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Bericht van de redactie In memoriam G.B. Pellikaan 

In het eerste nummer van deze 
jaargang werd de oud-voorzitter van 
onze vereniging, tevens oud-
burgemeester van Vianen, de heer 
G.B. Pt ' l ikaan, gehuldigd door de 
huidige voorzitter. Aanleiding was de 
tachtigste verjaardag van de heer 
Pellikaan. Kort daarna is de heer 
Pellikaan overleden. De heerG.A. 
Verduin, die de heer Pellikaan vanaf 
1949 - het jaar waarin de heer 
Pellikaan burgemeester van Vianen en 
Lexmond werd - bijzonder goed heeft 
gekend, werd bereid gevonden een "In 
memoriam" te schrijven. 
De heer P. Horden vond in het 
Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage een instructie voor de 
"bovenmeester" van Hei- en Boeicop. 
Een aardig dokument, dat hier onder 
de titel "Historische Pedagogiek" 
wordt gepubliceerd. 
Onderwijs staat ook centraai in de 
bijdrage over de School met de Bijbel 
te Lexmond, die dit jaar haar 
vijfenzeventigjarig bestaan vierde. De 
heer J. van Dieren was zo vriendelijk 
om de tekst te leveren voor de rubriek 
"Te gast". 

Ten slotte, de oude bekenden: Kroniek 
en Verenigingsnieuws. 

Op 28 juni 1982 overleed de heer G.B. 
Pellikaan, oud burgemeester van 
Vianen en Lexmond. De heer Pellikaan 
werd in dit ambt geïnstalleerd op 5 
januari 1 949. 
Al spoedig na de installatie van de 
heer Pellikaan als burgemeester werd 
duidelijk, dat hij grote belangstelling 
had voor de historie van Vianen en 
omgeving. 
Immers, reeds op 24 juni van dat jaar 
werd onder zijn leiding de historische 
vereniging "Het land van Brederode" 
opgericht. 
Er werden lezingen, excursies en 
tentoonstellingen georganiseerd; er 
werden historische voorwerpen 
aangekocht, zoals prenten en munten, 
kortom: de geschiedenis van Vianen 
en omgeving kwam tot leven. 
Tijdens de officiële opening in 1969 
van de "Museumzaal" in het stadhuis 
te Vianen, karakteriseerde de 
toenmalige Commissaris der Koningin, 
Mr Klaassesz de overledene als volgt: 
"Als je burgemeester Pellikaan op de 
Voorstraat tegenkomt, begint hij in de 
verte al over Brederode"! De interesse 
van de heer Pellikaan voor de rol, die 
het geslacht Van Brederode in en rond 
Vianen speelde was inderdaad zeer 
groot. 
De historische vereniging "Het land 
van Brederode" zal oud-burgemeester 
Pellikaan steeds blijven gedenken als 
haar enthousiaste oprichter en eerste 
voorzitter. 
Hij ruste in vrede. 

G.A. Verduin 



Historische Pedagogiek 

In de hedendaagse tijd wordt er op 
onderwijsgebied veel vernieuwd. Het is 
daarom wellicht interessant weer eens 
iets op dat gebied te lezen uit 
vroegere tijden in het Land van Vianen 
en Ameide. 
Een bewaard gebleven instruktie geeft 
ons een tamelijk volledige indruk van 
het lager onderwijs uit de tijd, dat onze 
betovergrootouders als kinderen de 
school bevolkten. 
Schout en Schepenen van Hei- en 
Boeicop stelden op 31 oktober 1788 
in hun vergadering die instruktie op, 
met goedkeuring van hun 
ambachtsheer, Samuel van 
Hoogstraten: "Instructie voor den 
Schoolmeester, Voorzanger, Voorlezer, 
Koster en Doodgraver van den Dorpe 
en Kerke van Heikop". 

Art. 1. Gedrag des Meesters: 

Zal gehouden wezen zig Christelijk, 
vreedzaam, Godvrugtig, eerlijk en 
onopsprakelijk te gedragen, niet alleen 
in het school en bij de kinderen, maar 
ook buiten de school in der kinderen 
afwezen, opdat hij ook met een goed 
voorbeeld stigten mag. 

Art. 2. Dat Meester niet mocht: 

Zal geen oefening of handtering 
mogen doen, die aan de waarneming 
zijner ampten hinderlijk zoude kunnen 
zijn. 

Art. 3. Deugdzame boeken: 

Zal de kinderen niet mogen leeren uit 
enige boeken, strijdende met de 
Gereformeerde Religie, of die de 
kinderen in geloof of leeven schadelijk 
of ergerlijk zouden kunnen weezen, 
maar zal gebruiken: 
de Groote of Kleine Cathechismus; 
de Zondags Evangeliën; 
de Zondaagse Brieven; 
de Historie van David; 
de Spiegel der jeugd; 

de Letterkonst en diergelijke boeken, 
welke hij het nuttigst en voor de 
vatbaarheid zijner leerlingen het 
geschiktste zal oordelen. 

Art. 4. Aanvankelijk lezen en doel van 
het cijferen: 

Zal in het onderwijzen voornamentli jk 
letten, dat de fundamenten van het 
spellen wel gelegt worden, eer de 
kinderen tot het leezen koomen, dat zij 
ook gewennen distinct te leezen, en 
zowel de syllaben als de woorden 
leeren onderscheiden; zal ook de 
kinderen niet ligt van het eene boek tot 
het andere laaten overgaan; 
zal de jeugd ook leeren verstaan het 
cijffergetal van de capittulen der 
Heilige Schrift en der Psalmen. 

Art. 5. Schrijfonderwijs: 

Die geenen, die schrijven leeren, zal 
hij naar hunne vordering bekwaame 
voorschriften geeven; en een yder 
zijne fauten getoond zijnde, zal hij die 
door de Discipulen laaten verbeteren 
eer zij uit de schoole gaan. 

Art. 6. Schooltijden, avondschool en 
verboden spel: 

Zal ses dagen in de week school 
houden, 's morgens van 9 tot 11 en 
's namiddags van 1 tot 3 uuren of zo 
veel langer als de menigte der 
scholieren zal vereischen, uitgezondert 
des Zaterdagnamiddag, wanneer geen 
school zal gehouden worden. 
Wijders zal hij gedurende de 
Wintermaanden avondschool moeten 
houden: de vijf eerste werkdagen der 
week des avonds van 5 tot 7 uuren, 
mits zig daartoe niet minder dan tien 
leerlingen aanbieden. 
En zal den Schoolmeester den 
kinderen zulke speelen verbieden, 
welke met misbruik van het lot, met 
pericul van hun leeven of van andere 
lieden, denzelven glazen en huizen, 
mitsgaders die met geldkwisting 
vermengd zijn. 



