
Bericht van de redactie 

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

In februari van dit jaar opende mevr. mr. 
E.M. van der Marck, conservator van de 

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

Vianen, 5 september 1991 

Het ontstaan van de gilden te Vianen 

Over de oorsprong van de Viaanse gilden 
moeten wij helaas constateren, dat deze 
goeddeels in de historische nevelen 
gehuld blijft. Dit wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt door het gemis aan bronnen 
uit die tijd. Om die reden steunt dit onder
zoek voornamelijk op indirect bronnenma
teriaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
oude archiefinventarissen en transportre-
gisters van onroerend goed, waarin wel 
eens melding wordt gemaakt van een 
gilde of broederschap. Het onderzoek 
wordt verder bemoeilijkt door de vage en 
soms zelfs tegenstrijdige verwijzingen in 
gildebrieven naar oudere voorgangers. 
Desondanks zullen wij trachten een beeld 
te schetsen van de ontstaansgeschiede
nis van de Viaanse gilden. 

De broederschappen 

De ambachtsgilden ontstonden toen de 
stedelijke handwerkslieden talrijker wer
den en de beoefenaars van eenzelfde 
beroep zich aaneensloten om hun 
gemeenschappelijke belangen beter te 
kunnen behartigen. Al eerder hadden de 
kooplieden zich georganiseerd in 
beroepsverenigingen om hun belangen 
tijdens hun handelsreizen beter te 
beschermen . Behalve materiële belan-
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gen speelden ook religieuze beweegrede
nen een belangrijke rol. Het kwam ook 
voor dat ambachtslieden zich verenigden 
in religieuze broederschappen, die hun 
eigen altaar in de kerk bezaten, een 
geestelijke in dienst namen voor het 
lezen van bijzondere missen en zich als 
beroepsgroep manifesteerden in proces
sies. Soms ging de religieuze broeder
schap vooraf aan de eigenlijke gildevor-
ming, soms kwam zij daaruit voort. 
In Vianen bestonden voor de Reformatie 
verschillende broederschappen. Niet altijd 
valt na te gaan welke functie deze broe
derschappen vervulden en wanneer zij 
zijn ontstaan. Aangezien evenwel bij de 
latere gilden op geen enkele wijze een 
verband kan worden gelegd met de mid
deleeuwse broederschappen, is het niet 
onwaarschijnlijk, dat het hier uitsluitend 
godsdienstige of charitatieve instellingen 
betrof. 

De gilden ontstaan vóór de Reformatie 

Het oudste gilde, waarvan met zekerheid 
een jaartal bekend is, betreft het snijders-
of kleermakersgilde. Uit een inventaris 

van 1607 blijkt, dat op 11 juli 1500 door 
Walraven II van Brederode aan de snij
ders een gildebrief was verleend . Deze 
brief was sindsdien 'door ouderdom ver
gaan', om welke reden Walraven III op 26 
september 1601 een nieuwe gildebrief 
verleende voor de 'kleermakers, borduyr-
werckers, hoosebreyders, hoeyemakers 
[= hoedemakers] ende stoffeerders van 
deselve, droochscheerders, gewantsnij-
ders, alsook wollen en zijdelaeckenen, 
vasteynen [fustein = stof uit katoen], bom-
basijnen, deecken- en diergelijcke ver-
coopers'. 

Van respectabele leeftijd is ook het 
schoenmakersgilde, dat op S. Severijns-
dag [= 23 October] 1503 een gildebrief 
ontving. Op verzoek van de schoenma
kers, leerbereiders en -verkopers schonk 
dezelfde Walraven III in 1606 een nieu
we, gewijzigde gildebrief, waarin naar 
deze oude brief werd verwezen. 
Het lijndraaiersgilde levert ons de oudst 
bewaard gebleven tekst van een gilde
brief, zij het in een (16e-eeuws?) afschrift. 
Het is ook het eerste gilde, waarvan wij 
de oprichtingsdatum kennen. De lijndraai-
ers werden op 20 februari 1566 door 

