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Bericht van de redactie De Biezenpoldermolen 

De Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode" wekt bij zijn leden 
hoge verwachtingen. Terecht, want de 
vereniging beschikt immers over een 
excursiecommissie, die behalve uit
stappen ook lezingen organiseert; een 
archeologische werkgroep; een genea
logische werkgroep; en ten slotte een 
tijdschrift-redactie. Voorwaar geen 
gering aanbod. 
De aktiviteiten van de verschillende 
werkgroepen blijkt echter in de praktijk 
niet steeds te beantwoorden aan de 
hoog gespannen verwachtingen van 
de leden. Ook de redactie van dit 
tijdschrift kwam in een impasse terecht 
en liet verstek gaan. Het is hier niet de 
plaats om daar dieper op in te gaan. 
In elk geval staat vast dat dit nummer 
het laatste is, dat onder de huidige 
redactie tot stand is gekomen. Wij 
bieden de lezer onze oprechte 
excuses aan voor de vervelende ver
traging, die bij de produktie is 
ontstaan. 

Wij zijn bijzonder verheugd over het 
feit, dat inmiddels een nieuwe redactie 
geformeerd is, waardoor de kontinuï-
teit van het tijdschrift verzekerd is. 
De inhoud van het huidige nummer is 
zeer gevarieerd van inhoud: voor elk 
wat wils. Wij zijn de auteurs erkentelijk 
voor hun bijdragen. 

Tot slot wil de scheidende redactie al 
diegenen bedanken, waar we in de 
afgelopen jaren mee samenwerkten: 
auteurs, adviseurs, leveranciers van 
illustratiemateriaal, fotografen, adver
teerders, typisten, vormgevers en 
drukkers. Vanzelfsprekend bedanken 
we gaarne de lezers voor het voort
durende kritisch en hartelijk 
begeleiden van het tijdschrift én voor 
het vertrouwen, dat in ons werd 
gesteld. 

Nadat in de middeleeuwen de diverse 
polders in cultuur waren gebracht1, 
beginnende bij de hoogst gelegen 
velden langs de Lek en vervolgens 
meer naar het zuiden toe, voerde men 
het overtollige regen-, kwel- en 
overstromingswater af via eenvoudige 
houten siuisjes naar een in de 
omgeving lopend natuurlijk of 
gegraven water, dat op zijn beurt weer 
in verbinding stond met een der 
omringende rivieren. 
Voorde Biezenpolder, gelegen in de 
Vijfheerenlanden, was dit afvoerwater, 
ook wel boezem genaamd, de meest 
oostelijke sprank waarin het veen-
riviertje de Zederik zijn oorsprong 
vond. Dat is op de meest noordelijke 
punt, namelijk daar waar we nu het 
gemaal van deze polder vinden. 
De Zederik liep, nadat beide spranken 
zich hadden verenigd, al kronkelend in 
zuidelijke richting naar Arkel tot hij in 
de Linge uitmondde. 
Dit door natuurlijk verval af laten lopen 
van het wateroverschot, voldeed in 
aanvang goed, maar werd na verloop 
van tijd steeds moeilijker. Dat kwam 
door twee verschijnselen waarop men 
geen greep had. Ten eerste werd het 
waterpeil van de rivieren steeds hoger. 
Door opslibbing van de rivierbodem 
verhoogde deze zichzelf in haar 
bedding. Anderzijds bemerkte men een 
gestage daling van het oppervlak van 
de polders. Dit verschijnsel, klink 
genaamd, ontstond (en ontstaat nog) 
als we water aan de veenbodem ont
trekken. Dit bosveen is in onze streken 
op de meeste plaatsen afgedekt 
door een dun laagje rivierklei. 
Door verlaging van het waterpeil in de 
moerassen, daalde ook het grond
waterpeil. Er kon een veenoxidatie 
met zuurstof uit de lucht plaatsvinden, 
waardoor er van het droge veen haast 
niets overbleef. Dit had tot gevolg dat 
de afdekkende kleilaag mee daalde. 
Een kleine duizend jaar na de inpolde
ring vinden we op zulke plaatsen nog 
steeds de scheiding tussen klei en 
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veen op de grondwaterspiegel. Dit 
ondanks dat de bodem sedertdien met 
meer dan een meter is gezakt. 
Door deze oorzaken werd het op 
natuurlijke wijze afvoeren van polder
water steeds moeilijker, zodat men 
spoedig moest omzien naar technische 
hulpmiddelen, zoals een door mens of 
dier aangedreven watermolentje. Deze 
molentjes zullen vanwege hun geringe 
capaciteit, slechts gezien kunnen 
worden als een eerste aanzet. 
De bemaling door middel van wind
molens komt in onze streken al vroeg 
voor. In 1461 worden er akties 
gevoerd om het bouwen van 
watermolens langs de Zederik te ver
bieden. Door de heer van Vianen of 
Culemborg blijken er zekere molens 
langs de Zederik te zijn gesticht2. 
De molens mogen uiteindelijk blijven 
staan en worden spoedig door 

De Biezenmolen te Vianen, 1916. Op de 
voorgrond de familie De Jong. 
(Met dank aan de heer B. Loeve te Hilver
sum voor de foto en -informatie). 

meerdere gevolgd. Tussen 1471 en 
1491 zijn het er zoveel, dat ze 
gezamenlijk het water in de Zederik zo 
hoog opmalen dat het over de laagste 
kaden dreigt terug te lopen en dat een 
maalpeil moet worden ingesteld, waar
boven geen molen meer malen mocht3. 
Hieruit blijkt dat men de technische 
problemen vooreen redelijke polder-
waterbeheersing zo langzamerhand 
onder de knie had gekregen. 
Naast deze technische problemen, had 
men ook nog moeilijkheden met de 
afvoer van het boezemwater4 en 
problemen op bestuurlijk terrein. Dit 
gold des temeer wanneer een polder 
aan meer dan één landsheer 
behoorde. Dat was ook voor de 
Biezenpolder het geval. De polder 
behoorde slechts voor 49 ha tot Viaans 
grondgebied, terwijl het belangrijkste 
deel van zijn 586 ha onder de juris
dictie van de heren van Hagestein viel. 
Dat de polder reeds vóór 1581 een 
watermolen bezat, kunnen we lezen in 
de toelichting welke de opzichter van 
de nieuw te bouwen molen aan het 
later te noemen bouwbestek toevoegt. 
We vinden hierin dat op 5 september 
1583 vijf stuivers worden uitbetaald 
aan diegene die het oude ijzer van de 
oude molen naar de Waag te Vianen 
heeft gebracht. Helaas vermeldt men 
niet wat voor soort molen het geweest 
was, zodat we hierover in het onzekere 
worden gelaten. Het kan wel een 
windmolen zijn geweest. De levens
duur werd in die dagen gesteld op zo'n 
vijftig jaar5. In elk geval: de oude 
molen voldeed niet meer of was 
versleten, zodat er een nieuwe moest 
komen, waartoe de heren van 
Hagestein een bouwbestek deden 
opstellen6. Het begint aldus: Bestek 
van den watermolen die wij zetten 
zouden in den polder gelegen tot 
Hagestein en Vianen genaamd Den 
Biezen. 

In dit bestek worden alle molenonder-
delen met name genoemd, welke 
afmeting zij moeten hebben en van 
welke houtsoort ze moeten worden 
gemaakt. 
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Fragment van een plattegrond van Vianen 
en omgeving. Anonieme tekening, 
omstreeks 1531. 
Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst. 
(Foto: Gouda, Gemeentelijke Archiefdienst). 

Interessant is ook de slotbepaling: 
Item, alsomen in den Gageldijk leggen 
zal een stenen brug, zal den aannemer 
daartoe leveren het schut met zijn 
toebehoren teweten twee gebinten met 
een schotdeur naar den eis, repen en 
windas. Dit wil zeggen dat er een brug 
moest komen met twee sluisdeurtjes, 
die met een windas opgetrokken 
konden worden. Zo werd scheepvaart 
met kleine vaartuigen tussen de polder 
en de Zederik mogelijk. Zeker mogen 
we aannemen dat dit sluisje in de 
tegenwoordige Autenasekade zal 
hebben gelegen nabij de molen. 
Het bestek eindigt aldus: Wij 
Domdeken ende Capittel ten Dom en 
Capittel van Oud Munster te Utrecht, 
heren tot Hagestein ende mede als 
gerfden in den voorsz. polder, mits
gaders van onderschreven geërfden in 
den zelve polder bevinden dat de 
molen aldaar gezet zal worden zulks 
dat het gemeen land daar door van het 
water gepro . . . zal worden, hebben 
overzulks in het maken en stellen van 

dezen molen geconcenteerd en 
concenten bij deze artikelen. 
Den 28 november 1581. 
Goed, er moest dus een nieuwe water
molen worden gebouwd in de Biezen-
polder. Het zou echter een slepende 
zaak worden. De zich bij het bestek 
bevindende bijlagen melden ons dat 
ene Willem de Man in 1583 optreedt 
als opzichter en gemachtigde van de 
opdrachtgevers. Blijkbaar is er aan de 
molen nog het een en ander niet in 
orde. De aannemer van de bouw, 
Johan de Bruin, krijgt pas op 23 juni 
1583 zijn eerste termijn van de 
aanneemsom uitbetaald. De Bruin 
schijnt zijn werk te verzaken, zodat 
De Man zelf stappen gaat onder
nemen. Zo besteedt hij op 23 augus
tus enig ijzerwerk aan bij smid Gerrit 
Reyersz te Vianen, op 5 september 
gevolgd door aanbesteding van ijzer
werk bij de Viaanse smid Van Bramen. 
In diezelfde maand laat hij een acte 
van protest aantekenen bij deur
waarder Domselaar tegen Johan de 
Bruin, wegens diens ingebreke blijven. 
De Bruin is er waarschijnlijk niet van 
geschrokken, want op 23 september 
wordt nogmaals tegen hem geprotes
teerd, nu bij deurwaarder Coddenoirt. 
Wanneer al deze protesten niet helpen 
moet De Man op 3 januari 1 584 weer 
naar Vianen en verneemt daar dat 
onze Johan nog steeds geen hout 
heeft besteld bij Roelof de Man. Op de 
vijfde van die maand gaat hij samen 
met Roelof en zes arbeiders naar de 
molen om wat hout op te hijsen. Ziezo, 
zal de man gedacht hebben, dat heeft 
geholpen. Echter niet bij Johan de 
Bruin, want op 26 maart bemerkt 
Willem de Man dat reeds besteld hout 
nog steeds niet bij de molen is. Op 
29 maart blijkt het hout toch te zijn 
afgeleverd. Dan wordt er vlot gewerkt, 
zodat in april de tweede termijn van de 
aanneemsom aan Johan kan worden 
ter hand gesteld. 

Toch is Willem het gezeur met Johan 
nu goed zat. Hij besteedt het maken 
van de stenen (lagerstenen) aan Jost 
Robbars, op 14 april gevolgd door het 
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aanbesteden van de afbouw van de 
molen aan een ander. Op 17 mei 
treffen we ene Cronestein en Marsman 
met drie timmerlieden bij de molen. 
Zij zijn aan het opnemen wat er nog 
aan de molen ontbreekt. Vervolgens 
gaan Willem en Roelof de Man op 
26 mei op pad naar Culemborg: ze 
hebben eiken planken nodig voor de 
buitenbekleding van de molen. 
Over de verdere aktiviteiten in de 
zomer van 1584 worden we niet 
ingelicht. We mogen aannemen dat er 
wel aan de molen gewerkt zal zijn. 
Op 23 september meldt Willem dat hij 
een vergadering van ingelanden uit de 
polder moest uitschrijven. Deze ver
gadering werd gehouden in Utrecht. 
De opkomst zal niet groot geweest 
zijn. Immers, de oude molen was in 
1582 in de lente gesloopt en de 
nieuwe was nog niet klaar. Dat 
betekent dat de landerijen in dit 
gebied toen verstoken waren van 
bemaling. Dat zal de opbrengst niet 
ten goede zijn gekomen. Begrijpelijk 
dat de betrokkenen het getouwtrek om 
hun molen meer dan beu waren. 
In ieder geval wordt op 23 oktober 
nogmaals een vergadering belegd. Uit 

Hagestein waren slechts ene 
Santwijck en Cornelis Keyser aan
wezig. Daar de club niet groot was 
heeft Willem ze maar mee naar huis 
genomen en te eten gegeven, waar
voor hij overigens wel 30 stuivers in 
rekening bracht! 
Vervolgens werd een vergadering in de 
Dom te Utrecht uitgeschreven, nu op 
5 november. De Man meldt dat hij lang 
heeft gewacht, maar niets heeft 
kunnen doen, wegens het niet ver
schijnen van de geërfden. De boeren 
zullen gedacht hebben: "nu gaat het 
geld kosten. Thuis blijven". 
Dat zij inderdaad niet met hun geld 
klaarstonden en evenmin genegen 
waren goedschiks hun aandeel in de 
bouwkosten te betalen, worden we 
gewaar als onze Willem op 15 februari 
1585 naar Everdingen en Culemborg 
wordt gestuurd, om daar toestemming 
te verzoeken per executie over deze 
gelden te kunnen beschikken. En dan 
eindelijk, op 4 augustus wordt de 
molen na een laatste inspectie geheel 
in orde bevonden, zodat we kunnen 
vaststellen dat de bouw een periode 
van ruim 31/2 jaar in beslag heeft 
genomen. 

