de restanten ervan, in december
1834 heeft laten slopen4. Het is niet aannemelijk dat het huis, dat 64 jaar tevoren
was neergezet, toen al door ouderdom
bouwvallig was geworden en rijp was voor
de sloop. De enige verklaring is dat het
huis vóór 1834 door onbekende oorzaken
was vervallen en de eigenaar niet meer
de moeite van herstel waard leek. Uit het
archief van Hei- en Boeicop weten wij dat
op 6 september 1810 een forse brand
heeft gewoed in het dorp5. Voor het blussen wordt assistentie verleend door twee
brandspuiten uit Vianen en een uit
Lexmond. Mogelijk was hierbij ook het
herenhuis betrokken. In ieder geval wordt
op een in 1830 opgemaakte lijst van
inkwartieringen geen melding gemaakt
van het huis en blijkt de ambachtsheer
Van Hall op zijn boerderij tegenover het
huis te wonen.
Na 1866 verminderen de bezittingen van
de ambachtsheerlijkheid geleidelijk.
Regelmatig worden stukken land verkocht, onder meer aan Johan Pieter
Vaillant, die ook nog een poosje
ambachtsheer wordt. Zijn zoon Christiaan
Arnoud, die hem in 1898 was opgevolgd,
was woonachtig in Brussel en besloot zijn
bezittingen in het veraf gelegen Hei- en
Boeicop van de hand te doen. Op 1 april
1900 werden deze, inclusief de ambachtsheerlijkheid in het openbaar geveild. Uit
het bewaard gebleven veilingboekje blijkt
dat er toen nog een kleine 59 ha land van
het oorspronkelijke bezit van Floris
Adriaan van Hall over. Het onroerend
goed bracht ƒ 80.000,- op, de ambachtsrechten ƒ 11.600,-, daaronder begrepen
het jachtrecht, het tiendrecht en de hondgelden, alsmede de herenbank in de
kerk6.
Koper was opnieuw een lid van de familie
Van Hall, namelijk Floris Adriaan, zoon
van Anne Maurits (1808-1838) en kleinzoon van de vroegere ambachtsheer
Maurits Cornells7. Hij was geboren op
1 augustus 1838 te 's-Gravenhage. Zijn
vrouw, Catharina Christine Jongeneel,
met wie hij in 1861 was gehuwd, overleed

in 1893. Het huwelijk bleef kinderloos.
Floris Adriaan, die in 1929 zou overlijden,
zette zich sindsdien in voor het lot van de
minder bedeelden in de samenleving. Na
zijn dood is de ambachtsheerlijkheid niet
meer in andere handen overgegaan, om
de eenvoudige reden dat er geen belangstelling meer voor bestond. Per slot van
rekening betrof het niet meer dan een loze
titel sinds de regering de laatste zakelijke
rechten verbonden aan de overgebleven
ambachtsheerlijkheden had afgekocht
(tolrecht, jachtrecht, visrecht enz.).
Doordat ook het huis niet meer bestond
was er niets meer dat aan het bestaan
van een heerlijkheid herinnerde.
Dat zo weinig over het huis te Heicop
bekend is moet mede op rekening worden
gesteld van het korte bestaan ervan. Van
de bewoners zijn eveneens weinig sporen
terug te vinden. Grafkelders in kerk of op
het kerkhof, die de banden van de familie
met het dorp zouden hebben kunnen versterken, ontbreken. Het enige tastbare
dat aan het vroegere herenhuis herinnert
zijn de twee hardstenen tuinvazen, die nu
hun plaatsje hebben gekregen op het
kerkplein.
J. de With
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Dijkversterking in stroomversnelling.
Tijdens de laatste hoogwatergolf op de
Rijn en zijn zijtakken in januari/februari
1995 moest het hoogheemraadschap bij
Vianen en Lexmond uitzonderlijke maatregelen treffen om de dijken te ontlasten. Bij
een waterstand met een kans op voorkomen die groter is dan eens in do honderd
jaar, is er bij Lexmond een gevaarlijke
situatie opgetreden met een nog net
beheersbaar risico voor ondermijning van
de dijk. Daar ook in de rest van het rivierengebied dergelijke situaties voorkwamen, er zelfs wederom grote delen geëvacueerd waren1, heeft de landelijke overheid besloten dat de rivierdijken vóór het
jaar 2000 versterkt moeten zijn. De dijkvakken met een overstromingsrisico van
meer dan eens per eeuw moeten echter al
voor eind 1996 gereed zijn. Om dit mogelijk te maken is er een noodwet (Deltawet
grote rivieren) opgesteld. Het 6,8 kilometer lange dijkvak van Lexmond tot de rijksweg A 27 valt ook onder deze noodwet.
In het voorjaar van 1995 is er door het
hoogheemraadschap, in samenwerking
met de gemeenten Vianen en Zederik en
Heidemij adviesbureau, een dijkversterkingplan opgesteld, dat op 6 juni door
gedeputeerde staten van Zuid-Holland is
vastgesteld. Bij het opstellen van dit plan
heeft men gebruik gemaakt van een aantal bestaande studies zoals de
Landschapsontwikkelingsvisie bij dijkversterking Zuider Lekdijk, Startnotitie en
Voortgangsrapportage Dijkversterking
Vianen-Centrum en Vianen in het kader
van de dijkversterking van bureau
Wissing. Tevens heeft men de uitgangspunten van de commissie Boertien gehanteerd. Er is dus zoveel mogelijk met ande63
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Notitie Dijkversterking Buitenstad Vianen. Voorstel gemeente Vianen.