Pinnemakersschuiten op de Lek. Ets door A. Rademaker, (ca. 1730). 
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Hendrik van Brederode in een eigen gilde 
ondergebracht, onder de schutspatroon 
van S. Paulus-bekering . Met de stich-
tingsbrief van dit gilde is evenwel iets 
eigenaardigs aan de hand. Hendrik kon
digt aan dat het hier gaat om een afsplit
sing van een reeds bestaand S. Severus-
gilde, waarin 'vele ende diverse personen 
van tweederhande neringe, handel ende 
coopmanschap, alse lijndraeyers ende 
wevers mit haer aencleven ofte den 
ambacht aengaande [verwante beroe
pen]' waren opgenomen. Het S. Severus-
gilde was evenwel 'bij verloop des tijts in 
sulcker vuegen ende manieren geaug-
menteert [= gegroeid] ende vermeerdert', 
dat de lijndraaiers nu in een afzonderlijk 
gilde werden ondergebracht. Dit S. 
Severusgilde nu was volgens Hendrik 
inderti'd nesticht door zijn vader Reinoud 
III (1531-1556), maar in de nieuwe gilde-
brief, die Walraven III op 2 October 1601 
aan de wevers uitreikt, wordt diens over
grootvader Walraven II (1473-1531) als 
stichter van het S. Severusgilde aange
merkt. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, 
dat onder Walraven II een gilde voor de 
wevers onder de naam van S. Severus 
tot stand is gekomen. Bij een toename 
van het aantal ambachtslieden onder 
Reinoud III heeft deze de lijndraaiers 
mede tot het gilde toegelaten. Toen even
wel in de regeringsperiode van Hendrik 
van Brederode (1556-1568) het gilde te 
omvangrijk werd, heeft deze de lijndraai
ers weer van het St. Severusgilde 
gescheiden en een eigen gildebrief ver
leend. 
Of de stichtingsbrief van het weversgilde 
teruggaat op Walraven II of diens zoon 
Reinoud III blijft dus een open vraag. Wel 
wordt duidelijk uit de bevestigingsbrief 
van 1601, dat Vianen zowel wol-, linnen-, 
koord- als lintwevers telde, waarbij moet 
worden opgemerkt dat dezen niet alleen 
binnen de stadsvrijheid, maar ook in 
Helsdingen, Bolgarije of Outena werk
zaam konden zijn. 
Van twee gilden staat vast dat zij reeds 
vóór de Reformatie bestonden. De procu
rators of gildemeesters van het kuipers-
gilde, dat in de Viaanse kerk een altaar 

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

V£" 

W«?r*»l 
à T«w ,4 g.titrar Qri ftrt- 4nA-

Q.AnAS W j ft» * • * (Vi'-f -"f >*!>}„&•>> 
ffy.fiy ™P>A. ?W^2 Vrt-A**.* il j^^Vf^- VOD^^. 

GyuiX £&** , ft ï*4 \ ~ T Jf^,..£f(.,rtv4^.'>,.V*).L/ï-

*..& ">,,.•* A-ï . j . ' S " / r r t . i ? . l^tT*"{?i.4*ev4- a^i^ S.'.v'.P. 

tbrfA gltti) . r,rfc,4*«,A nüf g.^-.g.rfï, ,„,.>(. f 
>c{h ^n* V~~ "*, V « * ^ * S^*.fy a.(n ft^f 

N™, &*.,*> .jïirg.l-ifyiat « ^ 5 J S J U j - , t-t-

>,,'- st**h >i» y4- y.s, *»,.-Cï\,.„()/ j / a ^ _ 

Ql;t^ÀA .~>Z Mi^-jfy ..X« •>* « s ^ . ï . + . „ / 

j-,.f* ƒ.:.+ rt,.^jy .ft? (V- .„* Vi.-™,.* .ft-

, . J - >.A ,ftt Wft^Pj, J»* 1*, gil» .ft* >.S 

Gildebrief voor de timmerlieden van 30 October 
1592. Afschrift uit de 17e eeuw. 



timmerlieden stonden in 1592, zoals 
gezegd, nog onder de schutse van S. 
Joseph, maar in een volgende brief, van 
1639, is elke verwijzing hiernaar verdwe
nen. Volgens de brief van 1592 vieren zij 
hun teerdag op de zondag voor S. Lucas 
[18 October], in de brief van 1639 echter 
wordt gesproken over omstreeks S. Victor 
[10 October]. De wevers, met S. Severus 
als patroon, kwamen op de tweede zon
dag na S. Victor bij elkaar. 
Het meest uitvoerig zijn we echter inge
licht over het lijndraaiersgilde dankzij de 
volledig overgeleverde tekst van de stich-
tingsbrief uit 1566. Zijn leden waren ver
plicht om ieder jaar op de gildefeestdag 
van S. Paulus-bekering [25 januari] 'een 
eerlicke statie' [= processie, soms met 
bezoek van de graven der overleden 
broeders] te houden en een mis te laten 
zingen. Na afloop volgde dan de gilde-
maaltijd, waarbij ieder lid verplicht was 
aanwezig te zijn op straffe van een boete 
van de kosten van de maaltijd of 6 stui
vers. De vijf andere corporaties van voor 
de Reformatie zullen in hun gildebrieven 
soortgelijke bepalingen hebben gekend. 
Herinneringen aan de vroegere godsdien
stig/charitatieve functies van de gilden 
vinden wij in de opbouw van hun (latere) 
gildebrieven en in de afzonderlijke bepa
lingen terug. 