#f%';c*B"'" 

Fragment "Nieuwe Caerte Vertoornende den 
geheelen Alblasserwaert. Nieulycx uyt-
gegeven Door Mattheus van Nispen 

Lantmeter Tot Dordrecht 1681. 
Vianen, partikuliere collectie. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 
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De gegevens uit het bouwbestek 
komen overeen met de molen zoals wij 
die nog kennen van een foto van 
omstreeks 1916. Blijkbaar was het dus 
wel een degelijke molen. Bovendien 
blijkt het ook een vrij forse molen te 
zijn. In 1831 wordt immers een vlucht 
opgegeven van 26,37 meter7. 
De molen heeft stand gehouden tot 
1926. In dat jaar moest hij na 341 jaar 
trouwe dienst, plaatsmaken voor een 
dieselmotorgemaal, dat tot 1984 de 
polder van zijn overtollige water heeft 
verlost. Sedertdien wordt het water 
afgelaten op de naastliggende polder 
Autena. Het dieselmotorgemaal wordt 
nog wel in reserve/bed rijfsvaardig 
gehouden. 

Hoewel de molen op Viaanse grond 
was gebouwd en Vianen ook een klein 
deel van de polder tot zijn territoir 
mocht rekenen, vinden we in de 
genoemde toelichting geen bemoeie
nis van Vianen met de molenbouw. 
Later blijkt dat de molen in beheer is 
bij het polderdeel De Biezen van de 
polders onder Hagestein. De 
bemalingskosten werden wel hektare-
gewijs over de ingelanden omge
slagen, doch de Viaanse bezittingen 
genoten vanouds een vrijstelling van 
f 0,15 per hectare. De herkomst van 
dit voordeeltje is mij niet bekend8. 
Bij de aanleg van het Zederikkanaal in 
1824/26, werd het westelijk 
polderdeel van de rest afgescheiden. 
De bemalingseenheid werd hersteld 
door de aanleg van een grondduiker 
onder het kanaal door, zodat men het 
westelijke deel toch kon bemalen. 

Joh. de With 

NOTEN 
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kundige aanteekeningen van vroeger 
binnendijksche waterontlastingen door 
sluizen en waterleidingen ..., Utrecht 
1834, 51. 

8. Idem, noot 3. 

NASCHRIFT: 

Op pagina 73 van "Vianen in oude ansich
ten", deel 1, wordt de nog bestaande molen 
te Hei- en Boeicop getoond. Volgens het 
bijschrift is het de Biezenpoldermolen. 

Brand in Lexmond 

Brand. Een woord dat vooral vroeger 
de mensen de schrik in het lijf joeg. 
Brand betekende vaak dat er veel van 
hun bezittingen in de vlammenzee 
verloren ging. Huizen, en zeker boer
derijen, waren door hun vele houtwerk 
en rieten daken een willige prooi voor 
de vlammen. Natuurlijk, men 
probeerde wel te blussen, maar met de 
primitieve middelen die er toen waren 
lukte dat vaker niet dan wel. Boven
dien kon men zich toen nog niet zo 
snel verplaatsen. Alleen als je een 
rijpaard had of een kar, dan ging het 
nog. Maar als je moest lopen was een 
paar kilometer toch tamelijk ver. 
Hulp kwam daarom nogal eens te laat 
en als ze op tijd was, kon men vaak 
niet veel meer doen dan de omvang 
van de brand beperken. Hoe men in 
het verleden probeerde de schade 
zoveel mogelijk te beperken, daar gaat 
dit artikel over. Er zijn drie delen: 

• de brandweer vóór de twintigste 
eeuw; 

• de brandweer in de twintigste 
eeuw; 

• enkele branden uit het "handspuit-
tijdperk". 
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De Brandweer vóór de twintigste eeuw 
- de rol van de overheid 

Overheid en brandbestrijding. Twee 
zaken die altijd al onverbrekelijk met 
elkaar verbonden zijn geweest. Dat is 
niet zo verwonderlijk, want bij dicht 
naast elkaar staande huizen, schuren, 
hooibergen, enzovoort kon de brand 
gemakkelijk overslaan naar de aan
palende percelen. Het was dus een 
algemeen belang om de brandbestrij
ding zo goed mogelijk te regelen. Dit 
kon het beste door de overheid 
gebeuren, omdat deze ook onwill igen 
kon dwingen om zich aan de regels te 
houden door boetes en andere 
straffen op te leggen. 
De bemoeienis van de overheid begon 
met het opstellen van regels, zowel 
voor het voorkomen van brand als voor 
het blussen ervan. Regels voor brand-
sloten, brandgereedschap, de kon-
struktie van schoorstenen en vuur
haarden en het omgaan met vuur, zijn 
ongetwijfeld zeer oud en zullen steeds 
zijn uitgebreid. Zelfs burenhulp, die 
bijna altijd spontaan gegeven werd als 
er brand was, werd aan regels 
gebonden. 

Het oudste reglement 

Het oudste teruggevonden brand
reglement van Lexmond dateert van 
14 december 1782. Het werd door de 
Gecommitteerde Raden van de Staten 
van Holland en Westfriesland goed
gekeurd op 28 februari 1 783. Vóór die 
tijd waren er ook al bepalingen, zoals 
onder andere blijkt uit de schouw-
instructies en -rapporten van brand-
sloten en brandgereedschappen, maar 
erg uitgebreid zullen deze niet 
geweest zijn. 
In 1782 was er een aanleiding om een 
nieuw en uitgebreid reglement te 
maken. Vermoedelijk werd in dat jaar 
namelijk de eerste brandspuit voor 
Lexmond besteld. Men pakte de zaak 
goed aan door een uitgebreid 
reglement op te stellen, waarin alle 
vroegere maatregelen verwerkt waren. 

Kennelijk was men zo trots op de 
nieuwe spuit dat men het reglement 
begon met alle bepalingen die betrek
king hadden op het werken met de 
brandspuit. Pas daarna kwamen de 
brandpreventie-maatregelen, die waar
schijnlijk al eeuwen oud waren. 

R E G L E M E N T en O R D O N N A N T I E 

omtren. het behandelen van de 

B R A N D S P U Y T , 
Mitsgaders tot weringe en blusfchinge f^lii)11 

van B R A N D , £**•, J** 

LEXMOND EN ACHTHOVEN. < 

•>: ' 

Te UTRECHT, 
By E. P. B O S C 

Boekverkoper 1786. 

H, 

Omslag van het brandweerreglement uit 
1782, uitgegeven in 1786. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief. 
(Foto: Lexmond, auteur). 

Grote steden - maar ook kleine 
steden, zoals Vianen - hadden in 1782 
al veel langer brandreglementen. Daar 
was het gevaar van een stadsbrand 
ook dreigender door de grote 
concentratie van huizen. Het oudst 
bekende brandreglement is dat van 
Amsterdam, dat uit 1399 dateert1. 
Lexmond liep echter helemaal niet 
achter bij de kleinere gemeen
schappen want er waren in die tijd nog 
veel plaatsen die helemaal geen 
reglement hadden, laat staan een 
brandspuit! 
Toch was Lexmond niet het eerste 
dorp in de streek dat een brandspuit 
had. Meerkerk had bijvoorbeeld al vele 
tientallen jaren ervoor het goede 
voorbeeld gegeven. Deze spuit was 
zelfs al op 23 mei 1762 gebruikt om in 
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Lakerveld het huisje van Cornells Ket 
te blussen2. 
In 1818 kwam er een nieuw reglement 
voor Lexmond, dat overigens slechts 
zeer weinig afweek van dat uit 1782. 

Brandsloten 

Zonder water valt er weinig te blussen. 
Dat was vroeger zo en nu nog. Het is 
dan ook geen wonder dat de oudste 
teruggevonden dokumenten hoofd
zakelijk over de zogenaamde brand-
sloten gaan. Dit waren sloten die dicht 
langs de huizen liepen en sloten die er 
voor moesten zorgen dat de eerst-
genoemden voldoende water toege-
voerd kregen. Soms werden sloten 
speciaal voor dit doel gegraven. De 
brandsloten moesten goed op diepte 
gehouden worden. Dit werd periodiek, 
meestal jaarlijks, gekontroleerd door 
schout en schepenen, de zogenaamde 
"schouwen". Zo bevindt zich in het oud 
archief van Lexmond een stuk waarin 
een Heer Van Brederode aanwijzingen 
geeft over brandsloten en de schouw 
ervan. Het stuk is ongedateerd, doch 
uit het handschrift is af te leiden dat 
het waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 17de eeuw geschreven is. 
In dat dokument wordt bepaald dat alle 
eigenaren van de brant- ofte 
kercksloot ervoor moeten zorgen dat 
er in hun deel voldoende water staat. 
Bovendien moesten ze de slootkanten 
even hoog maken als den dijck ten 
midden in 't dorp tegenwoordich 
gelegen is, te weten twee voet hoger. 
Met den dijck wordt hier waarschijnlijk 
de tegenwoordige Dorpsstraat 
bedoeld. Deze brant ofte kercksloot is 
waarschijnlijk een sloot die vanaf de 
kerk langs de Kortenhoevenseweg 
liep. Ook was er een brandsloot van de 
hogen dijck aff tot ter hoochte van de 
straet voor de schout van Lackervelt 
toe. In hetzelfde dokument is bepaald 
dat aan weerszijden van de 
brandsloten goten moesten worden 
aangebracht, waardoor het water 
bequemelijck can losen ter plaetse uyt 

daer zulcx behoort. Waarschijnlijk werd 
het water uit de sloot geschept en 
stroomde dan door de goot naar het 
andere einde en werd daar in emmers 
opgevangen. De goten zullen daarom 
wel haaks op de sloten gestaan 
hebben. Dicht bij het brandende huis 
werden de emmers dan vermoedelijk 
gevuld en op deze wijze hoefde men 
niet ver meer met de volle emmers te 
sjouwen. 
Uit schouwrapporten uit later tijd, 
bijvoorbeeld die van 17603, blijkt dat 
men op bepaalde plaatsen (bij de 
goten?) gemakkeli jke trappen naar de 
sloten moest hebben. Volgens het 
17de eeuwse dokument moesten de 
sloten achter de huizen in het dorp 
(zowel aan de west- als aan de oost
zijde) ook op voldoende diepte 
gehouden worden. Om dat allemaal 
in orde te maken kreeg men twee 
maanden de tijd. Als iemand zijn deel 
van de sloot dan nog niet in orde 
gemaakt had, dan zouden schout ende 
gerechte dit op kosten van de persoon 
in kwestie laten uitvoeren, in het
zelfde dokument staat ook, zomaar 
tussen de bepalingen van de brand
sloten in, dat alle bomenten midden op 
't dorp meteen gerooid moesten 
worden. Mogelijk was men bang dat 
door deze bomen het vuur gemakkelijk 
kon overslaan en men het daarom 
veiliger vond de bomen te rooien. 
In de 18de eeuw vond het schouwen 
van de sloten eind november plaats. 
Dit gaf soms moeilijkheden wanneer 
de brandsloten bevroren waren, zoals 
dat het geval was in 1759. De schouw 
op de sloten werd toen uitgesteld en 
alleen het brandgereedschap werd 
gekontroleerd. 

Als het 's winters vroor moesten de 
bewoners in de sloot vóór of achter 
hun huis een bijt van ongeveer 1,2 
meter in het vierkant openhouden. 
Ze waren verplicht zowel 's morgens 
als 's avonds het bijt open te hakken. 
Dit zal wel één van de regels zijn 
geweest waarmee nogal eens de hand 
gelicht zal zijn. 
In de haven van Lexmond moesten 
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ook twee wakken opengehouden 
worden om genoeg water te hebben 
als er brand uitbrak in een van de 
dijkhuizen. In 1861 kreeg de 
gemeentebode W. Stravers de 
opdracht de wakken in het vervolg te 
hakken. Hij ontving er wel een 
vergoeding voor, afhankelijk van het 
werk dat hij eraan had. Zo beurde hij in 
1862 f 2 , -en in 1864 f 3,-. 
In 1856 waren de brandsloten zo 
vervuild dat de pas benoemde brand
meesters A. Boeff, L.A. van Effen, 
D. Welle, G.B. Lemmen, H. Veen Hzn 
en H. Bassa een schriftelijk verzoek 
indienden om hier iets aan te doen, 
omdat indien het ongeluk wilde dat er 
brand op het dorp zelf ontstond, wij 
groot gevaar liepen met de spuit niet 
het minste te kunnen uitrichten. Ze 
waren kennelijk van mening dat het 
bijhouden van de brandsloten toch op 
niets uit zou lopen en deden daarom 
een paar andere voorstellen om aan 
water te komen. Volgens hen was het 
beter om een waterleiding vanuit de 
rivier, onder de Hoogendijk (= Lekdijk) 
door achter het dorp om te leggen. 
Hier is echter nooit iets van gekomen. 