re belangen rekening gehouden.
In principe wordt de dijk op het huidige
tracé versterkt, dat wil zeggen dat de kruin
van de dijk op dezelfde plaats blijft. Alleen
waar er binnendijks bebouwing tegen de
dijk aan staat verlegt men de kruin iets
naar buiten om deze bebouwing te sparen. Ook de vlak achter de Ringdijk gelegen voormalige slotgracht van kasteel
Batestein zal op deze wijze gespaard worden,
er is zelfs, mede op aandringen van
onze vereniging, een verbreding van deze
gracht in het plan opgenomen.
Het plan behelst verder het aanbrengen
van een nieuwe steunberm, het verbeteren van de taluds en het op de gewenste
hoogte brengen van de dijk. Ten oosten
van het Merwedekanaal is de verhoging
minimaal, naar Lexmond toe loopt de verhoging op tot ongeveer een halve meter.
Daarnaast moet er om het uitspoelen van
zand onder de dijk tegen te gaan een kleidek aangebracht worden. Dit zal in het
algemeen buitendijks gebeuren2. Ter
hoogte van de Kleine Lek komt deze voor64

ziening aan de binnenkant in verband met
de hoge natuur en landschaps waarden
buitendijks. Hiervoor moeten de thans
aanwezige populieren wijken, er kan echter een struikbeplanting voor terugkomen.
Nabij de Buitenstad is er een uitgekiend
ontwerp gemaakt om de dijkbebouwing en
het historisch stadsgezicht - dat bij een
om de Buitenstad heen gelegde nieuwe
dijk rigoureus zou veranderen - te behouden.
Er komt hier een keermuur op de dijk
te staan, met een coupure ter hoogte van
de Buitenstad. Om wellen die zand meevoeren tegen te gaan komt er in de stadsgracht een filterconstructie. Voor het bouwen van de keermuur en de coupure is
het nodig om het hoekpand Buitenstad 8
gedeeltelijk te slopen. Na de aanleg van
de muur gebruikt men de oude materialen
om het gesloopte deel weer terug te zetten. Ook het enkele jaren geleden gesloopte achterhuis van dit pand komt weer
terug, waarbij een gedeelte dienst zal
gaan doen als dijkmagazijn. Aan de andere zijde van de Buitenstad kan ter vervan-

ging van de verdwenen bebouwing nieuwbouw komen, gedacht word aan een zelfde type huizen zoals ze er eens stonden.
In het onderhuis van Zomerdijk 1 komt de
schuif waarmee de coupure gesloten kan
worden. Om de kruising van de
Buitenstad en de dijk verkeersveiliger te
maken komen er op de dijk drempels, en
krijgt de Buitenstad voorrang. Hiermee
bereikt men ook dat de doorgaande lijn
Voorstraat - Buitenstad wordt benadrukt.
Om het buitendijks gelegen deel van de
Buitenstad enigszins te vrijwaren van
wateroverlast komt er een kade om de
Buitenstad. Deze kade komt 40 centimeter hoger te liggen dan de in 1995 opgetreden waterstand, waarmee de stand van
1920 gekeerd kan worden en de stand
van 1926 niet.
Er is voor gekozen om de kade zo dicht
mogelijk om de Buitenstad heen te leggen, om zodoende de uiterwaard open te
houden. Achter de Schippersplaats sluit
de kade aan op het restant van de oude
Veerweg, volgt deze een stukje om vervolgens naar het westen af te buigen. In
de kruising van de kade met de
Buitenstad, ter hoogte van no. 67, komt
een coupure die met schotbalken gesloten
kan worden. De kade sluit op de Ringdijk
aan in de bocht bij de watertoren.
Samenvattend mag men concluderen dat
er in zeer korte tijd een weloverwogen
plan op tafel ligt waarbij de cultuurhistorische waarden zeker niet vergeten zijn. De
inbreng van de gemeente Vianen bij dit
alles mag niet onderschat worden.
De uitvoering van het plan zal in het
najaar van 1995 aanvangen, met de bijzondere constructie in Vianen-Centrum
begint men in april 1996. Het werk zal
voor het eind van 1996 gereed zijn.
M.J.M.K.
1. T. Vink vermeldt in zijn proefschrift De Lekstreek (1926) bij een uiteenzetting over de
maatregelen die in 1876 een dijkdoorbraak bij
Bergstoep moesten voorkomen dat 'de dorpen
in de waarden waren door mensch en vee verlaten. Alleen een burgerwacht was achtergebleven om tegen rooverijen te waken. Zij zouden in de kerktorens vluchten'.