De nieuwe gilden 

De nieuwere gilden te Vianen zijn achter
eenvolgens die van de schippers (15 
december 1588) , de knoopmakers (3 
april 1625), de smeden (7 juni 1628), de 
voerlieden (1 maart 1632), de metselaars 
(24 maart 1666) en de bakkers (28 mei 
1672). 
In de nieuwe gildebrieven is vrijwel elke 
herinnering aan godsdienstige gebruiken 
verdwenen. Uiteraard wordt geen melding 
meer gemaakt van heiligen als schutspa
tronen. Wel werd in de brief van de schip
pers uit 1588 nog bepaald, dat de gilde-
broeders elk jaar op de zondag na S. 
Andries [30 november] hun maaltijd 
moesten houden. 
Van een onderlinge overeenkomst van de 
gildebrieven is geen sprake meer. Zij zijn 

De metselaar. Uit: Jan Luyken, Het menselyk 
bedryf (Amsterdam, 1694) 

of in Vianen zelf ontworpen of aan voor
beelden uit nabijgelegen plaatsen ont
leend. Hiernaar zou nader onderzoek die
nen te worden verricht. 

De wetgeving betreffende de gilden 

De gildewetgeving kon op tweeërlei 
niveau tot stand komen, door tussen
komst van de heer of het stadsbestuur en 
op instigatie van de gilden zelf. 
Te Vianen werden de gildebrieven en de 
ampliaties uitsluitend door de heer ver
leend. Dit hangt samen met de staatkun
dige verhoudingen in de heerlijkheid 
Vianen. Het stadsbestuur van Vianen 
heeft nooit die mate van staatkundige en 
bestuurlijke autonomie weten te bereiken, 
die veel steden elders in de Republiek 
wel bezaten. Deze steden vormden op 
zich centra van economische, juridische 
en bestuurlijke macht, waar de regenten
families in de vroedschappen het in het 
algemeen voor het zeggen hadden. Deze 
macht werd op een hoger bestuurlijk 
niveau vertaald, doordat de steden afge
vaardigden stuurden naar de gewestelijke 
Statenvergaderingen, waarin zij meebe-
schikten over de landszaken. Deze ste
den hadden daarmee een stem in het 
landsbestuur en werden daarom stem-



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

De lijndraaier. Uit: Jan Luyken, Het menselyk 
bedryf (Amsterdam, 1694) 

gildebrieven of ampliaties [= aanvullingen] 
aan de snijders (1500), lijndraaiers 
(1566), wevers (1601), timmerlieden 
(1592 en 1639), knoopmakers (1625) en 
smeden (1628) worden geen adviserende 
instanties genoemd. In de andere geval
len is dit wel gebeurd. Eenmaal zien wij 
een volledig stadsbestuur in een advise
rende rol, en wel bij de schippers in 1588. 
Dan treden de drost, schout, burgemees
ters, schepenen en raad op. In de overige 
wetgevingen worden in wisselende 
samenstelling drost, burgemeesters, 
regeerders (ook wel gerecht of magi
straat) en de thesaurier genoemd. Bij de 
smeden vinden wij nog de vermelding dat 
de brief in het stadsregister moest wor
den geregistreerd. Dit register is helaas 
niet bewaard. Van werkelijke invloed van 
de gilden is slechts in één geval sprake 
en wel bij de knoopmakers. In de overge
leverde kopie van de gildebrief van 3 april 
1625 is in de marge een aanvulling opge
nomen, die betrekking heeft op de verho
ging van het entreegeld, met de vermel
ding dat deze door de magistraat met 
consent van de gildemeesters is 
geschied. De heer vond deze verandering 
blijkbaar van te ondergeschikt belang om 
hier zelf op te treden. 
Bij drie gilden is er sprake van overheids-



initiatief op wetgevend gebied. Het gaat 
hier om een aanvulling bij de bakkers en 
in feite nieuwe gildebrieven bij de schip
pers en de voerlieden. In alle drie de 
gevallen treedt de hogere overheid op met 
de bedoeling via de gilden bepalingen die 
het algemeen belang dienen ten uitvoer te 
laten brengen. Tevens wordt het consu
mentenbelang beschermd. 
Van een geschreven wetgeving door de 
gilden zelf is ons niets gebleken. Deze 
moet ook onwaarschijnlijk worden geacht, 
aangezien zelfs het stadsbestuur geen 
bevoegdheden op dit gebied bezat. Het 
enige, wat de ambachtslieden konden 
doen, was een verzoek richten tot de 
heer, en desgevraagd van advies dienen. 
Of er wellicht ongeschreven gildekeuren 
zijn geweest met het doel om binnen het 
raamwerk van de gildebrieven een ordelij
ke gang van zaken van het beroeps- en 
gildeleven te verzekeren, is niet meer na 
te gaan. 