Brandgereedschap 

Om een brand te blussen moest er, 
behalve water, voldoende en goed 
gereedschap voorhanden zijn. Schout 
en schepenen hadden hele lijsten 
waarop precies vermeld stond wat in 
elke huis aanwezig moest zijn. Uit 
oude schouwrapporten blijkt dat dit 
altijd minstens één of meer emmers 
waren. Bij het schouwen bleken die er 
meestal ook wel te zijn, maar vaak 
ontbrak er dan één van de twee oren. 
Op de dag dat er geschouwd werd, 
moest het brandgereedschap aan de 
weg gezet worden. De houten emmers 
moesten dan vol water staan. Men kon 
zo meteen zien of er zich lekke exem
plaren onder bevonden! Onze voor
ouders waren zo gek nog niet. 
Eind 1760 werd bepaald dat elk stuk 
brandgereedschap gemerkt moest 
zijn4. Dit was een zinnige bepaling 

want het zal beslist wel eens zijn 
voorgekomen dat iemand na een 
brand met een slechter stuk gereed
schap naar huis ging dan waarmee hij 
gekomen was, simpelweg omdat een 
ander met een betere eigendom er 
vandoor gegaan was. Elk stuk 
gereedschap moest daarom voorzien 
worden van de initialen van de 
eigenaar. Op de emmers met witte 
olieverf en op de houten delen van het 
gereedschap, of erop geschilderd of 
erin gesneden. 

In 1782 werd (weer ?) bepaald dat in 
elk huis bovendien een lantaarn 
aanwezig moest zijn. Die kon zowel bij 
brand als in het dagelijkse leven 
gebruikt worden. In het laatste geval 
om fe kunnen gaan op zolders, in 
schuuren ofte buytenshuys, om, zoveel 
doenlijk is, ongelukken van brand te 
verhoeden. Men hoopte dat de 
mensen, nu ze toch een lantaarn 
hadden, niet met open vuur (zoals 
kaarsen !) door het donkere huis 
gingen zwerven, maar de veel veiliger 
lantaarn zouden gebruiken. De voor
schriften waren streng en op de 
naleving ervan werd goed toegezien. 
In het eerder genoemde jaar 1760 
werd zelfs bepaald dat ook als een 
huis was afgebroken, het brandgereed
schap intakt moest blijven en op de 
schouwdagen moest worden getoond. 
Was het brandgereedschap niet in 
orde, dan moest in dat jaar een boete 
betaald worden van twee stuivers. Als 
het gedeelte brandsloot niet in orde 
was, moest een zelfde boete worden 
betaald. In 1817, dus zevenenvijftig 
jaar later, was deze boete nog even 
hoog. 

In 1819 werden de voorschriften zo 
slecht nageleefd, dat de schout liet 
afkondigen dat de mensen er goed 
aan deden om de reglementen, die bij 
de gemeente-ontvanger voor 271/> cent 
te koop waren, eens goed te 
bestuderen. De inmiddels uitgedeelde 
boeten moesten echter alsnog betaald 
worden! De verplichting om een brand-
emmer, een ladder en een lantaarn in 
huis te hebben, werd in 1861 opge-



heven. Lexmond had toen al zo'n 
tachtig jaar een brandspuit en men 
vond zo langzamerhand de tijd 
gekomen om de oude bepalingen op 
te heffen. 

De oudste handspuit, waarschijnlijk uit 
1782, aanwezig in de brandweergarage 
te Lexmond. 
(Foto: Lexmond, auteur). 

Maatregelen voor brandpreventie 
(reglement van 1782) 

Door open vuur in huis is al menige 
brand ontstaan. Geen wonder dat er al 
vroeg regels kwamen om dit gevaar in 
te dammen. In huis mocht volgens het 
reglement van 1782, open vuur niet 
meer gestookt worden, tenzij in een 
goedgekeurde schouw met schoor
steen. Vóór 1782 was dit mogelijk 
nog wel toegestaan. Ook was het 
verboden een kaars of een open 
lantaarn te gebruiken in achterhuizen, 
schuren, op zolders of buiten. As was 
ook een beruchte veroorzaker van 
brand. Die ontstond als men de vaak 
nog hete as uit haard of kachel op een 
brandbare plaats weggooide. Geen 
wonder dat er ook uitgebreide regels 
waren voor het opslaan van de as. Het 
opslaan ervan moest gebeuren in 
aarden of stenen putten die, afhanke
lijk van de plaats, open of gesloten 
moesten zijn en minstens twee roeden 
(7,53 meter) van huizen, schuren, hooi-
schelven, enzovoort verwijderd 
moesten zijn. Voor een houten hek 
was deze afstand één roede (3,77 
meter). 

Omdat tijdens het hekelen van vlas 
gemakkelijk brand kon ontstaan (droge 
stof en droge stengels), golden ook 
hiervoor strenge voorschriften. Zo 
mocht het hekelen alleen gelijkvloers 
in voorhuizen gebeuren, waarbij de 
vensters en deuren open moesten zijn. 
Bovendien mocht men alleen maar 
tussen vijf uur 's morgens en negen 
uur 's avonds hekelen. Voor verlichting 
mochten alleen maar kaarsen in 
gesloten lantaarns gebruikt worden en 
's winters mocht men alleen maar vuur 
hebben in dichte stoven zonder gaten. 
Voor het drogen van vlas, voor de 
plaatsen waar het vlas of de hennep 
gebraakt/gekneusd werd (de zoge
naamde braakhutten) en voor het 
voorkomen van hooibroei waren ook 
regels gegeven. Vooral voor hooibroei 
was men benauwd. Als het nat, vochtig 
weer was, mocht men het hooi niet 
optasten. Verder waren de brand
meesters verplicht om van tijd tot tijd 
alle stallen, schuren, hooizolders en 
-bergen te inspekteren om na te gaan 
of er soms gevaar voor hooibroei was. 
Roken was ook aan strenge regels 
onderworpen. Als er binnen ergens 
hooi, stro, riet, hennep, hout of 
houtkrullen lagen, was roken verboden. 
Ook buiten, in de buurt van huizen 
waar hooi, riet of stro lag, was roken 
streng verboden. Alleen als je midden 
op de weg liep en je een dopje op je 
pijp had, mocht je al rokend voorbij 
de huizen lopen. 

Al met al waren het zeer zinnige voor
schriften, maar of ze altijd nageleefd 
werden valt sterk te betwijfelen. 
Uit een brief van 1827 blijkt dat veel 
mensen tegen brandschade verzekerd 
waren. Maar voorkomen is nu eenmaal 
beter dan genezen. 

Blussen met emmers 

In de tijd dat er nog geen brand
spuiten waren, gebeurde het blussen 
door water uit emmers op het vuur te 
gooien. Die emmers moest men in de 
sloot of aan de pomp (als die er al 
was!) vullen en dan naar de brand 
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brengen. Als er genoeg mensen bij de 
brand waren, vormden ze een rij en 
werden de volle emmers van persoon 
tot persoon doorgegeven. De laatste 
persoon gooide de emmer dan leeg in 
het vuur en de lege emmer ging weer 
terug naar de waterwinplaats. 
Men kan zich voorstellen dat dit bij 
een flinke brand onbegonnen werk 
was. Bovendien zal de hitte vaak belet 
hebben dat men zo dicht bij het vuur 
kon komen dat het water in het vuur 
gegooid kon worden. Vooral branden
de daken en andere hoge Objekten 
zullen door hun moeilijke bereikbaar
heid lastig of helemaal niet te blussen 
geweest zijn. 

Een brand in je eentje of met twee of 
drie personen blussen, was meestal 
onbegonnen werk. Hoe meer mensen 
er snel aanwezig waren, hoe meer 
kans men had dat de brand geblust 
werd of uitbreiding ervan zoveel 
mogelijk werd voorkomen. Zo gauw 
iemand brand ontdekte was het dan 
ook zaak om zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. 
Brand roepen en de buren waar
schuwen was dan ook het eerste wat 
je moest doen om nog een kans te 
hebben het vuur te blussen of te 
beperken. In het reglement van 1782 
werd het brand, brand roepen en het 
waarschuwen van de buren verplicht 
gesteld. De boete die je kreeg als je 
het niet deed was lang niet mis, 
namelijk tien guldens als de brand 
overdag begon en twintig guldens als 
dit 's nachts gebeurde. In die tijd en in 
vergelijking met de andere boetes 
waren dat flinke bedragen. 
De droge tekst van het artikel waar dit 
allemaal beschreven staat, laat al wat 
doorschemeren van de angst die men 
voor brand had. Het artikel begint 
namelijk als volgt: Indien het mogte 
komen te gebeuren dat in ymands 
huys, schuur, hooyberg, of elders 
onverhooptelijk brand mogte komen te 
ontstaan, zo zal... 
Als er te Lexmond 's nachts brand 
uitbrak, was de kans klein dat hij tijdig 
ontdekt werd. Degeen die zo'n brand 

het eerst op kon merken, was de 
plaatselijke nachtwacht. Deze was dan 
ook verplicht om meteen aktie te 
nemen, zoals onder andere ook te 
lezen valt in het klapwakersreglement 
uit 17755. Volgens dit reglement moest 
hij alarm slaan en een heel rijtje 
mensen waarschuwen, namelijk de 
schout, de oudste thuis zijnde schepen 
die in de kom van het dorp woonde, de 
schoolmeester, de koster, de gerechts
bode, de dienaar van justitie en de 
naaste buren. De nachtwaker zal het 
er wel druk mee gehad hebben en dan 
te bedenken dat hij dat allemaal 
lopend moest doen! 
Zeven jaar later, in 1782, moesten 
"al leen" nog maar gewaarschuwd 
worden: de schout, de drie brand
meesters en hun assistenten, voor
zover ze in het dorp woonden en de 
schoolmeester. De laatste moest zo 
ras hij vernemd, of hem kennisse 
gegeven word dat er brand op het dorp 
of onder de heerlijkheid ontstaan is, 
gehouden zijn de klok te kleppen en bij 
beurte te luyden en daar mede te 
continueren (= door te gaan) for dat 
den brand gebluscht, of hem uyt naam 
van den schout en bij desselfs 
absentie (= afwezigheid) van de brand
meesters, geordonneerd (= bevolen) 
werd daar mede op te houden . . . Bij 
een fl inke brand zal de schoolmeester 
er een grote klus aan gehad hebben! 
Door al het lawaai dat de school
meester en de nachtwaker maakten, 
zal het dorp 's nachts snel uit de slaap 
zijn gewekt. Dat was ook nodig, want 
hoe meer mensen wisten dat er brand 
was, hoe beter er geblust kon worden. 
Alle in Lexmond en Achthoven 
wonende mannen tussen 1 6 en 60 jaar 
waren volgens het reglement van 1782 
namelijk verplicht om te gaan helpen 
bij de brandbestrijding. Ze moesten 
hun brandgereedschap meenemen en 
mochten pas weer vertrekken als de 
brand geblust was en de schout en de 
brandmeesters hen daarvoor toe
stemming hadden gegeven. 
Niet alleen een voldoende aantal 
mensen was belangrijk, ook moest 
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men genoeg blusmateriaal hebben. 
Er was dan ook bepaald dat wanneer 
er in een huisgezin geen man thuis 
was, het brandgereedschap dan maar 
door een vrouw naar de brand 
gebracht moest worden. 

Dorstige kelen 

Blussen was een vermoeiende en 
's winters ook een koude bezigheid, 
zeker in de periode dat er nog met 
emmers geblust werd. Je kreeg er 
dorst van en de blussers lustten dan 
ook wel een slokje. De schout 
bestelde daarom tijdens de brand het 
een en ander bij de plaatselijke 
herbergier en dit werd dan onder de 
blussers en andere helpers uitgedeeld. 
Er werd op die manier heel wat sterke 
drank naar binnen gewerkt, maar de 

m o r i et e f a r i n ! 

Zo is bij een brand op 23 mei 1762 in 
Lakerveld (dat toen nog niet bij 
Lexmond hoorde, maar wel dezelfde 
schout had) door minstens twee 
herbergiers sterke drank geleverd. 
Jacob van Lakerveld stuurde de 
volgende rekening6: 

Drie halve vaten oud bier 9 - 0 - 0 
Twee flessen rode wijn 1 - 8 - 0 
Eén fles Franse wijn 0 - 1 0 - 0 
Twee flessen jenever 0 - 1 2 - 0 
De impost (= accijns op 

sterke drank) 1 - 5 - 8 
De vracht van het bier 0 - 9 - 0 

13 - 4 - 8 
Cornelis de Wijman leverde: 
Acht flessen jenever 2 - 8 - 0 
De impost 0 - 4 - 0 

2 - 1 2 - 0 

De wijn was mogelijk voor schout, 
schepenen en brandmeesters. Verschil 
moest er zijn! 
De rekening van Jacob van Lakerveld 
werd pas in 1764 betaaid, dus twee 
jaar later. Of Jacob zo lang op zijn 
centen heeft moeten wachten of dat 
hij zelf nogal laks was met het 
indienen van de rekening, vermeldt de 
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Rekening voor jenever, 1762. 
Meerkerk, Gemeentearchief Lexmond. 
(Foto: Lexmond, auteur). 

historie niet. In vroeger eeuwen was 
het in Lexmond echter niet ongebrui
kelijk dat een rekening één of twee 
jaar later betaald werd. 
Bij de brand op 2 oktober 1794 in 
Lexmond, toen met de spuit geblust 
werd in plaats van met emmers, 
leverde de herbergier Martines van 
Herwaarden twaalf flessen jenever 
voor f 4,20. 