Art. 7. Vacantie: Art. 9. Gebed en bijbellezen: 

Zal geen andere vacantiën of 
speeldagen mogen geeven dan de 
geheele Pinxterweek, wanneer hij het 
school Vrijdags namiddags te vooren 
zal mogen sluiten; 
en wijders twee dagen boven de 
publieque Kerkdagen in die weeken in 
welke Paaschen en Kersmis invalt; 
en dan nog drie dagen in de 
Kermisweek. 

Art. 8. Schoolverzuim: 

Zal ook neerstig agt geeven op de 
afwezige kinderen en toezien, dat ze 
niet laat over den tijd school koomen; 
ook niet gedogen, veel min aanleiding 
geeven, dat de kinderen gedurende de 
schooltijd uitgaande, langer dan 
noodzakelijk is uitblijven; mitsgaders 
de ouders beschijdenlijk vermaanen, 
dat zijlieden hunne kinders niet van de 
school afhouden zonder merkelijke 
reden. 

Om de jeugd te beter tot deugd en 
godzaligheid op te lijden zal het school 
's morgens met het morgengebed 
begonnen, gelijk ook met gebed vóór 
den eeten geeindigt; en 's namiddags 
met gebed na den eeten begonnen en 
met het avondgebed - welke 
gebeeden agter de Cathechismus 
gevonden worden - geeindigt worden. 
Ook zullen dagelijks een of meer 
capittulen in den Bijbel door de 
scholieren geleezen en dezelve, 
wanneer hun getal daartoe 
genoegzaam is, bij het begin of 
eindigen van het school, telkens in het 
zingen der psalmen geoeffent worden. 

Een schoolklas. Gravure door Jacobus Hugo 
Hoedt, omstreeks 1820 
Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 
(Foto: Rotterdam, Gemeentelijke 
Archiefdienst) 



Een schoolklas. Litho door anoniem 
kunstenaar, 19de eeuw 
Rotterdam, Atlas van Stolk 
(Foto: Rotterdam, Atlas van Stolk) 

Art. 10. School en kerk: 

Zal ook den scholieren ieder naar zijn 
vermogen, behalven de zo 
evengemelde gebeeden, doen van 
buiten leeren: 
het gebed des Heeren; 
de twaalf articulen van 't Geloof; 
de tien geboden; 
de registers van 't Oude en Nieuwe 
Testament; 
daarna eenige psalmen of 
schriftuurplaatsen; 
mitsgaders de vragen en antwoorden 
van den Heidelbergsen Cathechismus, 
dezelve alle weeken een afdeling 
afhoren en alzo bereiden om 
bijzonderlijk die vragen, welke de 
eerstvolgende Zondag in de Kerke 
verklaard zullen worden, voor den 
predikstoel op te zeggen. 
Hij zal ook ider kind na zijne capaciteit 
eenige vraagen uit de goedgekeurde 
Vraagboekjes nopens de Christelijke 
Religie voorstellen en leeren, de 
antwoorden met bekwame schriftuur-
plaatsen bevestigen; vervolgens ideren 
Zondag die in de Kerke verklaard zal 
worden; en alzo dezelve bereiden om 
met vrijmoedigheid in de Publicque 
Cathechisatie te antwoorden. 

Art. 11 . Niet vloeken: 

Zal ook wel letten, dat de kinderen in 
de schoole niet vloeken of zweeren; 
ook zo veel mogelijk zorgen, dat zij na 
huis gaande zulks niet doen, maar 
goede manieren houden met loopen, 
speelen, roepen of vechten. 

Art. 1 2. Machen Sie die Kinder 
untertänig, Herr Schulmeister!: 

Zal zijne scholieren met alle 
naarstigheid vermaanen tot 
onderdanigheid en eerbiediging, die zij 
hunne overigheid, predikanten en 
meesters, ja ouders, voogden en 
andere eerlijke lieden schuldig zijn. 

üc Schoolmeester. 
Makt Mcdecyn, Niet tot fenijii. 

Door Lcttakonst, SQO hoog Verhceven, 
Is ons veel nut en heijl gccjccvcn, 
Vat ons de Ivec/ ten hccmcl toond: 

Maar, om het Schuim, vaat Goud teSchclèt 
Lr'f misbniick deescr kunst te made 
Op dat de %hjsbeid ons bekroond. 

De schoolmeester. Gravure door Johannes 
en Caspaares Luiken, 1694 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 



Art. 13. Controle op de Kerkgang: 

Zal zijne scholieren des Zaterdags 
ernstig vermaanen, dat zij den dach 
des Heeren heiligen en geene 
predicatien verzuimen, mitsgaders 
tijdiglijk in goede orde ter Kerke 
koomen, om Gods Woord te hooren en 
zig aldaar zediglijk te gedragen. 
Degenen welke niet ter Kerke geweest 
zijn, zal hij des Maandags rekenschap 
van derzelver absentie afvorderen en 
de geenen, die ter Kerke geweest zijn, 
afvragen, welken text in de predicatie 
verhandelt is, en wat ze daar uit 
onthouden hebben; opdat ze te beter 
leeren toeluisteren en tot kennisse der 
waarheid geraken. 
En zal hij met den zijne, bijzonderlijk in 
't waarnemen van den Godsdienst, zo 
bij de predicatien als cathechisatiën 
aan andere een goed voorbeeld geven. 

Art. 14. De plak: 

Zal zig in het kastijden en straffen 
vaderlijk en matiglijk gedragen en dat 
alleenlijk volgens de ordinaire 
schooldiscipline met roeden en 
plakken. 
Hij zal ook geene zware misdaden 
ongestraft laaten en bij aldien 
tusschen hem ende ouders enig 
geschil over de straffen vallen mogte, 
zal hetzelve door de opzieners der 
schooien vereffent worden. 

Art. 15. Van de inspectie: 

Zo dikwerf den Weledelen Gebooren 
Ambachtsheer of de opzienders der 
schooien het school zullen bezoeken, 
zal hij gehouden zijn, dezelve omtrent 
zijne manier van onderwijzen, de 
boeken die geleerd worden, en de 
vorderingen en gedragingen der 
discipulen de nodige en verlangde 
onderrigtingen te geeven; 
en op derzelver vermaningen en 
raadgevingen, omtrent het bestier der 
schoole en manier van onderwijzen, 
behoorlijk agt slaan. 