In de Viaanse situatie is het voorts niet 
aannemelijk, dat de gilden andere regelin
gen zullen hebben gehad dan die, welke 
uitsluitend op het interne verenigingska
rakter betrekking hadden. Zouden de gil
den het recht hebben bezeten om bepalin
gen te maken, die ook golden voor derden 
(niet bij de regeling betrokken partijen), 
dan had dit de toekenning van een 
bepaalde mate van autonomie hebben 
betekend. 

De gildedwang 

De gildedwang kon zich op verschillende 
manieren doen gelden. In zijn meest volle
dige vorm was degene, die een beroep 
uitoefende of handel dreef in zaken welke 
het ambacht raakten, verplicht tot de cor
poratie toe te treden. Hij werd dan volle 
gildebroeder met alle daaraan verbonden 
rechten en verplichtingen. Een dergelijke 
regeling van de gildedwang vinden wij in 
de gildebrieven van tien Viaanse gilden. 
De enige uitzondering hierop vormt het 
onbetekenende knoopmakersgilde, waar
van de gildebrief door een slordige redac
tie wordt gekenmerkt. 
Op een andere wijze werd de gildedwang 
toegepast op personen, die in hun werk-

De kuiper. Uit: Jan Luyken, Het menselyk 
bedryf (Amsterdam, 1694) 

zaamheden zijdelings met het gilde te 
maken kregen. Zij waren verplicht tot be
taling van de helft van het volle gildegeld. 
Men noemde dit het halve gilde winnen. 
Deze personen, bekend als 'aenwerpelin-
gen' , genoten bescherming tegen concur
rentie op hun terrein, maar hadden niets 
in het gilde te vertellen. Een dergelijke 
positie werd bij het timmerliedengilde 
ingenomen door houtkopers- en verko
pers, alsmede kramers en smeden, die 
kleinhout verwerkten of verkochten. Ook 
de schoenmakers hebben blijkens de lijst 
van opgeheven gilden van 1798 het halve 
gilde gekend . Het is evenwel niet duide
lijk wie hiervoor in aanmerking kwamen. 
Bij de metselaars waren dit personen, die 
nering of koopmanschap dreven in steen, 
kalk, cement of andere materialen, die 
door de metselaars werden verwerkt, als
mede steen- en pannenbakkers, kalk-
schippers en 'roockmaeckers' [schoor-
steenbouwers] of hun helpers, elke keer 
wanneer zij in Vianen arbeid verrichtten. 
Hier naderen wij een derde verschijnings
vorm van de gildedwang, namelijk de be
taling van een klein bedrag als recognitie 
[erkenning] van het gilderecht op het door 
de corporatie bestreken terrein. Deze 
recognitie of 'omlopersgeld' waren zij ver
schuldigd, die gedurende een of meer 



dagen waren aan de man probeerden te 
brengen of hun diensten aanboden. Zo 
moesten bij het snijdersgilde Viaanse bur
gers, die met lakens welke meer dan 30 
stuivers waard waren omliepen, en 
vreemdelingen, die iets verkochten dat het 
gilde aanging, drie groten vlaams betalen. 
Bij de opheffing in 1798 wordt gesproken 
overomlopers met dekens, katoen etc, 
die dagelijks een bedrag van twee stui
vers moesten voldoen. De schoenmakers 
eisten twee blanken van vreemdelingen, 
die schoenen, muilen, trippen of ander 
ambachtelijk werk op de woensdagse 
weekmarkt verkochten. Blijkens hun gilde-
boek ontving het timmerliedengilde gere
geld een bedrag aan omlopersgeld, dat 
door de bode werd geïnd . Het is niet 
bekend om welke waren het daarbij ging. 
De smeden ontvingen volgens de meer
genoemde lijst van 1798 dagelijks twee 
stuivers van iedere schareslijper. De bak
kers tenslotte kenden de bepaling, dat 
niemand buiten het gilde meel mocht ver
kopen, tenzij hij jaarlijks twee gulden en 
10 stuivers aan het gilde betaalde. 

Vrijstelling van de gildedwang 

De gildedwang werd niet te allen tijde en 
voor elke verrichting opgelegd. De zin van 
de gildedwang was te voorkomen, dat de 
vastgestelde bedrijfsorde door buiten
staanders werd verstoord, en om aan de 
gildebroeders een behoorlijke afzet te 
garanderen. Er was dan ook een aantal 
uitzonderingen, waarbij de gildedwang 
niet van toepassing was. 
Op de eerste plaats was produktie voor 
eigen gebruik of huisvlijt geoorloofd. 
Hiervan zijn in Vianen geen geschreven 
voorbeelden te vinden, maar gezien de 
praktijk in andere steden mag worden 
aangenomen, dat deze ruimte ook hier 
bestond. Een uitzondering van de gilde
dwang met betrekking tot de beroeps
werkzaamheden wordt uitdrukkelijk 
genoemd in de gildebrief van de timmer
lieden uit 1639. Vreemdelingen die geen 
gildebroeder zijn mogen geen arbeid ver
richten, tenzij 'onsen dienst aengaende', 
waarmee de heer zich de vrijheid voorbe
hield vreemde ambachtslieden voor zich