Gewijzigde organisatie bij ingebruik
name van de brandspuit 

De komst van de eerste brandspuit in 
(vermoedelijk) 1782 bracht ook grote 
veranderingen mee voor de brand
bestrijding. Behalve dat er (waar
schijnlijk voor de eerste maal) een 
brandreglement kwam, werd nu ook 
het brandbestrijden geheel anders 
georganiseerd. Voordat de brandspuit 
er was, had de schout de leiding bij 
het blussen. Als hij er niet was, dan 
moest de oudste schepen het 
bluswerk organiseren. Verder had nie
mand een omschreven funktie. Het 
werk werd gewoon onder de 
aanwezige helpers verdeeld, of liever 
gezegd, iedereen moest doen wat de 
schout opdroeg. 
Dit systeem voldeed echter niet meer 
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toen men in Lexmond met de spuit 
ging blussen. Voor het goed bedienen 
en onderhouden ervan moest men 
over ervaren personeel beschikken. 
Er werden daarom de volgende per
sonen aangesteld: drie brandmees
ters; een aantal spuitgasten voor de 
volgende funkties: tromp- of pijp-
voerder, assistenten voor de tromp- of 
pijpvoerders, pompers voor de pers- en 
waterpomp, waterscheppers en ring-
sluiters. 

Het juiste aantal spuitgasten werd 
door de schout en schepenen vast
gesteld. Vrijwillig waren deze baantjes 
echter helemaal niet. Brandmeesters, 
assistenten en spuitgasten werden 
voor onbepaalde tijd benoemd. Alleen 
door overlijden, hoge ouderdom of 
zwaarwegende redenen kon men 
weer ontslagen worden van zijn brand
weerplicht. 
Deze regeling heeft het uitgehouden 
tot 1939, toen de Vrijwillige Brandweer 
Vereniging begon te funktioneren. 
ledere man tussen achttien en zestig 
jaar kon voor zo'n funktie worden 
aangewezen. Tegenstribbelen hielp 
niets. Je kreeg dan een fikse boete en 
je moest toch je funktie aanvaarden. 
De brandmeesters en hun assistenten 
kregen dan vijf gulden boete en de 
spuitgasten drie gulden. Alleen als je 
kon aantonen onbekwaam te zijn,'t zij 
door ouderdom of ander gebrek kwam 
de schout op z'n beslissing terug. 

Taken van het brandweerkorps 

De schout bleef, zoals dat ook vroeger 
het geval was, bij de brand als opper
hoofd net kommando voeren. Hij 
moest, evenals de brandmeesters, 
ervoor zorgen dat de spuit en andere 
"blusgereedschappen" in goede staat 
werden gehouden. De brandmeesters 
moesten er ook voor zorgen dat het 
blusmateriaal snel naar de brand 
gebracht werd en de spuit werd 
bemand en dat ook bleef. Evenals dat 
tegenwoordig nog het geval is, 
moesten alle brandweerlui zo snel 

mogelijk naar de spuit toe om die naar 
de brand te brengen. 
En oh wee als je niet kwam. Dat kostte 
een brandmeester of zijn assistent vier 
gulden en een spuitgast twee gulden. 
Alleen als je buiten het dorp verbleef 
of ziek was, werd er geen boete 
opgelegd. Als je ziek was moest je dit 
bewijzen door een attestatie van den 
doctor of chirurgijn aan de schout te 
laten zien. 

Helpende vrouwen 

Blussen is altijd een mannenaangele-
genheid geweest; ook tegenwoordig is 
dit nog voornamelijk zo. In het 
reglement van 1782 was echter 
bepaald dat als er niet genoeg 
mannen waren om de spuit te 
bedienen, de schout of de brand
meesters ook bekwaame vrouws
personen konden opdragen om mee te 
helpen. Ze hoefden dan niet het 
allerzwaarste werk te doen, maar 
alleen zodanig werk, dat bij haar 
bekwaamlijk kan worden gedaan. 

Bewaking na een brand 

Behalve blussen, moest de schout met 
de toegestroomde mannen ook zoveel 
mogelijk van de inboedel zien te 
redden. Alles wat uit het brandende 
gebouw werd gehaald werd öf bij een 
ander öf binnen een bewaakte 
afrastering gebracht. Voor de 
bewaking van de geredde spullen 
wees de schout bewakers aan. Uit 
1794 is een lijst bewaard gebleven 
waarop de namen van zesentwintig 
mannen staan vermeld die wacht 
gelopen hebben na de brand die op 
2 oktober van dat jaar in Lexmond 
woedde. Als vergoeding kregen ze 
f 1,50 per vierentwintig uur. Een 
uurloon van 61A cent! Dat was dus ook 
geen vetpot. Bijna allemaal hebben ze 
toch hun vierentwintig uur volgemaakt. 

Vergoedingen 

De brandmeesters, hun assistenten, 
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de spuitgasten en de mannen uit het 
dorp die hielpen blussen, niemand 
kreeg een vergoeding voor het 
brandblussen of het oefenen. Alleen 
de mensen die voor het onderhoud 
van de spuit zorgden kregen hier een 
vergoeding voor. Als iemand bij het 
brandblussen gewond raakte, kon hem 
door het ambacht een vergoeding 
gegeven worden voor meesterloon en 
tijdsverzuim. 

Onderscheidingstekens 

Uniformen had men in die tijd nog niet. 
leder die naar de brand kwam deed 
dat in de kleren die hij normaal droeg. 
Om toch te weten wie de brand
meesters waren, kregen zij en hun 
assistenten elk een geschilderde stok 
van vijf voeten lang (= 1,57 meter). 
Vaak werden die stokken in de 
gemeentekleuren geschilderd. Of dit in 
Lexmond ook zo was, is niet bekend. 
De spuitgasten kregen een teken van 
haare functie. Het is niet bekend wat 
dit was. Misschien een armband (zoals 
in Rotterdam), een sjerp of een leren 
insigne. 

Stalling en onderhoud van de spuit 

Volgens het reglement uit 1782 werd 
de spuit gestald in de kerke te 
Lexmond, in zodanig af te schieten 
huisje . . . en in welk afbeschot al 
worden gemaakt een deur, gesloten 
met een suffisant (= behoorlijk) slot. 

Dubbele deur 

J L 
voor slangen 

f ~ 1 / I 
Arrestantenlpkaai / 
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Hputen schot 

_opslag brandspuit 

Stalling van de brandspuit. Plattegrond van 
de toren en een gedeelte van de N.H. kerk 
te Lexmond. Rekonstruktietekening van de 
auteur. 

Het was een huisje dat ergens naast 
de kerk stond. Waar het huisje precies 
bij de kerk gestaan heeft, is echter niet 
bekend. Na zo'n dertig jaar dienst te 
hebben gedaan, begon het nogal wat 
gebreken te vertonen. In het 
gemeentearchief komen we de 
volgende rekeningen tegen voor het 
herstellen van het brandspuithuisje: 
in 1812 aan Kranenburg voor lood-
gieterswerk, inklusief soldeer; in 1813 
aan Hoeyenbosch voor metselwerk; in 
181 6 aan Hendrik de Bruin voor 
verfwerk en vijftien ruiten stoppen; en 
in 1817 aan een onbekende voor een 
houten vloer, een nieuwe deur en het 
repareren van een andere deur. 
In 1825 was het huisje zo slecht dat 
het afgebroken moest worden. Bij de 
toren - op de plaats waar nu het orgel 
staat - was over de gehele breedte van 
de kerk een schutting geplaatst. 
In de ruimte achter deze schutting 
waren de spuiten (of spuit) gestald. Ze 
kwamen er via een toreningang in en 
uit. De toren was namelijk aan de 
noordzijde (dijkzijde) voorzien van een 
deur. De twee ingangen die er tegen
woordig zijn, waren toen dichtgemet
seld. Aan de zuidzijde bevond zich in 
de toren een cel. Het brandspuithuisje 
moest ook regelmatig schoongemaakt 
en gelucht worden. Dit werd bijvoor
beeld in 1 789 gedaan door Steijntje 
van Vuuren en van 1812 tot 1827 door 
Hendrikje Baas, die er twee gulden per 
jaar voor kreeg. Den brand gebluscht 
en de spuyt gebruykt of geprobeerd 
zijnde moest hij worden schoonge
maakt en weer naar zijn bergplaats 
gebracht worden. De leren en 
zeildoekse slangen werden dan in de 
toren gehangen om te drogen. Dit 
laatste gebeurde daar ook al toen de 
spuit nog in een apart huisje naast de 
kerk stond. Het onderhoud, dus ook 
het repareren, van de slangen werd 
verzorgd door één of meerdere Lex-
monders, die hiervoor betaald werden. 
Omdat in de begintijd nog uitsluitend 
leren slangen gebruikt werden, lag het 
voor de hand om het onderhoud te 
laten verzorgen door schoenmakers. 
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In 1790 en 1791 waren dit 
bijvoorbeeld Luit en Floris van der 
Pouw en in 1809 Barend en Floris van 
der Pouw. Ze leverden ook de "smeer" 
en kregen daar in 1809 in totaal zes 
gulden voor. 

Oefenen en wat daarna kwam 

Uiteraard werd er met de handbrand-
spuit ook geoefend, alleen niet zo 
frequent als tegenwoordig. Eén of 
twee keer per jaar vond men vol
doende. De brandmeesters, hun assis
tenten en de spuitgasten moesten dan 
wel aanwezig zijn, anders kregen ze 
een boete opgelegd. Pardon was er 
dan niet bij. Toch was er een mogelijk
heid om je aan dat oefenen te ont
trekken. Je zond gewoon een plaats
vervanger! Als dat veel gebeurd is, zal 
het met de geoefendheid van de 
brandweerlui niet erg best gesteld zijn 
geweest, hoe simpel het bedienen van 
de handspuit ook was! 
Om toch zoveel mogelijk brandweer
lieden tijdens het oefenen bij elkaar te 
krijgen, had men een voortreffelijk 
lokkertje uitgevonden: gratis eten en 
drinken of geld in het handje! Waar dat 
geld vandaan kwam zult u zo dadelijk 
wel lezen. Nathouden konden de 
spuitgasten wel! Niet alleen met de 
spuit, maar ook met een glaasje. 
Zo diende in 1787 de herbergier 
M. van Herwaarden een rekening in 
van f 18,80 voor het leggen van 't bier 
en werden in 1817, toen op 15 mei de 
spuit geprobeerd werd, door de 
Ameidese brouwer Jan van den Andel 
voor f 1 2 - twee vaten bier geleverd. 
Die zullen er wel tijdens het oefenen 
doorgegaan zijn, want Jan van Steenis, 
kastelein van De Drie Snoeken te 
Lexmond, diende ook een rekening in 
van f 20,40 voor huur en gebruik van 
kamers, verschotten en verteringen ten 
behoeve van de brandspuitgasten. Hier 
werd het feest dus voortgezet. En hoe! 
Het moet een enorm drinkgelag zijn 
geweest. 

In het jaar daarop, in 1818, werd er 
door de gemeente slechts f 9,20 

= 3 

betaald aan Jan van Steenis. Dit geld 
was bestemd voor het bergen van het 
bier, het oppassen (= bedienen) van de 
leeden van den brandspuit tijdens dat 
selven geprobeert is. Kennelijk was het 
bier elders gekocht en mocht de 
herbergier van De Drie Snoeken alleen 
maar bedienen. Het bier was well icht 
gekocht met de opbrengst van de 
boetes. De kosten van de oefen
feesten werden namelijk betaald uit 
een pot die gespekt werd door de 
opgehaalde boetes. Alleen als de 
gemeente ook moest bijdragen in de 
"feestkosten" vinden we dit in de 
archieven terug. We weten daarom ook 
niet of de spuit wel elk jaar gepro
beerd werd, alhoewel we toch mogen 
aannemen dat diverse lieden de 
burgemeester/schout er wel aan 
herinnerd zullen hebben! 
Over de feesten is verder niet veel 
bekend. Maar dat er gefeest werd is 
zeker. Zo moest in 1825 de vracht
rijder Aart Stravers tweemaal naar 
Ameide om bier te halen. 
Waarschijnlijk is het proberen van de 
brandspuit een groot dorpsfeest 
geweest. Zo diende herbergier A. Boeff 
van De Drie Snoeken in 1834 een 
rekening in voor het liggen van 't bier 
en . .. wegens gemaakte vertering voor 
twee honderd personen na het 
proberen van de brandspuit. 
Lexmond telde toen ongeveer elf
honderd inwoners. Rijk werd Aart Boeff 
er echter niet van, want z'n totale 
rekening bedroeg f 4,85. Hij zal het 
wel gehad moeten hebben van de 
verteringen die de mensen daarna uit 
eigen zak moesten betalen. 
In 1850 was het bier wat uit de mode 
geraakt. In dat jaar leverde de Lex-
mondse koopman Härmen Molenaar 
op 19 juli bij gelegenheid van het 
proberen van de brandspuit slechts 
een half vat bier (kosten f 4,-). De 
spuitgasten kwamen echter niet om 
van de dorst, want hij leverde boven
dien tweëndertig kruiken (jenever?) 
à tien cent per kruik. 
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Boetes 

Om de burgers te dwingen de brand-
voorschriften na te leven, waren voor 
alle overtredingen boetes vastgelegd. 
Uit de hoogte van die boetes kan men 
nagaan wat men toenderti jd een zware 
overtreding vond. Een hoge boete 
(f 25,-) werd bijvoorbeeld gegeven 
wanneer iemand niet meewerkte bij 
brand door te weigeren de slangen 
door zijn huis of schuur te laten 
leggen, of door de spuit niet op zijn 
terrein toe te laten. Een lagere boete 
(/ 1,05) kreeg men voor het niet 
hebben of het niet in orde zijn van het 
brandgereedschap, of wanneer men 
geen bijten in het ijs gehakt had. Deze 
bedragen zijn richtgetallen. Er zijn 
voorbeelden dat de opgelegde boetes 
lager waren dan volgens de voor
schriften werden geëist. 
De boetes kunnen in twee groepen 
ingedeeld worden: voor de overtreding 
van preventieve maatregelen en voor 
overtredingen die met het blussen te 
maken hebben. 