2. Op veel plaatsen komt dit neer op het herstel
van een fout bij de vorige dijkverzwaring in de
jaren dertig toen er, om de dijk op te hogen na
de beruchte stand van 1926, klei is gewonnen
aan de voet van de dijk. Mondelinge mededeling van Dhr. Veendorp van de Heidemij aan de
auteur.

Archeologische Monumenten
inventarisatie
Archeologie staat de laatste jaren positief
in de belangstelling. Archeologie wordt
geassocieerd met de spanning van het
schatgraven. Ondergronds en aan het oog
onttrokken, in het 'bodemarchief', liggen
kostbaarheden al eeuwenlang te wachten
om te worden teruggevonden. De werkelijkheid is natuurlijk minder poëtisch, maar
het is een feit dat in het bodemarchief
schatten van historische informatie liggen.
De belangstelling daarvoor is in
Nederland groter dan ooit. Dat heeft te
maken met het begrip en de belangstelling voor ons leefmilieu, wat zowel uit cultuur als uit natuur bestaat. Het erfgoed dat
in het bodemarchief ligt opgeslagen dient
behouden te blijven, of anders toch minstens gekend en bestudeerd te worden.
De overheid, zowel op rijks-, provinciaal-,
als gemeentelijk niveau, draagt daarin
grote verantwoordelijkheid.
Een hulpmiddel daarbij kan zijn de
Archeologische Monumentenkaart ZuidHolland (AMK), in oktober 1994 uitgebracht door de Provincie Zuid-Holland en
samengesteld door de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) te Amersfoort. Deze uitgave geeft
een momentopname van waardevolle
archeologische vindplaatsen zoals die
bekend zijn bij de ROB. De ROB beheert
een informatiesysteem met archeologisch
belangrijke lokaties dat regelmatig wordt
bijgewerkt. De kaart geeft aan waar zeker
archeologische waarden in het geding
zijn, maar is geen vrijbrief om te concluderen dat die daarbuiten niet zijn.
Het doel van de AMK is aan diverse
instanties bekendheid te geven aan deze
lokaties, zodat daarmee rekening wordt
gehouden bij planologische beslissingen,
ontgrondingsaanvragen, bodemsane65

ringen, en bouw- en inrichtingswerkzaamheden. Zodra dergelijke plannen gemaakt
worden voor gebieden die in de AMK
genoemd zijn, moet overleg met de ROB
plaatsvinden.
De AMK\s opgesplitst in een algemeen
(provinciaal) deel, en een specifiek deel,
dat per gemeente verschilt, met enkele
kaarten. Het algemene deel geeft behalve
een kort overzicht van de Zuidhollandse
archeologie een samenvatting van de
regelgeving en de beschermingsmaatregelen die voor archeologische monumenten gelden.
De AMKdeeit de vermelde terreinen in in
drie categorieën op grond van o.a. de
kwaliteit, zeldzaamheid en belevingswaarde. Er zijn terreinen met een zeer hoge
archeologische waarde, met een hoge
waarde, en een vermelding van stads- en
dorpskernen. De vindplaatsen van zeer
hoge archeologische waarde staan in het
register van wettelijk beschermde monumenten of zouden, indien dat nog niet is
gebeurd, volgens de ROB daaraan moeten worden toegevoegd.
Voorterreinen met een hoge waarde geldt
dat er sprake is van een waardevolle
archeologische lokatie, maar dat voor wettelijke bescherming nog onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn. Deze terreinen komen in aanmerking voor plaatsing
op een gemeentelijke monumentenverordening. Bij eventuele inrichtings- en
beleidsplannen moeten deze lokaties als
oudheidkundige waarden ingepast worden
in de plannen, zodat archeologisch onderzoek altijd mogelijk blijft.
Voor de categorie van middeleeuwse
stads- en dorpskernen wordt geen waarde-oordeel gegeven, de opname daarvan
op de kaart heeft een attenderende functie. Sloop en nieuwbouw binnen deze kernen moeten archeologisch begeleid worden.