zelf te laten werken. 
Op de tweede plaats zijn er uitzonderin
gen ten aanzien van de te verkopen Pro
dukten, waarover in de Viaanse gildebrie-
ven meerdere malen wordt gesproken. In 
de bovengenoemde brief van de timmer
lieden krijgen de burgers de vrijheid 
brandhout te kopen of te verkopen. De 
kramers mogen spelden, naalden, haken, 
ogen en dergelijke verkopen zonder het 
smedengilde daarin te kennen. Bij de met
selaars tenslotte staat het de inwoners vrij 
om stenen, bakken en pannen te kopen. 
Voorts bestond gedurende marktdagen in 
het algemeen een periode van vrijhandel, 
tijdens welke de gildedwang tijdelijk 
ophield van kracht te zijn. Vianen kende 
drie jaarmarkten en een weekmarkt op 
woensdag . Soms werd echter de gilde
dwang ook gedurende deze periode in 
een afgezwakte vorm toegepast. Terwijl er 
volledige vrijheid bestond voor de snijders 
op de drie jaarmarkten en voor de timmer
lieden ook nog op de weekmarkt, golden 
er voor andere ambachten weer wel 
beperkende bepalingen. Bij de schoenma
kers was de vreemdeling, die schoeisel op 
de weekmarkt verkocht, verplicht twee 
blanken betalen, maar tijdens de jaar
markten gold een beperkte vrijdom voor 
het kopen van osse- en koeiehuiden. De 
bakkers boden in hun gildebrief de moge
lijkheid tot vrije verkoop van beschuit, 
koek en brood, mits vóór 12 uur 's mid
dags. Op de jaarmarkten mochten de 
koekkramers niet langer dan acht dagen 
staan. 

Een bijzondere regeling komt in enkele 
gildebrieven voor over de verkoop door 
vreemdelingen. Voor hen gold vrijheid van 
gildedwang, als in hun stad van herkomst 
de Viaanse burgers dezelfde vrijheid 
genoten. Een bepaling, die gebaseerd 
was op een wederkerigheidsgedachte. Zo 
zien wij bij de snijders, dat vreemdelingen 
vrij mogen omlopen, mits dit in hun stad 
aan de Viaanse burgers ook was toege
staan. Eenzelfde bepaling gold voor 
schoenverkopers op de weekmarkt ten 
aanzien van de verplichting tot betaling 
van twee blanken. 
Een nevenaspect van de gildedwang was, 
dat de gilden ontaardden in een gesloten 
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Tekening voor het maken van een meesterproef, noodzakelijk om te worden toegelaten tot het 
timmerliedengilde, (17e eeuw). 

circuit, waarvan men vreemdelingen 
zoveel mogelijk trachtte uit te sluiten. 
Maar het winnen van het gilde werd ook 
voor medeburgers zo moeilijk mogelijk 
gemaakt, behalve waar het familieleden 
van volle gildebroeders betrof. Aan hen 
werden allerlei faciliteiten verleend, waar
door de toegang tot de gilden werd verge
makkelijkt. Nog enigzins te billijken zijn 
bepalingen zoals die in de aanvulling op 
de gildebrief van de wevers van 1663 (die 
overigens een duidelijk streven naar 
monopolisering uitstraalt), waarin het aan 
vreemdelingen wordt verboden om iets te 
verkopen dat het gilde aangaat, of in de 
gildebrief van de metselaars, waarin het 
lidmaatschap aan hen, die met vrijgeleide 
of op vrijdom in Vianen vertoeft, wordt ont
houden . De verplichte meesterproef en 
de controle op de vakbekwaamheid van 
de leden kan men in redelijkheid nog ver
dedigen. Maar verhoging van het entree
geld voor niet-familieleden en vrijstelling 
daarvan voor zonen van gildebroeders 
zijn een duidelijk teken van monopolise
rende tendenzen binnen de gilden. 

Handhaving van de gildedwang 

Met betrekking tot de effectuering van de 
gildedwang kunnen wij twee niveau's 
onderscheiden. In eerste instantie berust
te de controle op de naleving van de 
bedrijfsvoorschriften bij het gilde zelf, zo 
ook de berechting van overtredingen van 
de gildedwang. Op overtredingen stonden 
in de gildebrieven gespecificeerde boetes. 
Deze boetes konden bij uitvoering van 
een vonnis als preferente schulden [te 
innen bij voorrang] worden verhaald op de 
schuldenaar. De inmaning geschiedde in 
het algemeen door de gildemeesters. Bij 
de schippers evenwel was het de gilde-
knecht, bij de metselaars de gezworen gil-
debode, die de schulden invorderde. In 
het laatste geval op bevel van de gilde-
meester en met inkennisstelling van de 
schout. Bij de bakkers ontving de gildebo-
de een percentage van de boetes, die 
evenwel door de gildemeesters werden 
geïnd. 