De boetes werden geïnd door de 
gerechtsbode. Wanneer men in 
gebreke bleef, kreeg men eerst een 
aanmaning, waarna de boete binnen 
vierentwintig uur betaald moest zijn. 
Gebeurde dat nog niet, dan kwam de 
gerechtsbode terug met twee 
schepenen. Ze vorderden dan wat 
spullen, waarvan de waarde gelijk was 
aan de boete (plus de onkosten) en die 
werden daarna publiekelijk verkocht. 

De bestemming van de boetes 

De opbrengst van de hiervoor ver
melde boetes, werd als volgt verdeeld: 
1/3 voor degene die de boete oplegde 
(schout, brandmeester en dergelijke); 
1 /3 voor de aanbrenger en 1 /3 voor de 
Grote Armen van Lexmond en Acht-
hoven (tegenwoordig zou men zeggen: 
de gemeentelijke sociale dienst). 
Alleen voor boetes die werden opge
legd voor hooibroei, was de verdeling 
anders: 1/2 voor de brandmeester en 

1/2 voor de Grote Armen van Lexmond 
en Achthoven. 
Door de brandmeesters de helft van de 
boete te geven, bereikte men dat zij 
geneigd waren beter op hooibroei te 
letten en vaker de schuren en boerde
rijen op mogelijke hooibroeihaarden 
te kontroleren. Dat een gedeelte van 
de opbrengst voor de gemeentelijke 
armenzorg bestemd werd, was uiter
aard een goede zaak. 
Vreemd in onze ogen is het feit dat de 
aanbrenger een derde deel van de 
boete kreeg. Het zal de onderlinge 
verhoudingen van de dorpsbewoners 
niet altijd positief beïnvloed hebben, 
maar aan de andere kant werd de 
gemeenschap door dit systeem iets 
meer tegen brand beschermd. En dat 
was ook wel wat waard, want als een 
huis eenmaal in brand stond, kon je in 
de meeste gevallen het blussen wel 
vergeten. 

Wanneer er geen aanbrenger was 
kregen de Grote Armen en degene die 
de boete had opgelegd, ieder de helft. 
Bij de schoorsteenschouw in 1870 
werden zeven mensen beboet, leder 
moest slechts f 0,14 betalen. Dat was 
maar een fraktie van de boete zoals 
die in het reglement van 1 782 voor
kwam. De opbrengst (f 0,98, 
afgerond op f 1,-) werd verdeeld 
tussen de bode W. Stravers en de 
veldwachter L.G. van den Bout. 
Bij de herschouw in datzelfde jaar 
werden er vijf bekeuringen uitgedeeld. 
De boete was inmiddels verhoogd tot 
ƒ 0,25. Bode Stravers vond dat hij ook 
nu weer recht had op de boete en, 
omdat hij ze allemaal had geïnd, op de 
totale opbrengst van f 1,25. Helaas, 
die vlieger ging niet op, want alles 
werd in de armenkas gestort. 

De bestemming van de boetes voor 
blusaangelegenheden 

Met de boetes die opgelegd waren 
voor overtredingen die met het blussen 
te maken hadden, ging het weer heel 
anders. Deze boetes werden door de 
gerechtsbode aan de oudste brand-
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meester gegeven om op den dag van 
het proberen van de spuyt, onder de 
bedienders van deselve verdeeld of 
verteerd te worden. 
De brandmeesters en hun helpers 
zullen op zo'n oefendag dan ook van 
binnen wel goed nat geworden zijn. 
Het was een extra stimulans om op 
zo'n oefendag te komen. Bovendien 
was het een vergoeding voor de 
geleverde diensten. 
Waarschijnlijk zijn deze bepalingen in 
de 19de eeuw in onbruik geraakt en 
werden de verteringen steeds meer uit 
de gemeentekas betaald. In de raads-
notulen lezen we dat in 1865 het 
proberen van de brandspuit afhankelijk 
gesteld werd van de opbrengst van de 
marktgelden. De gemeente zat kenne
lijk krap bij kas en men durfde het 
niet aan om de spuitgasten na het 
oefenen met on- of halfgebluste 
binnenbranden naar huis te sturen. 

De Hautschpomp (links) en de Van der 
Heijdenpomp (rechts). Gravure door Jan van 
der Heijden uit het boek "Beschrijving der 
nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde 
Slang-Brand-Spuiten en haare wijze van 
brand-blussen", Amsterdam 1690. 
Amsterdam, Bibliotheek Gemeente 
universiteit. 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum). 

De ontwikkeling van de brandspuit 

Heel lang heeft men alleen maar met 
emmers geblust. In Nederland wordt in 
1614 het eerste octrooi voor een 
brandspuit verleend. De octrooi
aanvrager was Pauwels Auleander. 
Daarna komen er meer, maar bijna 
allemaal hebben ze weinig succes. Het 
best verkocht was nog de brandspuit 
die door Johann Hautsch uit Nueren-
berg was uitgevonden en waarvan er 
omstreeks 1658 enkele door Amster
dam werden aangeschaft. Deze spuit 
bestond uit een grote bak (meestal 
geplaatst op een slee) waarin twee 
pompcilinders waren geplaatst. De 
zuigers in die cilinders werden door 
een hefboomstelsel op en neer 
bewogen en persten het water vanuit 
de kuip in een vertikale buis, die uit
mondde in een, in alle richtingen 
beweegbare, straalpijp. Het vullen van 
deze Hautschpomp moest nog steeds 
met emmers gebeuren. 
Dan komt in 1672 de beroemde 
Jan van der Heijden (geboren te 
Gorinchem) met zijn slangenbrand
spuit. Eigenlijk verving hij alleen nog 
maar het straalpijpje van de 
Hautschpomp door een leren slang 
met straalpijp. Het vullen van de bak 
met water moest nog steeds met 
emmers gebeuren. Toch was dit al een 
hele verbetering. Flink wat jaren later 
bracht hij een aparte zuigpomp op de 
markt die het water uit de sloot of 
gracht opzoog en dit dan stortte in een 
zak van zeildoek, die voorzien was van 
een fi lterdoek om alle ongerechtig
heden tegen te houden. Zowel de 
pomp, (die eruit zag als een soort 
keukenpomp waarmee men water uit 
de grond haalde) als de zak waren 
hoog aan een juk vastgemaakt. Het 
water liep dan vanuit de zak via een 
zeildoekse slang naar de waterbak van 
de perspomp. Het geëmmer was 
hiermee de wereld uit! 
Het pompen echter niet. Hiervoor 
waren nog steeds veel mensen nodig. 
Per spuit waren dat er al gauw zo'n 
zesendertig. Dat kwam, omdat het 
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pompen zwaar werk was en men dus 
snel afgewisseld moest worden. 

Lexmonds eerste brandspuit 

De eerste brandspuit te Lexmond werd 
vermoedelijk in 1782 gekocht bij de 
Rotterdamse fabrikant Sander Bikkers 
en Zoon. Waarschijnlijk werden toen 
zowel de eigenlijke brandspuit (de 
zogenaamde persspuit) als de zuig-
toevoerpomp aangekocht. Deze pomp 
was van het zelfde type als de laatste 
versie die Jan van der Heijden 
gemaakt had. Er waren wat 
verbeteringen aangebracht, maar dat 
was dan ook alles. Alhoewel de eerste 
versie van de brandspuit van Van der 
Heijden al zo'n honderdtwintig jaar oud 
was, waren er toch nog niet veel kleine 
dorpen die al een brandspuit hadden. 
Lexmond liep hiermee dus wel in de 
voorste gelederen, maar toch nog tien
tallen jaren achter op bijvoorbeeld 
Meerkerk. 

In 1819, dus ongeveer zevenendertig 
jaar oud, was de spuit hard aan revisie 
toe. Bikkers kwam naar Lexmond en 
voerde de meest noodzakelijke 
reparaties uit. De kosten f 31,20. 
In het daarop volgende jaar (1820) 
bracht de beurtschipper Servaas de 
Joode, samen met de Lexmondse 
schilder D. Welle, de spuit naar Bikkers 
in Rotterdam. Hier werd hij volledig 
gereviseerd voor f 11,17. Voor oud 
koper kreeg Lexmond nog f 2,10 
terug. Dat scheelde toch weer in de 
kosten! Waarschijnlijk werd in 1820 de 
Waarschijnlijk werd in 1820 de 
brandspuit voor het eerst geschikt 
gemaakt om door paarden te worden 
getrokken. In dat jaar leverde Maayke 
van Veen voor f 12,50 niewe touwen 
reepen aan de brandspuyt en 
aanjager, om dezelve met paarde te 
kunnen vervoeren. 
Hiermee werd het vervoer een stuk 
gemakkelijker. Het gezeul om bij de 
brand te komen was nu voorbij. Met 
een paard voor de spuit ging het een 
stuk gemakkelijker. 
Na de revisie was de spuit weer als 

nieuw. Pas vierentwintig jaar later, in 
1844 dus, was de toen al tweeënzestig 
jaar oude spuit weer aan een grote 
reparatie toe. Josüa Hartman bracht 
de brandspuit daarom naar Utrecht, 
waar de reparatie werd uitgevoerd 
door "Meester brandspuitmaker" 
G. van Berkel. Het zal een flinke 
reparatie geweest zijn, want de 
rekening bedroeg f 220,- . Voor dit 
bedrag leverde hij echter ook geheel 
nieuwe, leren slangen. De gemeente 
Lexmond zat toen kennelijk niet ruim 
bij kas, want de betaling aan Van 
Berkel werd over twee jaar uitge
smeerd. 

In 1857 was de spuit stuk en werd 
weer gerepareerd door de Utechtse 
brandspuitfabrikant H. van Berkel. 
Erg hard zal hij zijn loon wel niet nodig 
gehad hebben, want pas in januari 
1862, dus vijf jaar later, dient hij de 
rekening in, groot f 4,- . 
Toch bleef de spuit gebreken ver
tonen. Toen men de spuit in de zomer 
van 1860 weer ging beproeven, werd 
er een "brandspuitenmaker" uit 
Utrecht uitgenodigd om tijdens het 
spuiten eens grondig na te gaan wat 
er allemaal mis was met de spuit. Veel 
heeft het niet geholpen, want het bleef 
tobben met de spuit. Misschien is de 
goede man ook wel helemaal niet 
geweest! Er is in elk geval geen 
betaling te vinden. 
Twee jaar later, in 1862, werd de 
fabrikant erbij gehaald. Deze schatte 
dat de reparatie f 8 0 - à f 1 0 0 - zou 
gaan kosten. Dat vond men in 
Lexmond wel erg veel. Men zou zelf de 
spuit eerst maar eens uit elkaar halen 
om te zien of dat repareren nu wel 
werkelijk nodig was. Het antwoord 
was: nee. 

En zo tobde men voort. Het duurde 
nog drie jaar voor men er weer wat aan 
zou doen. In 1865 werd met zo'n dertig 
spuitgasten de brandspuit weer gepro
beerd en ioodgieter Van Dalsem moest 
nu maar zeggen wat eraan haperde. 
Wat voor gebreken hij ook gevonden 
mocht hebben, gerepareerd werd er 
niet. 
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Zo sukkelde men weer twee jaar 
verder tot in 1867 de Rotterdamse 
brandspuitenfabrikant A. Bikkers en 
Zoon (die vijfentachtig jaar daarvoor de 
spuit vermoedelijk geleverd had) werd 
uitgenodigd om in september bij het 
jaarlijkse proberen van de brandspuit 
aanwezig te zijn. Zo kwam de Rotter
damse fabrikant naar Lexmond, in de 
hoop hier een paar slordige stuivers te 
verdienen. Hij kwam, na inpectie van 
de spuit, tot de konklusie dat deze wel 
in een zeer slechte staat was. Er 
moest een geheel nieuwe zuiger in en 
de hele reparatie zou f 225, - gaan 
kosten. Burgemeester Van Slijpe kon 
dit bedrag nog terug brengen tot 
f 2 1 5 - , hij kreeg twee jaar garantie en 
kreeg de oude zuiger weer terug, maar 
moest uiteindelijk toch f 226,30 aan 
Bikkers betalen. 

Bikkers had nog voorgesteld om voor 
/ 1 00,- à / 1 2 5 - extra de perspomp 
zelfaanzuigend te maken, zodat men 
dan de zuigbuis direct in de sloot kon 
hangen en geen zuigpomp meer nodig 
had. Dit idee sprak de Lexmondse 
vroede vaderen echter helemaal niet 
aan en zo bleef men op de oude 
vertrouwde manier brandblussen met 
een zuig- en een perspomp. Dit zal wel 
tegen de zin van de brandmeesters 
zijn geweest. 