Art. 16. De meester als voorlezer en 
voorzanger: 

Op alle kerkdagen zal hij vóór het 
aangaan van den Godsdienst stigtelijk 
leezen uit Gods Heilig Woord, 
mitsgaders des voormiddags de Tien 
Geboden en des namiddags de 
Articulen des Geloofs; 
de psalmen zal hij ter gewoonlijker 
plaats aanzetten en dezelve stigtelijk 
aanheffen en voorzingen; 
dezen aangaande in alles volgende 
het voorschrift, welke hij verpligt zal 
zijn telken reize van den predikant te 
koomen vragen. 
Ook zal hij de cedulkens aangaande 
het doopen der kinderen, van de 
gebeeden der kranken en van de 
dankzeggingen voor kraamvrouwen en 
andere herstelde persoonen aan den 
predikant moeten aangeeven. 

Art. 17. De meester afwezig: 

Zal niet vermogen imand anders in zijn 
plaats te laaten voorleezen of 
voorzingen dan met toestemming van 
den predikant. 

Art. 18. Meester als klokkenluider en 
uurwerkopwinder: 

Zal gehouden zijn het kerkenuurwerk 
dagelijks op een vasten tijd op de 
winden, des middags ten twaalf uuren; 
en des avonds ten agt uuren de 
kerkklok drie à vier minuten lang te 
luiden; 
't welk hij ook vóór den Godsdienst als 
na gewoonte zal moeten doen, na zig 
voor het laatste gelui ten huize van 
den Weled. Geb. Ambachtsheer en van 
den predikant te hebben aangemeld of 
het gelegen komt, dat hij daarmeede 
voortga. 
Wijders zal over sterfgevallen en bij de 
begrafenissen de klok luiden, zo als 
zulks door de sterfhuizen zal worden 
geordonneert en gebruikelijk is. 
Zullende hij in geene andere gevallen 
dan in geval van brand of watersnood 
de klok mogen luiden of laten luiden 



Leraarskatheder. Litho door een anoniem 
kunstenaar, 19de eeuw 
's-Gravenhage, Archief van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen 
(Foto: 's-Gravenhage, Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen) 

Een schoolklas. Houtsnede door I. van de 
Venne, 18de eeuw 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

dan op ordre van den Gerechte; 
zorge dragende dat de kerk, behalven 
ten tijde van predicatiën, 
cathechisatiën of kerkenraads-
vergaderingen, zo veel doenlijk 
gesloten zij. 

Art. 1 9. Meester als chef 
schoonmaakdienst: 

Zal goede zorge dragen, dat de kerk, 
welker schoonmaking eenmaal des 
jaars door kerkmeesteren zal worden 
bezorgt, wijders behoorlijk schoon 
blijve en dat de kerkebanken en 
stoelen zowel als het koperwerk van 
tijd tot tijd behoorlijk met veegen, 
stoffen en schuuren onderhouden 
worden. 
Voorts zal hij bezorgen, dat de 
grafsteeden in de kerk ten allen ti jden 
gelijk toegelegt worden; en die komen 
in te vallen voor rekening van de 
eigenaars, en de huurgraven voor 
rekening van de kerk opmaken. 
Ook zal hij het pad om de kerk zuiver 
houden van gras en ruigte en 't 
kerkhof zo dikwijls zulks nodig zal zijn 
behoorlijk blooten. 

Art. 20. Meester zorgt voor 't Heilig 
Avondmaal: 

Zal tijdig zorgen voor het Brood en de 
Wijn bij 't Heilig Avondmaal te 
gebruiken; ook gehouden zijn de twee 
zilvere bekers en het verdre tot de 
Tafel en den Doop behorende 
zorgvuldig en zindelijk te bewaaren. 

Art. 2 1 . Begraafboek bijhouden: 

Zal naukeurig aantekening houden van 
de collectens voor de kerk bij den 
Godsdienst gedaan wordende; 
zal ook exact boekhouden van de 
eigenaars der grafsteeden, als ook van 
de persoonen, tijd en plaats, wie, 
wanneer en waar dezelve begraven 
zijn. 
Wijders den Kerkenraad bijzonder ten 
tijde haarer vergadering ten dienste 
zijn en ook wanneer er geen 



c 
kerkmeester of diacon bij den 
openbaaren Godsdienst tegenwoordig 
is, met het diaconije of kerkenzakje 
omgaan. 

Art. 22. Meester als stovenzetter: 

Des winters zal hij de stooven, welke 
van kerke weegen gegeeven worden, 
vóór het aangaan van den openbaaren 
Godsdienst, met doorvonkt vuur 
ordentelijk voorzien, waartoe hem van 
kerkmeesteren tijdig de nodige turf zal 
worden bezorgt. 

Art. 23. Salaris: 

Zal genieten een jaarlijks tractement 
van Een Hondert en Vijftig Guldens, 't 
welk hem door den Rentmeester der 
Kerke en Pastorie alle vierendeel jaars 
voor een vierde part met zeeven en 
dertig gulden en tien stuivers zal 
worden betaald. 
Voorts voor schoolgeld van ider 
leerling maandelijks, de maand op vier 
weken gerekent, als volgt: 
van die het A.B.C. leeren tot het leezen 
inclusive - 2 stuivers; 
van die het schrijven leeren - 3 
stuivers; 
van die het cijfferen leeren - 6 
stuivers; voor 't leeren der diaconie en 
armen kinderen jaarlijks 6 gulden, door 
den kerkenraad aan hem te voldoen; 
voor 't onderhoud van 't kerkhof en 
aantekenen der kerkcollecte jaarlijks 
12 gulden; 
voor olij en bezemgeld jaarlijks 4 
gulden en 10 stuivers; 
voor de leverantie van brood en wijn bij 
het Heilig Avondmaal te gebruiken 18 
gulden en 1 6 stuivers en nog 
daarenboven 2 gulden jaarlijks voor 't 
halen van 't zelve; 
voor het luiden der klok bij 
sterfgevallen en begrafenissen als 
volgt: 
voor een volwassene over wien 
driemaal een uur wordt geluid: 1 
gulden 
voor kinderen over welke maar 
eenmaal word geluid: 10 stuivers; 

voor het begraaven der lijken als volgt: 
wanneer het graf drie diep word 
gemaakt: 48 stuivers 
wanneer hetzelve twee diep word 
gemaakt: 36 stuivers 
wanneer hetzelve één diep word 
gemaakt: 24 stuivers; 
voor de bewaring van het doodkleed 
zal hij telken wijze als het gebruikt 
word van de diaconie ontfangen: 3 
stuivers; 
en eindelijk zal hij, zo lang de 
kerkenraad goedvind hem daartoe te 
emplojeeren, van dezelve nog jaarlijks 
genieten voor 't optekenen der collecte 
van de diaconie: 6 gulden; 
en voor 't schrijven der 
diaconierekening in 't Grootboek: 1 
gulden. 