Volgens het Viaanse recht werden boetes 
als civiele zaken beschouwd . Dit zal ook 
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voor de gildeboetes hebben gegolden, 
gezien de bepalingen over de parate exe
cutie van boetes als bevoorrechte schuld. 
Aangenomen mag worden, dat bij boetes 
hoger beroep op de schepenbank moge
lijk was. Dit kan althans worden afgeleid 
uit de bepalingen over 'namptissement' 
[het in bewaring geven van het te betalen 
bedrag in afwachting van een definitieve 
rechterlijke uitspraak], die in gildebrieven 
voorkomen. Zo staat in artikel 31 van de 
gildebrief van de schippers van 1588 te 
lezen, dat oppositie of appel bij schepe
nen pas ontvankelijk kan worden ver
klaard, nadat opposant of appellant heeft 
genamptiseerd. Bij de voerlieden is de 
beslissing over boetekwesties voorbehou
den aan drost en burgemeesters. 
Blijkbaar, omdat de schepenbank hierbij 
niet was betrokken, wordt over namntisse-
ment niet gesproken. 
Behalve de handhaving van de gilde-
dwang door de gildemeesters was er de 

o u i in VJ IC u ü u i Oi v d n v v c y c u c u c c i u p u e 

naleving van de door hem in de gildebrie
ven gegeven bepalingen. In wisselende 
combinaties worden genoemd de officie
ren en justicieren (drossaard, schout, bur
gemeesters en schepenen), de magi
straat, de gildemeesters en gildebroeders 
of alle anderen die het zou mogen aan
gaan. Bij de schoenmakers, lijndraaiers, 
metselaars en bakkers ontbreekt een der
gelijke formulering, maar de tekst van hun 
gildebrieven geeft op andere plaatsen wel 
houvast aan de stelling, dat ook hier van 
overheidswege op de handhaving van de 
gildedwang werd toegezien. 

De territoriale omvang van de gilden. 

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

In de meeste brieven komt de territoriale 
bevoegdheid van de gilden ter sprake. De 
knoopmakers, voerlieden en bakkers 
geven hiervan geen precieze omschrij
ving. De knoopmakers kenden, zoals hier
boven al is opgemerkt, trouwens in het 
geheel geen gildedwang, althans niet vol
gens hun gildebrief. In de gildebrieven van 
de schippers van 1588 en 1735 wordt het 
Land van Vianen en Ameide als werkter
rein van dit gilde aangegeven. Bij de tim
merlieden wordt in de brief van 1639, in 
tegenstelling tot die van 1752, gesproken 
over de stad. 
De overige corporaties bestreken het 
bovengenoemde rechtsgebied van de 
stad. In twee gevallen vindt er een verdui
delijking plaats: bij de smeden wordt de 
Havendijk (tussen de stad en de Lek, 
t h a n c : R i l i t o n c t a r h o n h i i H û m a t c a l o ars 
steenoven op de 'stert van de middewert' 
(aan het einde van de Havendijk) 
genoemd. Van concurrentie tussen platte-
landsnijverheid en stedelijke nijverheid lijkt 
in het Land van Vianen nauwelijks sprake 
te zijn geweest. Hierbij moet men beden
ken dat de heren van Vianen in de stad 
vrijwel evenveel te zeggen had als op het 
platteland. De geringe autonomie van de 
stad werkte in dit geval in het voordeel 
van de gilden. De heer verleende de gil
debrieven en kon dus tegelijkertijd de ver
houding tussen stad en land in het oog 
houden. Van een verbod van vestiging op 
het platteland van brouwerijen, weverijen, 
looierijen e.d., zoals in Holland, was in het 
Land van Vianen geen sprake. 