Op hun verzoek bracht burgemeester 
Van Slijpe dit punt nogmaals ter 
sprake in maart 1873. De raad besloot 
de behandeling ervan nog even aan te 
houden doch die zaken in ieder geval 
in de loop van dit jaar af te doen. Dat 
jaar is intussen een eeuw geworden en 
de spuit bleef dus zoals hij was. 
Van deze eerste brandspuit is alleen 
de persspuit nog bewaard gebleven. 
Deze, nu ruim tweehonderd jaar oude 
spuit staat nu opgesteld in de 
Lexmondse brandweerkazerne. 

Nog een kleine brandspuit erbij? 

De brandspuit was kennelijk niet altijd 
even gemakkelijk te gebruiken, want in 
1870 gaan er stemmen op om een 
kleinere en doelmatiger brandspuit aan 

te schaffen. Dat was handiger wanneer 
men over smalle paadjes moest rijden 
of door nauwe toegangen, enzovoort. 
Er werden verschillende offertes 
gevraagd, maar daarna werd het weer 
stil. De spuit was waarschijnlijk te duur 
voor Lexmond. Zo bleef de bejaarde, 
meer dan honderd jaar oude spuit, in 
z'n eentje het bluswerk doen in 
Lexmond. 

De brandslangen en de verlichting 

Vanaf het begin zijn de persslangen 
van leer geweest. De eerste slangen 
werden met pekdraad genaaid, maar 
later ging men de naden dichtkl inken 
met koperen klinknageltjes. De leren 
slangen waren erg zwaar en stug, dus 
moeilijk te hanteren. Bovendien lekten 
ze vaak op de naden en was het leer 
niet waterdicht, ondanks het vet dat 
erop gesmeerd werd. 
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Rekening voor het verzorgen van de 
brandspuit en de slangen, 1818. 
Meerkerk, Gemeentearchief Lexmond. 
(Foto: Lexmond, auteur). 

18 



Naderhand werden ook zeildoekse 
slangen in gebruik genomen zoals 
blijkt uit rekeningen van 1819 en 
1850. Ze werden genaaid van een lap 
zeildoek. In 1850 gebeurde dat door 
de Vreeswijkse zeilmaker P. Heins. 
Waarschijnlijk werden deze slangen 
alleen gebruikt voor verbinding tussen 
de zuig- en de perspomp omdat in dat 
deel geen hoge druk heerste. Rond-
geweven slangen komen pas na 1850 
op de markt. 

Voor verlichting van de spuit gebruikte 
men eerst lantaarns met kaarsen, later 
olielantaarns. 

De brandweer in de 20ste eeuw -
De nieuwe handbrandspuit 

In juni 1902 bleek bij het proberen van 
de brandspuit, dat de perspomp niet 
goed meer werkte. De toen al 
honderdtwintig jaar oude brandspuit 
werd voor reparatie naar de Gebr. 
Kronenburg in Culemborg gebracht. 
Deze bekeken de bejaarde spuit eens 
en constateerden dat er zo'n f 3 0 0 -
op tafel moest komen, wilde men haar 
goed herstellen. 
Als goede zakenlui stelden ze de 
aankoop van een nieuwe spuit voor die 
f 7 5 0 - moest kosten. Voor f 450, -
meer zou Lexmond dus in het bezit 
kunnen komen van een nieuwe 
brandspuit met een hogere capaciteit. 
Hier had Lexmond wel oren naar. 
Alleen, waar haal je zo gauw het geld 
vandaan? Geen nood, er werd gewoon 
één jaar niet afgelost op een lening 
die de gemeente in 1887 was 
aangegaan, en de zaak was weer 
gezond. 
Op 2 juli 1902 werd tot aankoop 
besloten en al op 30 juli werd de 
nieuwe brandspuit in Lexmond afge
leverd, kompleet met een bewijs voor 
tien jaar garantie en een rekening van 
f 767,-. 
De oude spuit bleef echter ook nog in 
gebruik. In 1904 werd er nog een 
nieuwe trompslang voor gekocht. 
Eveneens in 1904 werd de nieuwe 
spuit zo gewijzigd dat de slangen van 

de oude brandspuit hierop konden 
worden gebruikt. 
De nieuwe spuit bleef nog lang in 
gebruik. Tijdens de tweede wereld
oorlog was zij reservespuit en er werd 
zelfs nog mee geoefend. Dat was niet 
zo vreemd, want zelfs Rotterdam had 
in de meidagen van 1940 nog hand-
brandspuiten in gebruik. 
In 1974 werd met de "nieuwe" 
handspuit uit 1902 nog deelgenomen 
aan een brandweerwedstrijd te Vianen, 
waarbij de manschappen kleding uit 
vroeger tijd aanhadden. Het was een 
ludiek evenement. Ook deze handspuit 
staat nu opgesteld in de Lexmondse 
brandweergarage. 

De eerste motorbrandspuit 

In Nederland verschijnen de eerste 
motorbrandspuiten in 1906. Er waren 
toen al stoombrandspuiten, maar deze 
waren ongeschikt voor plattelands
gemeenten, omdat ze steeds onder 
stoom gehouden moesten worden. 
Ook waren er reeds spuiten die 
aangedreven werden door petroleum-
motoren. Deze werden gewoonli jk 
gemonteerd op door paarden 
getrokken vierwielige wagens. 
In september 1925, dus zo'n twintig 
jaar nadat de eerste motorspuit in 
Nederland in gebruik genomen was, 
bracht burgemeester Pot dit 
onderwerp in de gemeenteraad. Hij zei 
dat de omliggende gemeenten hun 
brandweer gaan verbeteren door het 
aanschaffen van een motorspuit en dat 
het voor deze gemeente ook zeer 
gewenst is dat er een motorspuit wordt 
aangeschaft. Omdat niet alle 
raadsleden aanwezig waren werd dit 
punt behandeld in de gemeenteraads
vergadering van 7 oktober 1925. Er 
werd uitvoerig over gesproken, maar 
helaas, het voorstel werd met vier 
tegen drie stemmen verworpen. Voor 
waren: J.C. Termaat, C. van Luyt en 
H. v.d. Heuvel. Het was bepaald geen 
vooruitstrevend besluit! Lexmond 
moest met handkracht blijven blussen. 
Het besluit om geen motorbrandspuit 
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aan te schaffen bleef toch aan het 
geweten van de raad knagen. Ver
onderstel dat er in Lexmond een flinke 
brand uitbrak, dan zou toch snel de 
beschuldigde vinger in de richting van 
de gemeenteraad wijzen. 
Goede raad was duur; de oplossing 
echter goedkoop. In augustus 1926 
vroeg wethouder B. Ipenburg of 
burgemeester Pot eens bij Meerkerk 
wilde informeren of ze in geval van 
brand met hun autobrandspuit konden 
komen helpen. Hetzelfde zou gevraagd 
moeten worden aan Vianen en Hei- en 
Boeicop, die ook al gemotoriseerde 
spuiten hadden. In december had Pot 
nog steeds niet geïnformeerd, maar in 
het voorjaar van 1927 werden er over
eenkomsten gesloten met de drie 
gemeenten. 

Lexmond was voor de brandbestrijding 
nu voor een groot deel afhankelijk van 
de buurgemeenten. Dit zat de geachte 
raadsleden toch niet lekker. Waar
schijnlijk hadden ze uit de gemeente 
wel de nodige kritiek gekregen. Maar 
goedkoop was het wel! 
Toen een half jaar later, in november 
1927, het college van burgemeester 
en wethouders voorstelde (op aan
drang van Gedeputeerde Staten!) om 
de aanschaf van een motorbrandspuit 
op de begroting voor 1928 te zetten, 
ging de raad met vijf tegen twee (J. v. 
Tienhoven en G.J. Scherpenzeel) 
akkoord. Weer ruim een half jaar later, 
eind juni 1928, verzuchtte burgemees
ter Pot dat, nu er f 3.000- op de 
begroting is uitgetrokken voor het 
aanschaffen van een motorbrandspuit, 
de raad nu eindelijk eens een besluit 
moet nemen. Dit lokte een zeer 
breedvoerige bespreking uit, maar 
uiteindelijk besloot de raad met vijf 
tegen twee (G.T. en J. Scherpenzeel) 
een motorbrandspuit aan te kopen. 
Burgemeester Pot liet er geen gras 
over groeien. In juli kwam de Culem-
borgse fabrikant Kronenburg twee 
keer naar Lexmond. Eén keer om een 
automotorbrandspuit en de andere 
keer om een tweewielige motorbrand
spuit (dus een aanhangwagen) te 

demonsteren. Reeds op 2 augustus 
1928 moest de raad beslissen welke 
van de twee ze zou nemen. (Termaat 
en Tienhoven, degenen die in 1 927 
tegen stemden, pleitten voor de 
automotorbrandspuit). Je hoefde dan 
niet te wachten tot er iemand 
gekomen was om de brandspuit achter 
z'n auto te hangen en naar de brand 
te brengen. Vooral in zo'n uitgestrekte 
gemeente als Lexmond was het 
belangrijk dat men zo snel mogelijk uit 
kon rijden. Iedereen was het hiermee 
eens, maar ja, de autobrandspuit was 
ook duurder en dat was voor de raads
leden een probleem! Bij hen won de 
zuinigheid het van de verantwoorde
lijkheid voor een goede brandbestri j
ding. Maar dat was, gezien de 
lijdensweg waarop dit besluit tot stand 
was gekomen, wel te verwachten. Met 
vijf voor en twee tegen werd dan ook 
besloten de goedkopere tweewiel ige 
motorbrandspuit aan te schaffen. De 
uiteindelijke kosten bedroegen 
/ 3.581,75. 

De spuit werd al in september 1 928 
geleverd en een maand later, op 
14 oktober, bij de brand bij B. Ipen
burg, voor de eerste keer gebruikt. 
Bijzonderheden: Fabrikaat De la Haye; 
pompcapaciteit: 500 I. bij 14 m.; 15 pk; 
ijzeren banden. 
Zoals te verwachten was, verliep het 
vervoer van de spuit en het overige 
materieel niet altijd vlekkeloos. De 
meeste Lexmondse auto's waren niet 
geschikt om te trekken of hadden er 
geen voorzieningen voor. Bovendien 
moest maar afgewacht worden of die 
auto's in Lexmond waren als er brand 
uitbrak. W. Ott was één der weinige 
Lexmonders die toendertijd een 
geschikte (en meestal wel aanwezige!) 
auto bezat en hij werd de vaste brand
spuittrekker. 

In 1936 weigerde de spuit t i jdens een 
brand om verder water te geven, zodat 
de brandweerr uit Vianen te hulp 
moest komen, maar verder en afgezien 
van wat startproblemen in 1934, deed 
zij het goed. 
De motorspuit zou eenentwintig jaar 
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dienst doen. In 1949 was zij geheel 
versleten. Tijdens het blussen van de 
brand in de teenschillenopper bij 
G.J. Versluis begaf zij het. 

Slangenwagen 

De slangenwagen werd gekocht in 
1939 bij Kronenburg in Culemborg. 
Deze wagen had luchtbanden en een 
haspel voor zeven slangen. 

Trekker/manschappenwagen (1942) 

Waarschijnlijk in 1942 werd het 
nijpende vervoersprobleem van 
motorspuit en manschappen opgelost 
door aankoop van een hiervoor 
geschikte auto. Het bleek echter niet 
zo'n beste koop. Vooral de motor was 
slecht en juist deze was zo belangrijk 
voor de trekker. 
In die jaren woedde de tweede wereld
oorlog. Er was schaarste aan van alles 
en nog wat. Aan een nieuwe motor viel 
dan ook niet te denken. Ook benzine 
was nauwelijks te krijgen. In 1944 
werd er zelfs geen benzine meer 
verstrekt voor de brandspuit. 
Noodgedwongen moest Lexmond weer 
terugvallen op de oude handspuiten, 
die gelukkig nog bewaard gebleven 
waren. In 1944 werd met de grote 
handspuit dan ook weer geoefend. 
Commandant C. Kloens wist echter 
wel aan wat benzine te komen, zodat 
In geval van brand de motorspuit toch 
gebruikt kon worden. De auto, die een 
"miskoop" bleek te zijn, heeft toch nog 
dienst gedaan tot 1946. 

Tweede trekker/manschappenwagen 
(1946) 

In 1946 werd een tweedehands 
Studebaker trekker/manschappen
wagen (ook wel genoemd: bellen-
wagen) gekocht uit de dump van 
militaire goederen te Deelen, ter 
vervanging van de oude. 
In 1955 kreeg deze wagen een nieuwe 
motor. Toch kon hiermee in 1960 al 
niet meer harder worden gereden dan 

50 km/uur. Dat de remmen niet goed 
meer werkten was wel lastig, maar met 
die lage snelheid ook niet zo'n grote 
ramp. 

Een nieuwe motorspuit (1949) 

In 1 949 moest er hals over kop een 
nieuwe spuit gekocht worden, omdat 
de oude onherstelbaar kapot was. 
Er moest gekozen worden tussen een 
spuit die 2000-2500 liter/min. kon 
geven (fabr. Bikker) of één van 2500-
3250 liter/min (fabr. Kronenburg). 
De laatste was f 500,- duurder, maar 
de raad gaf daar toch de voorkeur aan. 
Voor f 7.800,- werd deze spuit aan
geschaft. Deze spuit werd in 1979 als 
schroot verkocht voor f 250,-. 