Art. 24. Wetswijziging: 

Het gerecht behoud aan zig de 
faculteit om met voorkennis en 
goedvinden van den weled. geb. heer 
ambachtsheer in deeze instructie ten 
allen tijden zodanige veranderingen te 
kunnen maken als het welzijn der 
opgezetenen in 't algemeen en dat der 
jeugd in het bijzonder in tijde en wijle 
zal koomen te vereischen. 

Aldus gedaan en gearresteert in den 
Gerechtshuize te Heikop, onder 
approbatie van den w.g. ambachtsheer 
den 31e October 1788. 
In kennisse van mij secretaris 
Floris Adriaan van Hall. 

De schoolopzieners: en zijn ten zelven 
dage gecommitteert tot opzieners over 
de schoole: den schout, de twee 
voorzittende schepenen en den 
predikant in der tijd fungerende. 

Goedkeuring van de Ambachtsheer: 
"Wij Samuel van Hoogstraten, heere 
van Hei- en Boeikop, de vorenstaande 
instructie voor den Schoolmeester, 
Voorzanger, Voorlezer, Kosteren 
Doodgraver van den dorpe Heikop 
gezien en geëxamineert hebbende, 
approbeeren dezelve bij deeze. 



Gedaan te Rotterdam den 18 
November 1 788 
Samuel van Hoogstraten. 

P. Horden 

Te gast: de School met de Bijbel te 
Lexmond 

In april 1982 werd in de gemeente 
Lexmond het vijfenzeventigjarig 
bestaan van de School met de Bijbel 
op waardige wijze herdacht. Aan de 
feesteli jkheden ging een dankdienst in 
de Hervormde Kerk vooraf, waarin een 
Hervormde en een Gereformeerde 
predikant als sprekers optraden. De 
volgende dagen werd de feestelijke 
herdenking op verschillende wijze, -
tijden en plaatsen gevierd en tenslotte 
afgesloten met een zeer druk 
bezochte bijeenkomst in de Sporthal. 
Het schoolbestuur heeft de gehele 
feestelijke herdenking bijzonder 
zorgvuldig voorbereid en mocht als 
gevolg daarvan ook de voldoening 
beleven van een volledig geslaagd 
gebeuren. 

Op 1 april 1907 kon de School met de 
Bijbel in Lexmond met twee lokalen 
worden geopend. Hierbij zij opgemerkt 
dat dit zeker niet de oudste school is. 
De vraag rijst wat hiervan de oorzaak 
is. Vooral omdat in de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw rond de actie, die 
alom in het land gevoerd werd tegen 
de wet die in feite de openbare school 
van zijn christelijk karakter beroofde, 
ook in Lexmond een grote groep 
inwoners in actie was gekomen. 
Lexmond deed ook mee met het 
petitionnement dat men koning Willem 
III aanbood om hem te bewegen de 
wet niet te tekenen. (Wat uiteraard 
geen resultaat opleverde; de koning 
kon staatsrechtelijk gezien niet 
anders!) Een aantal inwoners bleef 
ijveren voor een vrije School met de 
Bijbel, later daarin geleid door Ds B. 

ten Kate. Hij was Hervormd predikant 
te Lexmond van 5 mei 1878 tot 14 
november 1880. 
Dat het tot 1 april 1 907 zou duren eer 
een School met de Bijbel kon geopend 
worden wekt toch wel verwondering bij 
hen die de achtergrond niet kennen. 
Hiervan waren enkele omstandigheden 
de oorzaak. Hiervoor moeten we even 
terug in de historie. Op 1 april 1864 
volgde de heer Jasper Vink de heer 
K.F. van der Heiden als 
"bovenmeester" op; daarna, als 
vanzelfsprekend, per 10 april, óók als 
administrateur van de diaconie. We 
schrijven over een tijd waarin, op een 
enkele uitzondering na, de diakenen, 
voorzichtig gezegd, met behoorlijk 
schrijven grote moeite hadden en met 
het opstellen van een jaarrekening als 
regel niet belast konden worden. Dus: 
de bovenmeester was de aangewezen 
persoon, die dan tevens kerkebode 
was, voorzanger en voorlezer in de 
kerk en nog het een en ander. Voor al 
die zorg en al die werkzaamheden 
kreeg hij dan ook een jaarlijkse 
vergoeding, groot negen gulden. Deze 
vermelding is geen vergissing, lezer, 
het was echt voor een héél jaar! Een 
verzoek tot verhoging, na enkele jaren, 
tot vijftien gulden, werd van de hand 
gewezen. Dankzij het overwicht van de 
predikant werd het na elf jaar trouwe 
dienst twaalf gulden! Een belachelijk 
laag bedrag voor de vele arbeid en 
zorg, óók toen. Maar er was één troost 
bij: het aanzien van de 
"bovenmeester", óók als kerkelijk 
functionaris, was bijzonder groot en 
niet in geld uit te drukken. En dat 
hadden de slimme kerkelijke 
bestuurders, die over de knip gingen, 
best in de gaten! 

Overigens bleek met de benoeming 
van deze meester een bijzonder goede 
slag geslagen te zijn. Een man die van 
zijn (openbare) school een christeli jke 
school maakte, compleet met gebed 
en bijbellezing op vastgestelde tijden. 
En ook als onderwijzer was hij 
bijzonder goed. Een in de loop der 
tijden legendarische figuur! In en 



buiten de school. Geen wonder dat 
met zo'n hoofd aan de openbare 
school een School met de Bijbel geen 
kans maakte. Vooral toen de doleantie 
kwam en tal van Hervormden, die eerst 
de kerk ter plaatse omgeturnd hadden, 
op weinig scrupuleuze wijze de 
bestuurders weggestemd hadden en in 
1886 en volgende jaren vooraan 
stonden om een dolerende kerk te 
stichten. Daarmee samenwerken op 
schoolgebied was iets waar ook 
trouwe kerkelijke meelevenden niet 
over peinsden! En zó werd het 1907 
eer de School met de Bijbel er kwam, 
met een overwicht van gereformeerde 
leden, ook in het bestuur. Intussen 
was meester Vink, die in 1918 
overleed, met pensioen gegaan en 
vormde geen hinderpaal meer op het 
pad dat naar de stichting van de 
School met de Bijbel in Lexmond zou 
leiden. 

J. van Dieren 
- 4% 

• CS» 

Kroniek 

Hanna Stouten is voor de lezers van 
dit tijdschrift geen onbekende. Vorig 
jaar publiceerde zij het artikel 
"Nogmaals het Slot Batestein, zijn 
beschrijvers en zijn bewoners" (Jrg 6, 
n r3 /4 , 1981, 1-5); eerder verscheen 
"Willem Anthonij Ockerse, een 
veelzijdig man uit de achttiende eeuw, 
geboren te Vianen" (Jrg 3, nr 1, 1978, 
10-15). 