Autonomie van de gilden 

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



door hem of zijn opvolgers teniet gedaan 
of gewijzigd kan worden. Verder is er 
reeds op gewezen, dat gezien de geringe 
autonomie van de stad Vianen ten opzich
te van de heer een onafhankelijke positie 
van de gilden sterk moet worden betwij
feld. 
Een beperkte mate van autonomie is 
slechts terug te vinden in de regeling over 
het uitpanden. De meeste gilden kregen 
van de heer het recht de boetes te innen 
bij wijze van uitpanding of parate executie, 
waardoor de gildemeesters op eenvoudi
ge wijze verhaal konden zoeken op de 
goederen van de schuldenaar, zonder 
inschakeling van de stedelijke autoriteiten. 
Dit werd, als de debiteur in beroep ging. 
Hier hield de autonomie van de gilden op. 
Bij het schippersgilde stond volgens de 
oude gildebrief van 1588 beroep open op 
de schepenbank. Daarmee hield het recht 
van namptissement verband. In artikel 33 
van de nieuwe gildebrief van 1734 is van 
een beroep op de schepenbank geen 
sprake meer, maar wordt bepaald, dat 
iemand die zich door een uitspraak van de 
gildemeesters bezwaard voelt, zich in de 
eerstvolgende politievergadering (soort 
raadsvergadering) bij rekest tot de magi
straat kan wenden. Hiermee is het gerin
gere belang van de gilden voor de stede
lijke samenleving geïllustreerd. 

Tot besluit 

Uit de bewaard gebleven bronnen wordt 
niet duidelijk in hoeverre een verband 
bestaat tussen de oude broederschappen 
en de gilden. Bij de gilden moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
oude en nieuwe gildebrieven. In de oude 
gildebrieven komen godsdienstige regelin
gen voor. De inhoud van deze brieven is 
globaal gezien gelijkluidend. Dit is in de 
nieuwe gildebrieven zeker niet het geval. 
In enkele gevallen hebben aanwijsbaar 
gildebrieven van andere steden als voor
beeld gediend. 
Aanleiding tot de oprichting van een gilde 
was meestal de omvang van het aantal 
beroepsgenoten of de bescherming van 
het ambacht. 
De gildewetgeving kwam primair op insti

gatie van de heer of het stadsbestuur tot 
stand, de gilden zelf hebben in Vianen 
nauwelijks daaraan iets bijgedragen. 
Gildedwang wordt in alle gildebrieven 
geregeld, maar er waren uitzonderingen 
mogelijk. De handhaving van de gilde
dwang geschiedde door middel van het 
opleggen van boetes en toezicht door de 
overheid. 
Van autonomie voor de Viaanse gilden, 
d.w.z. onafhankelijkheid ten opzichte van 
de overheid met eigen rechtsbevoegdhe
den in gildezaken, was geen sprake. 

J.A.M. 
A.C.N. 

Noten 

Koenhein 
Koenhein 

1. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, II 
(Utrecht, 1950) 406 e.V.; J.G. van Dillen, 
'Gildewezen en publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie', De socialistische Gids, XIX (1934) 
787-789. 

2. Alle hier besproken gildenbrieven zijn in origi
neel of kopie bewaard in Oud-archief gemeen
te Vianen, 42. 

3. Uitgegeven in Archief voor de Geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht, XXIII (1896) 
107-111. 

4. Ook in Utrecht en Den Bosch was deze heilige 
de schutspatroon van de wevers. J.C. 
Overvoorde en J.G.Ch. Joosting, De gilden 
van Utrecht tot 1528. Rechtsbronnen Oud 
Vaderl. Recht (2 dln.; 's-Gravenhage, 1896-
1897) I, p. CXLV; N.H.L. van den Heuvel, De 
ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 
1629 ('s-Hertogenbosch, 1946) 244-245. 

5. ARA, Recht.Arch.Hagestein, 30 (18 maart 
1518). In 1639 worden de kuipers genoemd 
als behorende tot het timmerliedengilde. 

6. ARA, Recht.Arch.Vianen, 72 (13 maart 1570). 
Crispiaan was traditioneel de patroon van de 
schoenmakers. 

7. Volgens een oude gildebrief uit 1764 zou er 
een gildebrief zijn van 31 mei 1586. 
Vermoedelijk was dit een concept. 

8. Bij het metselaarsgilde is het duidelijk, dat hier 
een Utrechtse brief als voorbeeld heeft 
gediend. Overvoorde en Joosting, De gilden 
van Utrecht, I, p. XLVII-XLVIII en LXII-LXVI. 

9. Deze term vinden wij bij de metselaars, een 
duidelijke aanwijzing dat een Utrechtse gilde
brief tot voorbeeld aan de Viaanse metselaars 
heeft gestrekt. 

10. Oud-archief Vianen, 34 (rapport 2 november 
1798). 

11. Oud-archief Vianen, 43 (gildeboek der timmer-
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lieden). 
12. Hiervan zijn de paardenmarkt en de nieuw 

ingevoerde weekmarkt op woensdag nog over. 
13. Dit is een typisch Viaanse bepaling, die 

samenhangt met het feit, dat Vianen een vrij 

stad was. 
14. Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven; 

Statuta et Consuetudines, Rubriek X, art. 31. 
15. Tegenwoordige Staat der Vereenigde 

Nederlanden, VII (Amsterdam, 1749) 517-51! 