Uit de bronstijd zijn er lokaties met bewoningssporen in de polder Autena en in de
polder Over-Boeicop bij de Zijderveldse
Laan. Middeleeuwse bewoningssporen
zijn te vinden nabij de Kapel in
Helsdingen, op een huisterp bij de
Hoevenweg in Hagestein, en bij het snelwegknooppunt Everdingen. Plaatsen van
middeleeuwse bebouwing zijn: kasteel
Everstein bij de Lekdijk in Everdingen, de
resten van de stad Hagestein, de hofstede
Nijenstein in Hagestein, het kasteel 'De
Bol' bij 't Wed in Vianen. De meest recente lokatie bevindt zich ter plaatse van het
huis 'Ameliastein' in het Viaanse Bos.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze
inventarisatie heeft plaatsgevonden 'in het
veld' of door bestudering van kaartmateriaal. Bij de bouw van het speelkasteel van
Ameliastein werden geen bebouwingsresten meer aangetroffen, en na de herinrichting van het kasteelterrein is daar archeologisch niets meer te beleven.
Verder worden nog genoemd de kernen
van Everdingen, Zijderveld en Vianen. De
kern van Hagestein is al opgenomen in de
categorie van hoge archeologische waarde.
De Archeologische Monumentenkaart is
niet geschreven voor een breed publiek,
maar het is een beleidsinstrument en een
hulpmiddel voor lokale overheden die zich
verantwoordelijk voelen voor ons aller
ondergronds cultureel erfgoed. Laten we
hopen dat dit zijn vruchten afwerpt in de
vorm van een degelijke bescherming van
de archeologisch belangwekkende lokaties in het land van Vianen.

Voor de gemeente Vianen noemt de AMK
twee terreinen in de polder OverZijderveld, met sporen van bewoning uit
de bronstijd en de vroege ijzertijd, als van
zeer hoge archeologische waarde.
Er zijn binnen de gemeentegrenzen van
Vianen tien lokaties van hoge archeologische waarde gesignaleerd.

Op zondag 23 oktober 1994 werd het gerestaureerde Nolting-Orgel met een orgelconcert door Hans van der Harst officieel
in gebruik genomen in de R.K. kerk Maria
Ten Hemelopneming.
Al in 1977 werd besloten om mogelijkheden na te gaan om het orgel te restaureren. Daartoe werd in december van dat
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Ingebruikname Nolting-Orgel
in R.K. kerk Vianen

22/23 juni 1808. Toen vond de ondertekening plaats tussen 'den aanbesteder en
aannemer' tot het maken van 'een geheel
nieuw orgel voor de nieuw gestichte R.C.
Kerk te Vianen'. Het orgel was geschonken door Pieter Steehouwer en zijn vrouw
Johanna Uittewaal, die optraden in de rol
van aanbesteder. De aannemer was
Johann Daniel Nolting, orgelmaker te
Emmerik. Van deze belangrijke schenking
werd akte opgemaakt door notaris Ento
Janse Mecima te Vianen. Als getuigen
fungeerden Leendert Düpper, kerkmeester, en pastoor Volquerus Bieshaar. De
schenkers beheersten blijkbaar de schrijfkunst niet aangezien zij ondertekenden
met een fors kruis, waarbij in het handschrift van de notaris staat te lezen: 'dit
merk heeft Pieter Steehouwer zelfs
gesteld'. Zowel de notariële akte als het
contract en bestek zijn nog in het
parochiearchief te Vianen aanwezig. Het
contract is in fraai lopend handschrift
opgesteld.
Het Nolting-orgel in de r.k. kerk te Vianen na de
restauratie. Foto P. Wit, Vianen.

jaar door J.J. (Hans) van der Harst, adviseur bij restauraties van historische
orgels, een rapport uitgebracht, waarin de
situatie van het orgel werd beoordeeld.
Om het benodigde geld bij elkaar te brengen ging de toenmalige eeuwfeestcommissie over tot de vorming van een
Orgelfonds. Deze taak werd na het eeuwfeest in 1979 overgenomen door het
Rommelmarktcomité. Maar pas op 6 juni
1991 werd door de Rijksdienst voor
Monumentenzorg toestemming verleend
voor de restauratie.
Voorgeschiedenis
De R.K. kerk heeft bij gelegenheid van de
ingebruikname een boekje uitgegeven
met de geschiedenis van het orgel en de
orgelmaker Johann Daniel Nolting, alsmede een beschrijving van de restauratie.
Het boekje is geschreven door J.J. van
der Harst. Hieruit en uit het programmaboekje van zijn hand ontlenen wij het
onderstaande.
De geschiedenis van het orgel begint op