De eerste afbeelding in het boek van 
Johanna Stouten over W.A Ockerse, is dit 
gezicht op de Voorstraat te Vianen. 
Mevrouw Stouten vermeldt in het tijdschrift: 
"Aan de linkerzijde, vlak voor het zijstraatje 
waaraan het grote stadhuis met het torentje 
ligt, het geboortehuis van Ockerse". 
Mevrouw Stouten vermeldt niet de maker 
van deze aquarel: Mr O.U. Stavenisse de 
Brauw, die in het begin van de 19de eeuw 
vrederechter was te Vianen. Ten onrechte 
wordt vermeld, dat op de achtergrond de 
Lekpoort is weergegeven: het gaat om de 
Landpoort. 
(Foto: Vianen, Gemeentearchief) 

Op 27 mei 1982 verdedigde Johanna 
Stouten aan de Katholieke Universiteit 
haar proefschrift: "Willem Anthonie 
Ockerse (1760-1826) - Leven en 
werk". Het proefschrift met de 
uitvoerige ondertitel "Het bewogen 
leven van een verlicht "Bataafs" 
politicus, letterkundige, predikant en 
wijsgeer en zijn veelzijdig oeuvre op 
de overgang van de achttiende naar 
de negentiende eeuw", werd 
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gepubliceerd bij APA-Holland 
Universiteits Pers, Amsterdam-
Maarssen. 

In de inleiding van haar boek schrijft 
mevrouw Stouten: Willem Anthonie 
Ockerse is een van die vergeten, naar 
de achtergrond verdreven figuren op 
de overgang van achttiende naar 
negentiende eeuw. Hij deelt dat lot met 
vele tijdgenoten. 

Met haar publikatie beoogt mevrouw 
Stouten, zo stelt ze, niet meer dan het 
openbaar maken van de resultaten van 
een eerste verkenning van het terrein, 
waarop Ockerse zich bewoog. We 
kunnen ons dus vast voorbereiden èn 
verheugen op de publikatie(s) van de 
resultaten van verdere verkenningen. 
Maar wanneer men het boek over 
Ockerse na aandachtige lektuur 
terzijde legt, dan vraagt men zich af of 
aan de verbluffende hoeveelheid 
materiaal nog veel kan worden 
toegevoegd. 

Verzamelen van gegevens over een 
figuur als Ockerse is één zaak. 
Dat materiaal "bewerken" en 
interpreteren is een tweede zaak. Op 
leesbare wijze publiceren ten slotte, is 
een derde zaak. 
Op deze drie punten is mevrouw 
Stouten op lofwaardige wijze geslaagd. 
De berg informatie, waarover mevrouw 
Stouten ongetwijfeld moet beschikken, 
heeft ze op voorbeeldige wijze 
verwerkt. De resultaten zijn op een 
heldere en duidelijke manier in het 
boek gepubliceerd. Niet alleen de 
deskundige collega's van mevrouw 
Stouten, maar ook de geïnteresseerde 
leken zullen met genoegen het boek 
ter hand nemen, ondanks de weinig 
aantrekkelijke en weinig fantasierijke 
lay-out en druk. 

Vanzelfsprekend is in het boek "Willem 
Anthonie Ockerse (1760-1826) -
Leven en werk" ook een en ander te 
vinden over Vianen: Ockerse werd er 
geboren en bracht er zijn jeugdjaren 

door. De familie Ockerse bewoonde in 
Vianen het huis op de hoek Voorstraat-
Stadhuisstraat - tegenwoordig 
onderkomen van Gemeente Werken. 

Over het onderwijs, dat Ockerse in zijn 
prille jeugd te Vianen genoot(l), was hij 
niet onverdeeld enthousiast. Ockerse 
bezocht op vierjarige leeftijd de Duitse 
school aan de Tweede Oost 
Agterstraat. De strenge, humeurige 
onderwijzer, Dirk Leen, joeg Ockerse 
angst aan. Later, in 1780 - Ockerse 
was toen t w i n t i g - moest onderwijzer 
Leen wegens een opgekoomen zware 
indispositie zijn taak neerleggen. In de 
negentiger jaren van de 18de eeuw 
werd de voormalige onderwijzer 
opgenomen in het Stads Kranksinnig 
en Beeterhuys. 

De Franse school, die Ockerse op 
zesjarige leeftijd te Vianen bezocht, 
maakte veel goed. In zijn "Vruchten en 
Resultaten van een zestig jaren leven", 
dat in zekere zin als een 
autobiografie beschouwd kan worden, 
schrijft Ockerse dat de Franse school 
te Vianen een instelling was die gewis 
in meer dan één opzigt tot de best-
ingerigte van dien tijd behoorde. 

Terloop zij opgemerkt dat het 
veelvuldig geciteerde "Vruchten en 
Resultaten van een zestig jaren leven" 
in het boek afgekort wordt als VR. In 
de lijst van "Gebruikte afkort ingen" 
komt het niet voor. De lezer wordt 
even aan het denken gezet, wanneer 
hij voor het eerst VR ziet staan. 

VR bevat trouwens aardig wat 
informatie over Vianen, onder andere 
over het huis van de familie Ockerse. 
Vader Rudolfus Ockerse was te Vianen 
procureur en notaris. Hij was ook 
schepen van Vianen en diaken der 
hervormde kerk. 
Rudolfus Ockerse huwde in 1759 met 
Alida Joorman. Het echtpaar had acht 
kinderen, die alle in Vianen werden 
geboren. Willem Anthonie was de 
oudste. Het tweede kind was Anthonia, 
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die zich Antoinette ging noemen, en 
later huwde met de schrijver J.P. 
Kleyn. 

In september 1770 verliet Willem 
Anthonie Ockerse Vianen om in 
Rhenen de Latijnse school te 
bezoeken. Hij nam daar zijn intrek bij 
zijn grootouders. Grootvader Willem 
Ockerse was in Rhenen handelaar in 
koffie en thee. 

publikaties als "Tussen twee werelden -
Rhijnvis Feith als dichter van "Het 
Graf" " (1963) en "Hieronymus van 
Alphen (1 746-1803)" (1 973) - beide 
geschreven door P.J. Buijnsters, is met 
een boek als "Willem Anthonie 
Ockerse (1760-1 826) - Leven en 
Werk" een belangrijke nieuwe bijdrage 
geleverd. 