Bijlagen 

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

oud 

Snijders (ca. 1500) 

Schoenmakers (ca. 1503) 

Kuipers (vermeld in 1518) 

Sint Severus (vermeld in gildebrief lijndraaiers van 1565) 

Wevers 2 oktober 1601 
afkomstig uit het S. Severusgilde 

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

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

Schippers 15 december 1588 

Knoopmakers 3 april 1625 

Smeden 7 juni 1628 

Voerlieden 1 maart 1632 

Metselaars 24 maart 1666 (oude stijl) 

Bakkers 28 mei 1672 

nieuw 

26 september 1601 

15 december 1606 

8 augustus 1663 

17 mei 1639 

30 september 1734 

28 februari 1735 

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

GILDE 

Snijders 

BEROEP VOLGENS OUDST BEKENDE 
GILDEBRIEF/AANVULLING 

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

BEROEP VOLGENS NIEUWE 
GILDEBRIEF/AANVULLING 
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Schoenmakers 

Wevers 

Lijndraaiers 

Sint Severus 

Timmerlieden 

Schippers 

Knoopmakers 

Smeden 

Voerlieden 

Metselaars 

Huiden-, leerkopers/ 
verkopers 
Leerlooiers 
Touwbereiders 
Touwsnijders 

Wolwevers 
Linnenwevers 
Koordwevers 
Lintwevers 

Lijndraaiers 
Hennepkopers/verkopers 

Tweedehandsnering 
Handelaren 
Kooplieden 
Lijndraaiers 
Wevers 

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

Buitenvarende schippers 

Binnenvarende schippers 

Knoopmakers 

Uurwerkmakers 
Busmakers 
Hoefsmeden 
Slotenmakers 
Messenmakers 
Knoopgieters 
Vingerhoedmakers 
Kramer met ijzerwinkel 

Voerlieden 

Metselaars 
Leidekkers 
Pannendekkers 
Rookmakers (betaalden het 
gilde f 2,50) 

half geld: 
Steen-, kalk-, cementkopers/ 

Kruisbeeldwerkers 
Spoelschieters 
Schemeltreders 

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

Pinnemakers- of 
roeischuiten-
schippers 
Markt-, beurt- of buiten
schippers 

Trekschuitschippers 
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Metselaars 

Bakkers 

verkopers 
Steenbakkers 
Pannenbakkers 
Kalkschippers 

Broodbakkers 
Pasteibakkers 
Koekebakkers 

Van bleekveld tot wasmachine. 
Blekerijen in Vianen. 

Voordat het chemisch bleken en reinigen 
in de vorige eeuw ingang vond was ons 
land bezaaid met zogenaamde bleekvel-
rifin H ipmn lanpn allprhanHo textiele C-rO-

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

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

stoffen: wol, zijde, katoen, maar vooral bij 
linnen. In ieder zichzelf respecterend 
Nederlands huisgezin bevindt zich ook nu 
nog een linnenkast, waarin het witte lin
nen zorgvuldig wordt bewaard om bij 
voorkomende gelegenheden te worden 
gebruikt. 
Zoals reeds opgemerkt was het bleken in 
het pre-industriële tijdperk (grofweg vóór 
1800) een bewerkelijk procédé. Hier te 
lande genoten de uitgestrekte bleekvelden 
in de duinen van Katwijk tot Egmond een 
internationale faam. Dit hing vooral samen 
met de uitstekende kwaliteit van het duin
water, onmisbaar in het bleekproces. 
Doordat de linnenhandel zich vooral te 
Haarlem concentreerde stond het produkt 
bekend als 'Haarlemmer bleek', sedert het 
eind van de 16e eeuw synoniem voor eer
ste kwaliteit. Uit binnen- en buitenland 
werden grote hoeveelheden ter plaatse 
geweven linnen aangevoerd om in de dui
nen te worden gebleekt. 
Er waren twee soorten blekerijen, elk met 
een eigen werkwijze. De grote, pre-indus
triële blekerijen bewerkten de linnen weef
sels, die massaal van heinde en ver wer
den aangevoerd. Van geheel andere kali
ber waren de blekerijen, die gebruikt lin
nen en andere stoffen van hun vuil ontde
den, de zgn. kleerblekerijen. 
In de grootschalige, in het Hollandse duin
gebied gelegen blekerijen werden de 
weefsels gezuiverd van het vuil dat in de 
grondstof aanwezig was of dat er tijdens 
het weven was ingebracht. Na te zijn 
gesorteerd werden zij in lauw water met 
meel of zemelen geweekt om het opper
vlaktevuil te verwijderen. Vervolgens wer
den zij in zuiver, liefst stromend water 
gewassen, uitgewrongen en op de bleek
velden uitgespreid om te drogen. Nu volg
de een tweede behandeling, waarbij de 
lijnwaad afwisselend werd geloogd met 
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