Bouw en restauratie
Over Nolting is tot nu toe maar weinig
bekend. Hij is in 1757 vermoedelijk in
Emmerik geboren, waar hij in 1848 overleed. Hij moet zijn orgelmakersambacht
voor een belangrijk deel hebben geleerd
bij de uit Frankrijk afkomstige Jacob
Courtain (vóór 1750-1825). Deze was een
tijdlang in Emmerik gevestigd, vanwaaruit
hij belangrijke orgels vervaardigde. De
orgelstijl van Courtain vertoont zowei
Franse als Rijnlands-Westfaalse trekken.
Nolting, later geassisteerd door zijn pleegzoon Heinrich Haffmans (1809-1876),
heeft de stijl van Courtain tot in zijn laatste
werken voortgezet. Nolting (en zoon)
leverde of herstelde met name in
Nederland een indrukwekkend aantal
orgels. Van het eens zo rijke oeuvre van
deze belangwekkende orgelmaker is maar
weinig bewaard gebleven. Het enige
geheel gave Nolting-orgel bevindt zich in
de Hervormde Kerkte Genderingen.
In 1858 vond een eerste herstelbeurt
plaats door de Utrechtse orgelmaker
Pieter Maarschalkerweerd (1812-1882).
Na de voltooiing van de huidige kerk
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(ingewijd in 1879) werd het orgel in gewijzigde vorm herbouwd door diens zoon
Michael Maarschalkerweerd. Het kreeg
een nieuwe kast met een nieuw front. De
mechaniek en de windvoorziening werden
geheel vernieuwd, de windladen van
Nolting bleven gehandhaafd. De meeste
oude pijpen werden opnieuw gebruikt. De
ombouw en andere wijzigingen werden in
1883 uitgevoerd. Johanna Goes nam de
kosten voor haar rekening. In 1922 werd
het orgel opnieuw hersteld en tevens
gewijzigd. Nu door de combinatie
Stinkens (pijpmakers te Zeist) en De Koff
(orgelmakers te Utrecht). Er werden twee
nieuwe registers toegevoegd, terwijl één
bestaand register werd vervangen door
een nieuw. Bij de jongste restauratie is het
orgel grotendeels in de staat van 1883
teruggebracht. De restauratie werd uitgevoerd door orgelbouwer J.J. Elbertse en
Zn te Soest, die het orgel sinds 1930 in
onderhoud heeft. De stichter van de firma
J.J. Elbertse & Zn, grootvader van de huidige firmant, was nog opgeleid door de
orgelmakers Maarschalkerweerd.
G.M.A.W.

VVV-brochure Vianen
Op donderdag 12 januari 1994 werd de
toeristische brochure van Vianen en directe omgeving gepresenteerd. Deze is tot
stand gekomen door de nauwe samenwerking van de Stuurgroep Vianen
Promotie (SVP) met het VVV in
Dordrecht. Er is gekozen voor een gelijke
opzet als voor de al bestaande brochures
van de gemeenten in de regio als
Leerdam en Gorinchem. Vianen heeft
evenals Dordrecht ook een Duitstalige
versie. Dit heeft ondermeer te maken met
de stedenband die Vianen heeft met het
Roemeense plaatsje Reghin.
De brochure is 21 x 14,8 cm. Het buitenste katern bestaat uit twaalf pagina's en is
in full-color gedrukt. Hier wordt aandacht
besteed aan de geschiedenis van Vianen
en haar monumenten, de jaarlijkse evenementen en het wonen, werken en recreëren in en om de gemeente.
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In het acht pagina's tellende zwart/wit
middenkatern worden de bezienswaardigheden in de gemeente afzonderlijk toegelicht. Verder worden er naam en adressen
gegeven van de verschillende verblijfs-,
ontspannings- en recreatiemogelijkheden
in Vianen en omgeving.
De eerste oplage bestond uit 10.000
exemplaren. De brochure is verkrijgbaar
bij de gemeente Vianen en het VVV in
Dordrecht.
G.M.A.W.

1940-1945
We hebben een druk jaar van herdenkingen achter de rug. Ook in Het land van
Brederode heeft men stilgestaan bij vijftig
jaar bevrijding van Nederland. In het
kader daarvan verschenen twee boekwerken: Een vrijstad bevrijd. Vianen Hagestein - Everdingen - Zijderveld door
M.J. Ververs, en In Lexmond gebeurde
niets.... Lexmond in de Tweede Wereld
oorlog, geschreven door W. van Zijderveld.
De beide boeken zijn verschillend van
opzet. M.J. Ververs heeft gekozen voor
een vormgeving van twee verschillende
kolommen met persoonlijke verhalen over
Vianen en omgeving. Ze zijn aardig om te
lezen maar de chronologie raakt soms
zoek en werkt verwarrend. Jammer is het
ook dat bij deze interessante gegevens
o.a. op blz. 17 binnenste kolom we geen
bronvermelding aantreffen, zodat het voor
latere onderzoekers moeilijk wordt iets
terug te vinden. Maar dit zal waarschijnlijk
samenhangen met de opzet van dit boek,
dat is uitgereikt als herinnering aan de
schooljeugd van Vianen en omgeving.
Dit in tegenstelling tot het boek van W.
van Zijderveld. Na een kundige inleiding
op de algemene situatie in Nederland voor
de Tweede Wereldoorlog blijkt dat er in
Lexmond van alles gebeurde... Jaar na
jaar krijgt de lezer een toelichting met
bronvermelding op het dagelijks leven in
Lexmond. De luchtbescherming, de militairen (Duitsers en Nederlanders), de kerken, de scholen, de distributie, de land-

bouwers en het verzet, om maar een
greep te doen uit de onderwerpen die
aangesneden worden. Vooral het onderdeel landbouw is zeer lezenswaardig
omdat op dit gebied nog weinig publikaties verschenen zijn. Maar ook de menselijke kant wordt niet vergeten zoals o.a. de
verslagen van de opvang van de neergestorte geallieerde vliegers. Al lezende kan
men zich dus een goede voorstelling
maken van een dorp in oorlogstijd met
zowel "oral history" als gebruikmaking van
bronnenmateriaal.
M.J. Ververs, Een vrijstadbevrijd. VianenHagestein-Everdingen-Zijderveld 19451995. De bevrijding in woord en beeld
[Vianen, 1995].
W. van Zijderveld, In Lexmond gebeurde
niets ... Lexmond in de Tweede
Wereldoorlog (Uitgave in eigen beheer,
Lexmond, 1995; ISBN 90-9008195-X).
V.F.C.L-S.