Nadat Ockerse de Latijnse school had 
doorlopen - eerst te Rhenen, en na de 
dood van zijn grootouders, te 
Wageningen- assisteerde hij in het 
schooljaar 1 775-1776 zijn vader te 
Vianen. In september 1776 vertrok hij 
naar Utrecht om er theologie te gaan 
studeren. Ockerse kwam nog wel 
geregeld in Vianen, onder meer om er 
zijn vakanties door te brengen, maar in 
feite is hiermee het hoofdstuk Vianen 
afgesloten. De band met Vianen blijft 
echter bestaan. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat de Waalse predikant 
Jean Lemker uit Vianen als gast 
aanwezig is, wanneer Ockerse op 
zondag 20 mei 1782 als predikant te 
Baarn bevestigd wordt en zijn intrede 
doet. Ook uit zijn geschriften blijkt dat 
Ockerse Vianen niet vergeet. Zijn 
"Vruchten en Resultaten van een 
zestig jaren leven" kwam al ter sprake. 
Maar dat is niet het enige. Mr A.C.N. 
Koenhein heeft destijds in dit tijdschrift 
de bewijzen geleverd (Jrg 3, nr 2/3, 
1978, 26-34). 

Met deze kanttekeningen is hier 
vanzelfsprekend slechts een zeer klein 
facet van het boek van mevrouw 
Stouten aan de orde geweest. Het zal 
de lezer duidelijk zijn dat "Willem 
Anthonie Ockerse (1760-1826) -
Leven en werk" een boek is, dat een 
schat aan gegevens bevat. Het belang 
van deze publikatie over Ockerse ligt 
zeker niet in de eerste plaats op het 
terrein van de historie van Vianen. 
Voorop staat de bijdrage aan de 
literatuurgeschiedenis van de periode 
eind 18de-begin 19de eeuw. Na 

Eén van de nummers die op 23 
december 1981 geveild werden door 
Antiquariaat Van Stockum te Den 
Haag, was een onvoltooid gebleven, 
maar ook volstrekt onbekend 
manuscript van Herman de Man. Het 
dokument telt vijfenveertig pagina's en 
draagt als opschrift: "Lissabon 1942". 
Het manuscript bevat een verhaal, 
"Dokter Slampamper", dat in 
Oudewater speelt. 

Voor zover mij bekend, was F.D.J. 
Moorrees de eerste, die wat 
uitvoeriger aandacht besteedde aan 
de zogenaamde "actionisten te 
Vianen". In "Aan de Oevers van Lek en 
Linge", uitgegeven te Schoonhoven in 
1883, wijdt Moorrees enkele 
bladzijden aan de merkwaardige 
speculatiewoede van 1720, die net zo 
op de verbeeldingskracht van de 
tijdgenoten werkte als de tulpenhandel 
van 1636-1637. Moorrees begint zijn 
verhaal als volgt: Evenals Kuilenburg 
genoot Vianen de dubbelzinnige 
vermaardheid, aan bankroetiers en 
moordenaars tot schuilplaats te 
verstrekken. De Staten hebben steeds 
dat recht gehandhaafd en tot in het 
laatst der achttiende eeuw zijn er 
voorbeelden van menschen, die 
daarvan gebruik hebben gemaakt. Het 
jaar 1720 heeft er inzonderheid veel 
toe bijgedragen om den naam van 
Vianen als vrijplaats op de lippen van 
eiken Amsterdammer te brengen. Dat 
jaar, zoals men weet, het jaar van den 
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Eén van de "windhandel-prenten" uit 1720. 
Vianen, particulier bezit 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

de nationale, maar ook de 
internationale economische situatie in 
en kort vóór 1720. Een noodzaak, 
omdat de windhandel in Nederland 
niet los gezien kan worden van het 
internationale gebeuren. 
Voor geïnteresseerden in deze materie 
is "Een noodlottig jaar voor veel zotte 
en wijze" een aanbevolen boek. Maar 
degenen die uitsluitend belangstell ing 
hebben voor de relatie Vianen-
windhandel 1720, zijn beter af met het 
artikel, dat de heer Slechte in dit 
tijdschrift publiceerde. 

windhandel, is voor den handelstand 
zeer noodlottig geweest. 

Later zijn er uitvoeriger publikaties 
verschenen over het verschijnsel van 
de windhandel in 1720 en het aandeel 
van Vianen in dat merkwaardige 
gebeuren. Enkele jaren geleden 
publiceerde de heer C.N. Slechte 
onder de titel "Vianen en de 
spotprenten op de windhandel van 
1720" een artikel in dit tijdschrift (Jrg 
2, n r2 , 1977,5-27). Dezelfde auteur 
publiceerde dit jaar bij Martinus Nijhoff 
te 's-Gravenhage "Een noodlottig jaar 
voor veel zotte en wijze". De ondertitel 
van het b o e k - " D e Rotterdamse 
windhandel van 1720" - geeft duidelijk 
aan, waar het om gaat. 

Dat de aandacht in het boek van 
Slechte vooral uitgaat naar Rotterdam 
is niet zo vreemd, wanneer men weet 
dat de auteur werkzaam is geweest bij 
de Gemeentelijke Archiefdienst van 
die stad. En daar wordt zo ongeveer 
alles bewaard, wat betrekking heeft op 
de Rotterdamse Maatschappij van 
Assurantie, die in 1720 werd 
opgericht. 
De auteur gaat uitvoerig in op de 
aktiviteiten van de Rotterdamse 
Maatschappij, maar laat niet na om de 
kwestie in een bredere kontekst te 
plaatsen. Slechte bespreekt niet alleen 

Bij het ministerie van cultuur, recreatie 
en maatschappelijk w e r k - beter 
bekend als CRM - bestaan er plannen 
om op korte termijn de geregistreerde 
monumenten op te delen in 
rijksmonumenten en gemeenten-
monumenten. Een kwestie van 
decentralisatie. 

De opsplitsing van monumenten 
betekent dat monumentenzorg niet 
langer uitsluitend een zaak en taak is 
van het rijk, maar ook van de 
gemeenten. De vraag is nu of het 
verantwoord is om die taak toe te 
vertrouwen aan de gemeentebesturen. 

CRM schijnt wel zéér ver af te staan 
van het dagelijkse doen in gewone 
gemeenten. Eén zaak is zeker: als de 
plannen werkelijkheid worden, krijgen 
we er in de gemeenten wel heel wat 
ruïnes bij. 

Begin mei 1982 is in het 
bejaardencentrum Batenstein te 
Vianen Govert Rombout overleden. 
Deze geboren en getogen inwoner van 
Vianen, bereikte een leeftijd van 
zesentachtig jaar. 