Derde trekker/manschappenwagen 
(1961) 

In 1961 werd bij de Gebr. Kronenburg 
te Hedel een nieuwe trekker besteld 
voor f 10 .975- , op een door de 
gemeente beschikbaar gesteld Opel-
chassis. Dit was een hele verbetering. 
De wagen werd in 1976 verkocht. 

Nieuwe brandweerauto (1976) 

In 1972 vindt de brandweerinspectie 
dat de spuit en de trekker/man
schappenwagen verouderd zijn. 
In 1975 wordt een tankauto, gebouwd 
op een Mercedes-Benz chassis en 
uitgerust met een gecombineerde 
lage-hogedrukpomp besteld bij 
Doeschot-Rosenbauer bv in Hippo-
lytushoef. Prijs: f 32.276,60. Deze 
auto werd opgeleverd op 30 januari 
1976. 

Nieuwe motorspuit (1977) 

Tegelijk met de trekker/manschappen
wagen werd bij Doeschot-Rosenbauer 
ook een losse motorspuit besteld, die 
door de wagen getrokken kon worden. 
Deze werd opgeleverd op 1 juni 1977. 
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De "brandweergarages" Brandput en brandkranen 

Vanaf 1825 diende een afgeschoten 
stukje van de kerk als brandweer
garage. De handspuiten konden hier 
prima staan. Ook de motorspuit van 
1928 werd in de kerk opgeborgen. Dit 
was echter niet meer mogelijk met de 
manschappenwagen die in de 
veertiger jaren was aangeschaft. 
Hiervoor werd met ingang van 1 
februari 1943 een gedeelte gehuurd 
van de stal van De Drie Snoeken 
(Dorpsstraat 63). Deze ruimte was 
onverwarmd en bij vriezend weer werd 
de manschappenwagen daarom in een 
particuliere garage gestald, waar wel 
verwarming was. Zo werd voorkomen 
dat bij vorst de brandweerauto niet zou 
willen starten. 

In 1 976 stonden de spuiten voor het 
laatst in de stal van De Drie Snoeken. 
Voorde nieuwe manschappenwagen 
en motorspuit was de ruimte niet 
geschikt en dus moest er naar een 
ander onderkomen worden uitgezien. 
De gemeentewerkplaats naast het 
gemeentehuis werd ontruimd en het 
brandweermaterieel werd hier naartoe 
verhuisd. Het was allemaal krap en 
voldeed toch eigenlijk niet. Later 
verhuisde het brandweermaterieel 
naar de loods die van aannemer Van 
Ravenstein gehuurd was als opslag
ruimte en werkplaats voor de 
gemeente. Zowel de oude handspuiten 
als het huidige materieel vond hier een 
plaatsje. Dat deze oplossing niet 
zonder gevaar was bleek wel op 27 juli 
1984. Iemand was in de loods metaal 
aan het slijpen in de buurt van een 
emmer, waarin zich een klein beetje 
benzine bevond. Brand was het 
voorspelbare resultaat. Door de rook
ontwikkeling kostte het grote moeite 
de brandweerwagen naar buiten te 
krijgen. Pas toen dat gebeurd was, kon 
met het blussen begonnen worden. 
Het vuur was uieindelijk binnen een 
uur gedoofd. 

Een brandweer zonder water is als een 
bakker zonder deeg. Om snel met 
blussen te kunnen beginnen, moest 
er voldoende water in de buurt zijn. 
Door de vele aanwezige sloten was 
dit buiten de kom van het dorp meestal 
geen probleem. Dit lag heel anders in 
het dorp zelf, waar de sloten veel 
verder van de huizen aflagen. Als dan 
bovendien door vervuiling of door de 
lage rivierwaterstand er ook niet 
genoeg water in stond, dan was de 
brandweer dubbel gehandicapt. Dit 
bleek weer eens heel duidelijk bij de 
brand die op 20 december 1894 bij 
Vermeulen woedde. De brandweer kon 
toen heel moeilijk aan water komen. 
Om dit probleem uit de wereld te 
helpen besloot de gemeenteraad op 
9 februari 1895 om in de Dorpsstraat 
een pompput te graven en deze te 
voorzien van een gemetselde vergaar
bak met ijzeren deksel. Hierin moest 
dan de zuigbuis van de brandspuit 
gehangen worden. Dit was in 1 856 
ook al eens voorgesteld door de nieuw 
aangestelde brandmeesters, maar 
nooit uitgevoerd. 

Gemeenteopzichter J.M. de Jong had 
een mooie tekening van het hele geval 
gemaakt en ook een begroting. Het 
geheel zou voor f 114,- gemaakt 
kunnen worden. Besloten werd om al 
in het voorjaar de put te graven. De 
brandput zou gemaakt worden in de 
Dorpsstraat op een stuk grond, dat 
eigendom was van C. van Toor, die 
daar dan f 2,50 per jaar huur voor 
kreeg. 

Het voorjaar van 1894 ging echter 
voorbij zonder dat de put gegraven 
werd. Waarschijnlijk was men zich af 
gaan vragen of dit nu wel de goede 
oplossing was en of de begroting wel 
klopte. Hoe dan ook, in juni van dat 
jaar kwam De Jong met een andere 
tekening op de proppen. In de put was 
nu een buis aangebracht waar de 
zuigbuis van de brandspuit zo op kon 
worden aangesloten. Dat was natuur
lijk al een hele verbetering ten 
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opzichte van zo'n vrij in de put 
hangende zuigbuis. Het aansluiten kon 
nu vlug gebeuren en bij branden in de 
kom van het dorp zou men vlug met 
blussen kunnen beginnen. 
Toch zat er een addertje onder het 
gras. Dat was de kostprijs. Metselaar 
Streefkerk en timmerman Kooiman 
hadden de kosten begroot op / 193,-
en volgens gemeenteopzichter 
De Jong kwam daar aan diverse 
kosten nog zo'n f 2 0 - bij. Totaal dus 
f 213,-. Dat was dus bijna / 1 0 0 -
duurder dan het eerste plan. 
Om in deze brandende kwestie een 
beslissing te nemen werd er een 
speciale gemeenteraadsvergadering 
belegd op 28 juni 1895. Op voorstel 
van de heer Swets werd met algemene 
stemmen besloten het maar te laten 
zitten omdat we het geld toch best 
kunnen gebruiken! Wel zou men 
proberen (let wel: proberen) de brand-
sloten wat beter in orde te doen 
brengen. Deze oplossing leverde 
echter geen of bijna geen verbete
ring op. 

Zo vooruitstrevend Lexmond zich een 
dikke eeuw ervóór getoond had met 
het aanschaffen van een brandspuit, 
zo bekrompen was men nu. Een extra 
bedrag van f 99 - was te veel om voor 
de kom van het dorp een goede blus
watervoorziening te krijgen! 
Toch liet het idee de vroede vaderen 
niet los. Toen in 1900 de dorpspomp 
werd afgebroken en iets verderop 
opnieuw werd opgebouwd, werd er 
meteen een aansluiting voor de 
brandspuit gemaakt. Zo kreeg 
Lexmond z'n eerste brandkraan. 
In 1930 waren er in de kom van het 
dorp al wat gedeelten van brandsloten 
gedempt. Het was toen moeilijk om 
aan de oostelijke (Viaanse) kant aan 
bluswater te komen. Burgemeester Pot 
had daar een boomgaard achter de 
huizen en hij stelde voor om hier een 
brandpijp-we! te slaan waar de motor
brandspuit dan op kon worden aan
gesloten. Hij hoefde er zelfs geen huur 
voor te hebben. Zonder veel discussie 
wordt het aanbod aanvaard en voor 

f 320 - sloeg T. de Bouter uit Ameide 
de wel. 
In 1936 kreeg Lexmond een drink
waternet en tegelijkerti jd werden er nu 
elf brandkranen aangebracht. Het dorp 
werd een stuk brandveiliger. In 1 948 
kwamen er nogmaals zeven 
brandkranen bij. 

Brandsloten 

Het vervuilen en droogvallen van de 
sloten is altijd al een probleem 
geweest. Door het graven van wellen 
en het maken van dammen met 
duikers is diverse keren geprobeerd 
meer water in de brandsloten te 
houden. Vooral bij lage waterstand in 
de rivier was dit een probleem. Bij laag 
water zakt namelijk ook het peil in de 
sloten en dan stromen de wellen ook 
traag of helemaal niet. Vaak wierp men 
ook vuilnis in de sloten en dat was 
funest voor het waterpeil. In 1902 was 
de oostelijke brandsloot zelfs zo 
vervuild dat de "inspecteur van het 
C^eneesKundig oiasiSioezichi uG 
gemeente een brief schreef waarin hij 
verzocht om deze sloot te dempen. 
Pas in 1904 werd deze sloot vanaf de 
woning van C. van Kleef tot aan de 
begraafplaats uitgediept. 
De westelijke brandsloot was in 1908 
zo erg vervuild dat ze nodig uitgediept 
moest worden. De aanwonenden, die 
dat eigenlijk moesten doen, vertikten 
het en de gemeente wilde het ook niet 
doen. Volgens burgemeester Pot 
waren de brandsloten ook niet meer zo 
nodig, want men kon het water nu ook 
van de brandkraan krijgen die sinds 
1900 op de Dorpsstraat aanwezig was. 
Er waren de laatste jaren ook zoveel 
nieuwe slangen aangeschaft dat nu 
alle huizen aan de Dorpsstraat bereikt 
konden worden. Het was dan ook geen 
wonder dat de Lexmonders het niet 
meer zo nauw namen met het schoon-

h r i i i r l û n \ / o n H e s h r o n H c I n t û n 
i i v u u v n v u i i \A^J u i u i l u O i v l v ^ i • • 

Het deel van de westelijke brandsloot 
dat liep van de rivierdijk tot De Drie 
Snoeken was in 1 923 al zo verland, 
dat ze niet meer als brandsloot dienst 
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Fragment van "Kaart van de rivier de Lek 
van Krimpen tot het Hagesteinsche Schoor" 
met een sloot vanaf de kerk naar de Lekdijk 
en een sloot van de dijk naar Lakerveld. 

kon doen. 's Zomers stonk de sloot 
geweldig en vormde een uitstekende 
broedplaats voor vliegen en muggen. 
Hoe men ook klaagde, burgemeester 
Pot wilde er niets aan doen omdat 
er vroeger veel geld is uitgegeven om 
deze sloot in orde te houden maar 
dat er geen goede medewerking van 
de bewoners was. Hij vond dat ze nu 
zelf maar de gevolgen ervan moesten 
ondervinden. 

Oefenen 

In 1920 (er waren toen maar twee 
handspuiten in Lexmond) werden uit 
zuinigheidsoverwegingen niet alle 
spuitgasten meer opgeroepen, doch 
slechts zoveel als er nodig waren om 
te pompen. Hetzelfde gebeurde in 
1922, terwijl in 1921 de spuit waar
schijnlijk niet geprobeerd werd. Het 
was niet meer zo'n gezellige boel bij 
de brandweer als in de 19de eeuw. 
Pas na het ontstaan van de vrijwillige 
brandweer werd er regelmatig 

Anonieme gravure naar tekening van 
M. Bolstra, 1751-1764. 
Vianen, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 

geoefend. Eerst enkele malen per jaar, 
vanaf 1961 eens per maand en in de 
zeventiger jaren elke veertien dagen. 

Alarmering 

Van oudsher werd bij brand de klok 
geluid. De vrijwillige brandweer hand
haafde dit gebruik. Alleen 's nachts 
zorgden twee personen, "wekkers" 
genoemd, dat de leden van de 
brandweer gewaarschuwd werden. 
De alarmering was echter een steeds 
weerkerend punt van bespreking. De 
schaarste aan apparatuur in en direct 
na de tweede wereldoorlog was er de 
oorzaak van dat het bij praten bleef. 
In 1948 kwam er schot in de zaak. De 
PTT kon toen een alarmeringssysteem 
leveren. Bij tien brandweerlieden zou 
dan een door de commandant centraal 
te bedienen schel worden aange
bracht. Dit "sti l le" alarm werd echter te 
duur gevonden en bovendien zijn vele 
brandweerlui overdag niet thuis, zodat 
ze het alarm toch niet zouden horen. 
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Een andere oplossing was een sirene. 
De gemeente Gorinchem had nog een 
paar sirenes over, die vroeger gebruikt 
waren voor de luchtbescherming. 
Men wilde er wel één aan Lexmond 
verkopen. In 1948 werd deze geplaatst 
op het dak van de stal van De Drie 
Snoeken. Deze stal was toen in 
gebruik als brandweergarage. Bij 
brand, zowel overdag als 's nachts, 
loeide de sirene en waarschuwde zo 
het brandweerkorps. En met hen de 
gehele gemeente Lexmond. Aan 
nieuwsgierigen was bij brand dan ook 
geen gebrek. 