Bio-bibliografie van de Brederodes
Onlangs kreeg de vereniging een kloek
boekwerk in twee banden in haar bezit.
Door de auteur, de heer J.H. Verhoog uit
Deventer, werd hoogst persoonlijk een
gebruikskopie aan de redactie overhandigd. Het gaat om een bio-bibliografische
studie over het geslacht der Brederodes
tot aan Reinoud II (1417-1473) onderde
titel Onvoltooide roem. De Heeren van
Brederode in de middeleeuwen.
Geschiedenis van een riddergeslacht
1203-1473. Het betreft niet een handelseditie, maar een in eigen beheer als computerprint verzorgde uitgave. Laat ik
beginnen met op te merken dat het typografisch werkelijk schitterend is verzorgd,
zowel wat het binnenwerk betreft als de
band. Geen slap opgedikt gekleurde
omslag of een povere ringband, maar een
stevige kartonnen band, waarin het boekblok stevig is verankerd. Dat is ook niet zo
verwonderlijk, als men weet dat de heer
Verhoog een opleiding als grafisch werker
heeft genoten. Hij heeft dan ook de technische hulpmiddelen van het huidige top-

desk publishing ten volle uitgebuit.
De auteur noemt zijn werk zelf een
omschrijvende compilatie. Daarmee geeft
hij te kennen dat hij niet zozeer een historische studie in technische zin beoogde,
maar een overzicht heeft willen presenteren van alle bekende gegevens over deze
Brederodes en de voornaamste bronnen
waaraan deze zijn ontleend. Bovendien
geeft hij een uitgebreide literatuurlijst over
zijn eigenlijke onderwerp, de heren van
Brederode tot 1473, alsmede over afzonderlijke onderwerpen. Van de laatste
noem ik die over de Brederodes vanaf
Walraven II (1473-1531), gevolgd door
een iconografie, d.w.z. een overzicht van
overgeleverde afbeeldingen vanaf ca.
1500. Ook al wordt vooraf opgemerkt dat
deze lijst onvolledig is, het blijft altijd handig om deze gegevens zo bijeengeplaatst
bij de hand te hebben.
Het boek is ingedeeld in drie delen. Het
eerste beschrijft de gedrukte bronnen, de
overgeleverde handschriften, het wapen
en de zegels der Brederodes, en een toelichting op het in de tekst gebruikte systeem van verwijzingen naar de bronnen
en de literatuur. Het wordt gevolgd door
een weergave van de discussie over de
oorsprong van het geslacht Brederode,
die rond 1800 op gang kwam tussen een
aantal gedreven onderzoekers van genealogische onderwerpen.
Het tweede deel behandelt in chronologische volgorde de heren van Brederode
vanaf Dirk I (1203-1236). Per heer wordt
paragraafsgewijs gedetailleerd ingegaan
op zijn levensloop, waarbij deze telkens
wordt afgezet tegen de belangrijkste
gebeurtenissen in de tijd. Veel aandacht
wordt besteed aan de genealogische
gegevens en familieconnecties van de
Brederodes. Aan het slot wordt een korte
lijst van jaartallen over de behandelde
persoon. Op de verschillende onderdelen
treft men uitvoerige verwijzingen aan naar
de bronnen en de literatuur.
In deel III, gevolgd door een Aanhangsel,
ten slotte treffen wij een bijgewerkte en
herziene genealogie van de Brederodes
tot ca. 1485, literatuurlijsten, een als
ongewijzigde kopie weergegeven tekst
van de Brederode-kroniek van Jan van
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Foto P. Brederoo, Leiden.

Leiden (1486) in de uitgave door A.
Matthaeus van 1738, en een aantal uitweidingen over zijdelingse onderwerpen
(zgn. excursen). De uitgebreide literatuurlijst is van belang voor de gebruiker, doordat in de tekst hiernaar wordt verwezen.
Hier wil ik toch iets opmerken over de toegepaste indelingscriteria. Naar mijn
mening wordt de overzichtelijkheid van
deel III in combinatie met de Aanhang
geschaad doordat excursen, genealogieën en literatuurlijsten zonder duidelijk
systeem door elkaar zijn afgedrukt. Ook
de functie van het Aanhangsel is mij niet
geheel helder. De Inhoudsopgave op blz.
6 moet de gebruiker in het goede spoor
houden.
Daar het geen handelseditie betreft, is het
hier niet de plaats dieper op de inhoud in
te gaan. Het gaat er de auteur, zoals
gezegd, ook niet om nieuw onderzoeksresultaat op een vooraf geformuleerde historische vraagstelling te toetsen, maar om
een soort repertorium of naslagwerk voor
de onderzoeker beschikbaar te stellen.
Daarin is de auteur met dit magnum opus
ten volle geslaagd. Voor iedere geïnteres70

seerde ligt dit als manuscript uitgegeven
boekwerk ter inzage in het archief van de
gemeente Vianen, waar de vereniging zijn
documentatie- en archiefverzameling ter
bewaring heeft ondergebracht.
H.LPh.L.