Govert Rombout was voor vele 
inwoners van Vianen een goede 
bekende. Buiten de Lekstad heeft de 
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Stadhuis van Vianen. Schilderij uit 1972 van 
de dit jaar overleden kunstenaar Govert 
Rombout 

heer Rombout naam gemaakt als 
"naïef schilder". 

In zijn laatste levensjaar had Govert 
Rombout last van kleurenblindheid. 
Dat verhinderde hem echter niet om 
als kunstenaar aktief te zijn: hij ging 
boetseren! 

Eerder signaleerde ik in deze rubriek 
een boekje van dr R. Steensma (Jrg 6, 
nr 3/4, 1981, 16). Nu is van dezelfde 
auteur bij de uitgeverij Bosch & 
Keuning te Baarn een lijvig boek 
verschenen onder de titel "Opdat de 
ruimten meevieren. - Een studie over 
de spanning tussen liturgie en 
monumentenzorg bij de herinrichting 
en het gebruik van monumentale 
hervormde kerken". 

De auteur, die docent is voor 
kerkbouw en kerkgebruik binnen het 
Instituut voor Liturgiewetenschap aan 

de Rijksuniversiteit te Groningen, 
beschrijft in dit boek eerst de 
liturgische ontwikkeling in de 
Hervormde Kerk sinds het begin van 
deze eeuw. Vervolgens schenkt hij 
aandacht aan het denken bij 
kunsthistorici en architekten sinds 
1945. Daarna behandelt hij allerlei 
praktische problemen, die verband 
houden met de inrichting van kerken. 
In het tweede deel van zijn boek 
beschrijft Steensma de restauratie en 
herinrichting van vijftig Nederlandse 
kerken. Daarbij geeft hij niet alleen 
aan wat er veranderde, maar ook 
waarom dat gebeurde. Bovendien 
geeft de auteur zijn kommentaar, 
zowel uit monumentaal als uit 
liturgisch oogpunt. 

Eén van de vijftig kerken, die in het 
boek "Opdat de ruimten meevieren" 
aan de orde komen, is de N.H. Kerk te 
Vianen. In zijn beschrijving behandelt 
Steensma kort maar goed de 
bouwgeschiedenis, de inrichting, de 
herinrichting en het gebruik. Ten slotte 
volgen een aantal konklusies. De 
boeiende beschrijving gaat vergezeld 
van een aantal goed gekozen foto's. 
Sommige van die afbeeldingen laten 
de situatie van bepaalde onderdelen 
van de kerk vóór en na de restauratie 
zien. Bijzonder instruktief zijn de 
plattegronden van de inrichting van de 
kerk vóór en na de restauratie. 

Behalve in de aparte beschrijving van 
de N.H. Kerk te Vianen, is er in het 
boek van Steensma ook op een aantal 
andere bladzijden informatie te vinden 
over onderdelen van de ru im te - het 
koorhek bijvoorbeeld - en het 
meubi lair- de preekstoel en de 
herenbank bijvoorbeeld. 

"Opdat de ruimten meevieren" is een 
weinig aantrekkelijke titel voor een 
uiterst aantrekkelijk boek, zowel voor 
wat betreft de inhoud als de 
vormgeving. 
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Bij Martinus Nijhoff te's-Gravenhage 
verscheen in 1981 "Nijhoffs 
Geschiedenis-lexicon Nederland-
België, samengesteld door H.W.J. 
Volmuller in samenwerking met de 
redactie van De Grote Oosthoek. 
Van een lexicon mag niet verwacht 
worden dat onder de trefwoorden 
uitvoerig wordt ingegaan op de 
onderwerpen. De informatie die in 
"Nijhoffs Geschiedenis-lexicon" onder 
de trefwoorden Brederode en Vianen 
te vinden is, is beknopt. Té beknopt als 
basis-informatie. Bovendien is de 
summiere informatie niet altijd exakt. 
Zo lijkt het me toch niet korrekt om te 
spreken over een "ruïne" van kasteel 
Batestein te Vianen. 

Een positief element is de 
bibliografische informatie, alhoewel 
ook daar kanttekeningen bij te 
plaatsen zijn. 

Het is niet voor de eerste keer dat ik in 
deze rubriek schrijf over de plannen 
van de minister van binnenlandse 
zaken om Nederland te verrijken met 
een provincie (Jrg 6, nr 1, 1981, 17). 
De nieuwe provincie zou het huidige 
Rijnmond-gebied omvatten, de 
Alblasserwaard, de omgeving van 
Dordrecht, Voorne en Putten en de 
Hoekse Waard. Verder zouden ook 
Vuren en Herwijnen (nu behorend tot 
de provincie Gelderland) aan Rijnmond 
worden toegevoegd. De u i thoek- het 
oostelijk deel - van Rijnmond zou 
gevormd worden door Vianen, 
Hagestein, Everdingen, Schoonre-
woerd, Hei- en Boeicop, Leerdam, 
Leerbroek, Meerkerk, Ameide, 
Tienhoven en Langerak. 

Als alles doorgaat, schreef ik toen, dan 
krijgen we in de toekomst o.a. Groot-
Vianen. Die nieuwe gemeente zal de 
(oude) gemeenten Everdingen, 
Hagestein, Hei- en Boeicop, Lexmond 
en Vianen omvatten. Groot-Vianen zal 
ruim 21.000 inwoners tellen. 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland 

brachten eind 1980 aan de minister 
van binnenlandse zaken een 
eindadvies uit over de gemeenteli jke 
herindeling. Definitief was dat 
eindadvies geenszins, want inmiddels 
is er opnieuw een eindadvies 
uitgebracht over de herindeling van de 
Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen. 
Bij de herindeling van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
zijn achtendertig Zuid-Hollandse en 
twee Gelderse gemeenten betrokken. 

Gedeputeerde staten stellen in hun 
recent gepubliceerde eind(?)advies 
voor, om zes gemeenten zelfstandig te 
laten: Alblasserdam, Gorinchem, 
Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-
Lekkerland, Papendrecht en 
Sliedrecht. De overige vierendertig 
gemeenten zouden samengevoegd 
moeten worden tot zeven nieuwe 
gemeenten: 
Giessen (Arkel, Giessenburg, Hoog-
blokland, Hoornaar, Noordeloos en 
Schelluinen); Graafstroom (Bleskens-
graaf, Brandwijk, Goudriaan, 
Hofwegen, Molenaarsgraaf, Ottoland, 
Oud-Alblas en Wijngaarden); Leerdam 
(Kedichem, Leerdam en 
Schoonrewoerd); Leuven (Asperen, 
Herwijnen, Heukelum en Vuren); 
Liesveld (Groot-Ammers , Langerak, 
Nieuwpoort en Streefkerk); Vianen 
(Everdingen, Hagestein en Vianen) en 
Zederik (Ameide, Hei- en Boeicop, 
Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, 
Nieuwland en Tienhoven). 