Abraham Willaerts
Nog niet zo lang geleden bracht ik een
bezoek aan het pas gerestaureerde
Musée des Beaux-Arts te Valenciennes.
Al wandelend door het museum kwam ik
onverwachts oog in oog te staan met een
schilderij getiteld "Une famille d'armateurs" (een redersfamilie). Het bijzondere
aan dit schilderij is de achtergrond van het
familieportret. De geportretteerden staan
links afgebeeld, met op de achtergrond
duidelijk Vreeswijk, terwijl rechts een
prachtig gezicht op de Lek en Vianen is
weergegeven. Vooral Batestein en de
haven zijn zeer goed herkenbaar.
Daarnaast is het schilderij vooral interessant door de activiteiten op het water

zoals het overzetveer en de visserij.
Waar het schilderij vandaan komt, heb ik
niet kunnen achterhalen. Het is in 1870
aan het museum geschonken door de
advocaat Stanislas Dubois. In het verleden dacht men dat H. Meyer het landschap had geschilderd, terwijl de portretten vervaardigd zouden zijn door Th. de
Keyser. Tegenwoordig schrijft men het
schilderij toe aan de Utrechtse schilder
Abraham Willaerts.
Over Abraham Willaerts is weinig bekend.
Hij werd in 1603 in Utrecht geboren als
zoon van de schilder Adam Willaerts. Hij
was achtereenvolgens leerling bij zijn
vader, Jan van Bijlert in Utrecht en daarna
bij Simon Vouet in Parijs. In 1635 keerde
hij terug naar Utrecht, maar niet voor
lange tijd. Van 1637 tot 1644 maakte hij,
als kunstenaar, deel uit van de expeditie
van Johan Maurits van Nassau-Siegen
(de Braziliaan) naar Brazilië.
Na zijn terugkeer woonde Willaerts eerst
in Amersfoort op Randenbroek, het landgoed van Jacob van Campen. Vanaf 1650
was hij weer in Utrecht woonachtig, met
een onderbreking in 1659, toen hij in
Rome vertoefde. In 1662 trouwde hij met
Maria de Rechteren van Hemert. Hij overleed in oktober 1669 vrouw en twee kinderen achterlatend.
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen
gevonden, welke familie afgebeeld is.
De titel "Une famille d'armateurs" die in
het museum te Valenciennes gebruikt
wordt, lijkt wat overdreven en is vermoedelijk gebaseerd op de aanwezigheid van
de vele vaartuigen op de rivier. Eerder
zou men kunnen denken aan een Viaanse
of Vreeswijkse familie die zich aan de
oever van hun woonplaats heeft laten vereeuwigen.
M.J. Bok, Vijfendertig Utrechtse
Kunstenaars en hun werk voor het Sint
Jobs Gasthuis, Utrecht, 1984.
Musée de Valenciennes. Catalogue des
peintures, sculptures, dessins et
estampes, exposées dans les salles de
l'hôtel-de- ville, Azin, 1888.
A.J.M.K.

In memoriam Gerard Gosman

Gerard
Gosman

Na een kortstondige ziekte is nog vrij
onverwachts op 1 augustus 1995
Gerardus Petrus Gosman op 79-jarige
leeftijd in Den Haag overleden. Gerard
Gosman was van 1973 tot 1981 bestuurslid van onze vereniging. Als geboren en
getogen Vianees heeft hij zeer veel voor
onze stad betekend. Hij was zeer begaan
met het wel en wee van Vianen. Vooral
de binnenstad had zijn belangstelling.
Zijn enorme kennis van de historie en de
geschiedenis van onze stad in het bijzonder was voor velen een bron van
inspiratie.
Tijdens de - vooral voor Vianen - woelige
jaren eind '60 begin '70, de jaren van
spectaculaire groei, althans naar bevolkingsaantal gemeten, toen er allerlei plannen ontwikkeld werden tot sanering en
reconstructie van de oude binnenstad,
was hij hier fel tegen gekant. De nieuwe
plannen hielden onder meer in dat er vervangende nieuwbouw zou komen, waarvoor veel kaalslag gepleegd zou worden,
men eeuwenoude rooilijnen wilde verleggen en het maken van doorbraken over
de muur en de stadsgracht heen. Hij was
dan ook een van de initiatiefnemers van
de actiegroep die met de slogan "Redt
onze Stad" de mensen wakker schudde.
Een gevolg hiervan was dat dankzij zijn
ijver en kennis de werkgemeenschap
"Levend Monument" tot stand kwam,
waaruit later de politieke groepering "De
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Doelgroep" is voortgekomen. Hij pleitte bij
de burgers, waar en wanneer dat maar
mogelijk was, voor het behoud van de
oude Viaanse binnenstad. Hij had een
grote inbreng tot het initiatief dat leidde tot
de aanwijzing van Vianen tot beschermd
stadsgezicht.
Onverbrekelijk blijft de naam Gosman verbonden aan ons historisch tijdschrift. In
1975 nam hij het voortouw tot de oprichting hiervan en samen met de toenmalige
conservator J. Heniger bracht hij in
december van dat jaar het eerste, zij het
zeer bescheiden, nummer uit. Sindsdien
groeide het tijdschrift uit tot een periodiek
die thans toonaangevend is in de wereld
van regionaal-historische tijdschriften.
Met Gerard Gosman is een gedreven
beoefenaar van de geschiedenis van
Vianen heengegaan.
P.K.

Herdenkingstentoonstelling Willibrord

Op 21 november 1995 is het 1300 jaar
geleden dat Willibrord in de Sint Pieter te
Rome tot aartsbisschop der Friezen werd
gewijd. Hij kreeg de opdracht de Friezen
tot het christendom te bekeren. Van de
Frankische koningen kreeg hij het voormalige Romeinse castellum Traiectum,
dat zich in de daarop volgende eeuwen
zou ontwikkelen tot de stad Utrecht, als
missiepost toegewezen.
Ter gelegenheid van de herdenking van
deze wijding heeft het Museum
Catharijneconvent te Utrecht een indrukwekkende expositie ingericht. Beginnend
bij de Romeinse resten op het Utrechtse
Domplein wordt op de tentoonstelling een
tocht gemaakt langs een uitgelezen aantal
meer dan duizend jaar oude voorwerpen,
die de bezoeker een indruk geven van de
vroegste culturele, religieuze, sociale en
politieke ontwikkelingen in ons land en in
Utrecht in het bijzonder.
Vroegmiddeleeuwse kunstvoorwerpen,
die maar zelden bijeen zijn te zien, zoals
goudschatten, grafgiften van Friezen en
Franken, reliekschrijnen, kostbare handschriften en liturgische voorwerpen, die
toebehoord hebben aan Willibrord en zijn
tijdgenoten, zijn in Utrecht bijeengebracht.
Zij zijn afkomstig uit schatkamers, musea
en bibliotheken uit geheel Europa.
In een aparte afdeling wordt aandacht
besteed aan de kerken die Willibrord in
Utrecht stichtte.
De tentoonstelling wordt begeleid door
een dia-programma en een catalogus. Zij
duurt tot 28 januari 1996 en is geopend
dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur, zaterdag
en zondag, alsmede eerste en tweede
Kerstdag 11-17 uur.

Balksleutel met borstsleutel van H. Willibrord.
Gelders, ca. 1500; hoogte 39,5 cm.
Museum Catharijneconvent Utrecht.
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Reliekschrijntje, gevonden in de Betuwe.
Merovingisch, 8e eeuw.
Museum Catharijneconvent Utrecht.

INBOUWAPPARATEN KOOPT U MAAR
1 OF 2 KEER IN UW LEVEN

ALS U DE JUISTE KEUS MAAKT TENMINSTE
DE LANGE LEVENSDUUR EN DE
HOGE KWALITEIT van Miele-inbouwapparoten bepalen mede de levensduur
en de kwaliteit van uw keuken. Zo zijn
bijvoorbeeld
Miele-inbouwfornuizen,
-ovens en -afwasautomaten gebouwd
voor 10.000 "gebruiksuren " ofwel voor
ruim 20 jaar bij een
gemiddeld
gebruik.
DE LAGE AFSCHRIJVINGS- EN
VERBRUIKSKOSTEN zijn het gevolg
van de lange levensduur en de moderne techniek.

HET BEDIENINGSCOMFORT EN DE
GROTE KEUZE uit een assortiment
van meer dan 100 Miele-inbouwovens,
-fornuizen, -kookplaten, -afzuigkappen
en -schouwen, -afwasautomaten, -koelen diepvrieskasten
en -magnetrons
geven ongetwijfeld ook uw keuken
méérwaarde.

Miele
er is geen betere
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Koninklijke
Woudenberg Ameide
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nieuwbouw

renovatie

restauratie

vestigingen te: 's-gravenhage, groningen, medemblik, oosterwolde, valkenburg
en zutphen
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De koopmanshuizen aan de Wijnhaven te Rotterdam
zijn in 1987 zorgvuldig d o o r ons gedemonteerd in
verband met de bouw van de spoortunnel in Rotterdam.
N u zijn de panden weer herbouwd met de authentieke
materialen.

voorstraat 7

postbus 3

4233 zg ameide

aangesloten bij stichting vakgroep restauratie

telefoon (01836) 6600