In het eerder uitgebrachte eindadvies 
werd gesteld dat de nieuw te vormen 
gemeente Groot-Vianen behalve uit 
Vianen, zou bestaan uit Everdingen, 
Hagestein, Hei- en Boeicop en 
Lexmond. Groot-Vianen zou ruim . 
21.000 inwoners tellen. In de nieuwe 
situatie blijft het inwoners-aantal 
beperkt tot 18.000. 

We wachten met spanning op het 
volgende eindadvies! 

J.A.L. de Meyere 
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Verenig ingsnieu ws 

Verslag van de excursie (met 
jaarvergadering) naar Buren 

Precies om halfeen vertrokken dertig 
leden van de Historische Vereniging 
op zaterdag 15 mei j. l . vanaf het 
busstation te Vianen per bus naar 
Buren. Daar zou een bezoek gebracht 
worden aan de pas gerestaureerde St 
Lambertuskerk, 
Bij aankomst te Buren werd onze 
vereniging ontvangen door de 
President Kerkvoogd, de heer N. 
Berghuis. Na een korte uiteenzetting 
over de geschiedenis van de stad 
Buren vertelde de heer Berghuis op 
zeer boeiende wijze over het ontstaan 
van de kerk, het wel en wee 
gedurende de afgelopen eeuwen, en 
ten slotte over de restauratie. 
Het oudst bekende geschreven 
document in verband met de kerk te 
Buren is een verzoek van Alard, heer 
van Buren, aan de Utrechtse bisschop, 
Frederik van Blankenheim, om de 
kapel aldaar te verheffen tot 
parochiekerk. Op 17 maart 1395 
bekrachtigde de bisschop dit verzoek. 
In hetzelfde jaar, op 27 juni, verwierf 
Buren ook stadsrechten. Het jaar 1395 
was dus in tweeërlei opzicht een 
belangrijk tijdstip in de historie van 
Buren. 

De heer Berghuis besteedde uitgebreid 
aandacht aan de bouw van de kerk en 
de toren, en aan het interieur. Ook 
kwamen de grafkelders aan de orde, 
onder andere die van prinses Maria 
van Oranje, de stichtster van het 
Weeshuis. Ter nagedachtenis aan 
deze prinses is in de kerk een 
prachtige graftombe opgericht. Na een 
en ander meegedeeld te hebben over 
eerdere restauraties - onder andere 
ten gevolge van brand en 
oorlogsschade tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog - vertelde de spreker iets over 
de vondsten tijdens de laatste 
restauratie. 
Na de inleiding van de heer Berghuis 

volgde een rondgang door de fraaie 
kerk. 
Het bezoek aan de kerk werd gevolgd 
door een korte wandeling door de stad 
Buren. In het nutsgebouw werd 
vervolgens de jaarvergadering 
gehouden. 

Namens de excursiecommissie, 
G.A. Verduin 

Buren: een correctie 

In een vorig nummer van ons tijdschrift 
stond de aankondiging van de excursie 
naar Buren, met een korte historische 
introduktie (Jrg 7, nr 1, 1982, 31-32). 
Naar aanleiding daarvan stuurde de 
heer TA. Blom uit Leerdam ons de 
volgende korrektie, die we uiteraard 
zeer gaane, én met dank aan de heer 
Blom - overnemen: In het overzicht 
over dit stadje wordt een foutief jaartal 
genoemd van de verheffing tot 
graafschap. Dit vond niet in 1492 
plaats maar op 24 juni 1498. Op deze 
datum werden zowel de heerlijkheid 
Buren als Leerdam door Maximiliaan 
van Oostenrijk tot graafschap 
verheven. 

Lezingen-cyclus 

Traditiegetrouw organiseert onze 
vereniging in het najaar een lezingen
cyclus. Het programma voor dit jaar 
bestaat uit: 

31 augustus 1982 
Th. Pollemans 
"Herman de Man" 

29 september 1982 
F.A.M. Pietersen 
"De muntslag in Vianen" 

14 oktober 1982 
P. Horden 
"Met Floris A. van Hal naar Heicop" 

13 januari 1983 
A.J. Hanou 
"Jacob Campo Weijerman" 
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De lezingen worden telkens om 20.00 
uur gehouden in het Jeugdgebouw, 
Klooster 1 te Vianen. 

Tentoonstelling en boek over Vianen 

Gedurende de traditionele 
Paardenmarkt organiseert de Stichting 
Stedelijk Museum Vianen de 
tentoonstelling "LEVEN IN EN OM 
EEN POORT- aspecten uit de historie 
van de Lekpoort te Vianen". 
De expositie zal aandacht besteden 
aan ontstaan en groei van de stad 
Vianen en de daarmee 
samenhangende bouw van de 
stadspoorten, als onderdeel van de 
verdedigingswerken. Wat er zoal in en 
om de poorten gebeurde (bijvoorbeeld 
de functie van gevangenis) wordt 
uiteraard ook belicht op de expositie. 
Tevens komt het hoe en waarom van 
het verdwijnen van de Landpoort en de 
Oostpoort aan de orde. 
Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de bewaard gebleven Lekpoort. 

Ter gelegenheid van de tentoonstell ing 
verschijnt het boek "DE LEKPOORT TE 
VIANEN - aspecten uit de historie van 
een stadje aan de Lek". 
Het boek zal ongeveer 80 pagina's 
tellen en evenveel afbeeldingen. Een 
groot aantal van de illustraties werden 
niet eerder gepubliceerd. Het boek 
geeft een geheel nieuwe kijk op het 
ontstaan en de wordingsgeschiedenis 
van de stad Vianen. 
Het boek, dat in een beperkte oplage 
verschijnt, zal tijdens de 
tentoonstelling verkrijgbaar zijn. 
Het kan ook besteld worden bij de 
penningmeester van de Stichting 
Stedelijk Museum, Mevrouw H.M. 
Rutgers-Stal, Aimé Bonnastraat 9, 
4132 CD Vianen (tel. 03473-71424). 
De leden van de Historische 
Vereniging kunnen een exemplaar van 
het boek tegen gereduceerde prijs 
kopen. 
De tentoonstelling wordt van 4 t/m 16 
oktober 1982 gehouden in de 
Burgerzaal van het Stadhuis te Vianen. 

De tentoonstell ing is van dinsdag t/m 
vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 17.00 uur; bovendien 
op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur. 
Op zaterdag en zondag is de expositie 
open van 10.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. 
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