Eens per week, en wel 's zaterdags om 
precies twaalf uur, werd loos alarm 
gegeven om de werking van de sirene 
te kontroleren. Het geloei was tot ver 
in de omtrek te horen en omdat het 
altijd precies Op tijd gebeurde, stelde 
menig Lexmonder zijn klok ermee 
gelijk. 
In 1980 werd een stil-alarminstallatie 
met draagbare ontvangertjes aange
schaft. Alarmering door de sirene werd 
daarmee buiten gebruik gesteld. Ook 
het wekelijkse "proefloeien" verviel. 
Dat gebeurt tegenwoordig nog wel op 
de eerste zaterdag van elke maand om 
twaalf uur precies. 

Kleding 

Tot 1938 droeg men bij de brandweer 
geen uniform. In dat jaar kreeg het 
personeel van de brandspuit en de 
brandkranen een helm, leren jekker en 
laarzen, uitgezonderd de chauffeurs en 
de monteurs. De rest kreeg een pet en 
laarzen. De commandant en onder
commandant hadden een helm met 
kam. 

De vrijwillige brandweer 

In het begin van de dertiger jaren was 
het niet zo best gesteld met de 
Lexmondse brandweer. Het materieel 
bestond uit de twee oude, 
buiten werking gestelde handbrand-
spuiten en de in 1928 gekochte twee-

wielige motorspuit, die eigenlijk een te 
kleine capaciteit had. 
Met het personeel was het al niet veel 
beter gesteld. Volgens een lijst, geda
teerd 26 juli 1935, was er honderd
drieëntachtig man ingedeeld bij de 
brandweer. Ze hadden zich niet vrijwil
lig opgegeven, maar waren door de 
gemeente aangewezen. Of je zin had 
of niet, je had het maar te doen. Erg 
gemotiveerd zullen deze mannen niet 
geweest zijn. 

In geval van brand was dit legertje 
verplicht, evenals iedere andere 
gezonde man tussen de achttien en de 
vijfendertig jaar, om te helpen blussen. 
Van een goed getrainde ploeg was 
geen sprake! Het zal er toen wel vaak 
ongeordend aan toe zijn gegaan. 
Het gemeentebestuur zag ook wel dat 
er iets bij de brandweer te verbeteren 
viel. Aan de Zuid-Hollandsche Provin
ciale Brandweerbond werd daarom 
advies gevraagd hoe de situatie 
verbeterd kon worden. Nou, dat wisten 
de mannen van de brandweerbond 
wel! in juni 1936 bracht de bond een 
rapport uit. Hierin stond dat er niets 
deugde van de Lexmondse brandweer. 
Materieel, personeel, watervoorzie
ning, alarmering en brandmelding, 
overal was veel op aan te merken. 
Volgens het rapport bestond het hele 
korps in werkelijkheid uit acht man, 
te weten: een opperbrandmeester, een 
motordrijver en zes manschappen. 
Dat was dus wel ietsje minder dan de 
honderddrieëntachtig man van de lijst 
uit 1935. De conclusie van het rapport 
was dan ook dat al worden zelfs 
minimale eisen gesteld, de organisatie 
van de brandweer niet geheel vol
doende kan worden beschouwd. Eén 
van de adviezen was om een vrij
willige brandweer op te richten, zoals 
er bijvoorbeeld al vele jaren een 
bestond in Vianen. In Alkmaar was er 
in 1880 al een opgericht. 
Pas ruim een jaar iater, op 31 mei 
1937, werd de oprichtingsvergadering 
voor een vrijwillige brandweer 
gehouden. In de "oude raadkamer" 
boven De Drie Snoeken waren toen 
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achttien man aanwezig. Burgemeester 
Hoogeboom opende de vergadering, 
vertelde hoe zo'n vrijwillige brandweer
vereniging werkte en hield een 
stemming. "De grootste meerderheid" 
zag zo'n vereniging wel zitten en zo 
was Lexmond een vrijwillig brandweer
korps rijker. 
Toen dit besluit gevallen was, verliet 
burgemeester Hoogeboom de 
vergadering "wegens drukke bezig
heden", na er eerst nog voor gezorgd 
te hebben dat gemeente-secretaris 
J. Holland als voorzitter van de nieuw
bakken vereniging benoemd werd. 
Daarna werd er nog een bestuur 
gekozen en werden de taken verdeeld. 
Er waren echter nog veel te weinig 
manschappen en het bestuur werd dan 
ook naar huis gestuurd met de 
opdracht dat ieder er nog een paar 
man bij moest werven. 
Op een volgende vergadering, die ruim 
een maand later gehouden werd, bleek 
dat inderdaad gelukt te zijn. Het 
enthousiaste bestuur keurde dan ook 
het reglement goed, stelde de naam 
vast op "Vrijwillige Brandweer Veree-
niging Lexmond", afgekort V.B.V.L., 
deelde de manschappen in en 
benoemde de niet aanwezige burge
meester Hoogeboom meteen maar als 
"ere-voorzitter". 

Drie weken later was er weer een 
vergadering. Hierin werden de nodige 
besluiten genomen en daarna werd het 
stil. Die stilte duurde anderhalf jaar. 
In die periode wilde de brandweer 
dolgraag oefenen, maar omdat de 
organisatie en de financiën nog niet 
rond waren kon dat feest niet door
gaan. Ook de kersverse ere-voorzitter 
kon hier kennelijk niets aan 
veranderen. 

Pas op 20 januari 1 939 werd de 
volgende vergadering gehouden. In de 
notulen staat: En waar bij de weder
opleving der V.B.V. nog geen bestuur-
vergadering is gehouden, sluit in dat 
er dientengevolge ook geen notulen 
van dergelijke vergadering aanwezig 
zijn. Toch is er in die anderhalf jaar 
wel wat gebeurd. Na veel vijven en 

zessen kreeg de vereniging een 
krediet om uitrusting te kopen en er 
werd een reglement vastgesteld. De 
naam werd ook gewijzigd: "Lexmond" 
verdween eruit. 
Maar eindelijk was het dan toch zover. 
Op 1 7 mei 1 939, dus twee jaar na 
oprichting, werd er voorde eerste keer 
geoefend. Na de geslaagde oefening 
was er een ledenvergadering in 
De Drie Snoeken. Burgemeester 
Hoogeboom hield een rede en 
beschouwde daarmee de VBV als ge
ïnstalleerd. Dan gebeurt er iets 
vreemds. Burgemeester Hoogeboom 
wordt met algemene stemmen 
benoemd tot ere-voorzitter! Dit was 
ook reeds in juli 1937 gebeurd. 
Zouden er in 1937 procedurefouten 
gemaakt zijn? In ieder geval was de 
vereniging twee maal opgericht. 
Door het rommelige ontstaan van de 
VBV zijn in de loop van de tijd verschil
lende oprichtingsjaren aangehouden. 
In 1951 hield men het op 1939 (121/2 

jaar) en in 1977 op 1937 (40 jaar). 
De grote vraag is nu: wat is het juiste 
oprichtingsjaar? 

In de nacht van 28 op 29 juli 1939 
rukte de VBV voor de eerste keer uit. 
Dit was om te assisteren bij een brand 
in Hei- en Boeicop. Op 18 augustus 
van datzelfde jaar brak brand uit bij 
A. Kersbergen Jz. in Achthoven. De 
VBV rukte toen voor de tweede maal 
uit. Een probleem waarde brandweer 
vooral in haar eerste jaren mee te 
kampen had, was het opdringerige 
publiek. Geen wonder: de mensen 
waren ook zo gewend dat ze bij brand 
konden (en moesten) helpen, dat ze nu 
ook kwamen (meestal alleen maar om 
te kijken!) en zo de brandweer voor de 
voeten liepen. 

Of de tweede bluspartij een succes 
was, is me niet bekend. De voorzitter 
van de VBV was er in ieder geval trots 
op dat de oorzaak van de brand zoo 
spoedig opgespoord was. 
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De eerste jaren waren de leden als 
volgt ingedeeld: 
Commandant (opper-brandmeester) 1 
Afd. A voor behandeling 

der motorspuit 8 
Afd. B voor behandeling 

der brandkranen 6 
Afd. C voor terreinafzettingen 8 
Afd. D voor het leeghalen 

van hooibergen 11 
Wekkers 2 

Samen 36 

In 1946 verviel de groep die belast 
was met het afzetten van terreinen, 
evenals de groep, die belast was met 
het leeghalen van hooibergen. Daar
door werd het totale aantal leden toen 
zeventien. 

Iets over de financiën van de VBV 

De verenigingskosten werden geheel 
betaald uit de gemeentekas. Oorspron
kelijk zouden de leden geen vergoe-
d i n r t o n Urüne^n Walloon v/rinr h o t 

nablussen), maar in 1939 werd dit toch 
veranderd en kreeg ieder voor het 
blussen een tegemoetkoming. 
De eerste jaren van haar bestaan 
(1937-1939) had de vereniging geen 
eigen financiële middelen. Zo kon het 
gebeuren dat het eerste notulenboek 
in 1937 op de pof gekocht werd bij 
juffrouw Kooiman, die in Lexmond 
schrijfbenodigdheden verkocht. Ze 
moest op haar geld wachten tot de 
gemeente de financiering van de VBV 
geregeld had. Het duurde tot 1939 
voor zij de f 2,75 kreeg die het boek 
gekost had7. 
Een aloude bron van inkomsten voor 
de brandweerlieden (en na 1939 voor 
de VBV) waren de premies die verze
keringen uitkeerden als door snel 
ingrijpen een brand beperkt kon blijven 
of wanneer ervoor gezorgd werd dat 
de brand niet oversloeg naar 
belendende percelen. Soms betaalden 
ook de huiseigenaars aan de 
brandweer. 
Voor de brand bij Joh. 't Lam, Acht-

hoven 46, in 1 958, werd door de 
gemeente weer een verzoek om een 
premie ingediend. De assuradeuren 
wilden hier nu en in het vervolg echter 
niet meer op ingaan. 

Voorzitters en kommandanten van 
de VBV 

Voorzitters: 
J.Hol land* (31 mei 1937-1938) 
B. van der Land* (1 938-15 juli 1947) 
G. Veen (15 juli 1947-1951) 
G.J.Janssen* (15 februari 1951-

heden) 

Kommandanten: 
A. v.d. Grijn 

(?- juni 1943) 
C. Kloens 

(juni 1943 - 16 maart 1965) 
A. Spek 

(16 maart 1965 - 1 januari 1975) 
C. de Jong 

(1 januari 1975 - heden) 

A. van der Grijn was al opper-brand
meester toen de VBV werd opgericht. 
De met * aangeduide personen waren 
gemeente-secretaris van Lexmond. 

BRANDEN UIT HET HANDSPUIT-
TIJDPERK 

Inleiding 

Als we de gemeenterekeningen mogen 
geloven, dan zijn er weinig grote 
branden geweest in Lexmond. Dit 
laatste is echter niet zeker omdat er 
ook wel grote branden geweest 
kunnen zijn waarvan niets is terug te 
vinden in de gemeente-archieven. 
Uit een brief van 1826 weten we 
echter dat er sinds vete jaren geen 
noodlottige branden zijn geweest. 
In 1872/73 was dit wel anders. In een 
periode van 6V2 maand moest de snuit 
drie keer uitrukken om een grote 
brand te blussen. Hieronder volgen 
enkele beschrijvingen en feiten over 
een paar grote branden. 
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23 mei 1762, huis van Cornells Ket 
in Lakerveld 

Deze brand werd geblust door de 
brandspuit van Meerkerk. Lexmond 
zou pas twintig jaar later een 
brandspuit krijgen. Jacob van 
Lakerveld leverde toen bier, wijn en 
jenever. Cornells de Wijman alleen 
jenever. 

31 augustus 1835, hofstede van 
Sijmen van Toor in Lakerveld 

Hier werd f 25,50 betaald aan dag
loners en assistenten die meehielpen 
met blussen. Tijdens het blussen 
kregen ze namelijk niets doorbetaald 
van hun baas. Op 2 en 3 september 
werd / 1 0 - betaald voor vijf man die 
de wacht hielden bij de geredde 
spullen. Herbergier Aart Boeff ver
diende f 7,50 aan de verteringen en 
verhuurde voor f 5,- wagen en 
paarden. 

Voorjaar 1840, huis van gebroeders 
M. en C. Versluis in Achthoven 

Er werd / 8,80 betaald voor daghuur 
van diverse personen, geassisteerd 
hebbende bij den brand. 

28 juli 18 72, boerderij te Helsdingen 

Op zondagmorgen 28 juli 1872 brak er 
brand uit in de boerderij van P.H.I. van 
der Broeke, gelegen in het buurtschap 
Helsdingen dat bij Vianen hoort. Om 
negen uur kreeg de burgemeester van 
Vianen hiervan bericht en nog vóór 
halftien waren er al twee spuiten, 
inclusief het bijbehorende personeel, 
op weg naar de brand. De derde 
Viaanse spuit kwam daar vlak 
achteraan. 

Maar niet alleen de Viaanse brand
weer was aanwezig, ook de 
Lexmondse brandweer. Deze had met 
ongemenen (= buitengewone) ijver 
en trouw aanhoudend gearbeid om 
de brand te blussen. De Lexmondse 
spuit was vergezeld van maar liefst 

honderdveertig spuitgasten, zo'n 10% 
van de toenmalige bevolking van 
Lexmond. Op zondag waren veel Lex-
monders thuis die de rest van de week 
elders werkten, vandaar misschien ook 
deze grote opkomst. 
Met zo'n grote ploeg moest de brand 
wel snel geblust worden en inderdaad, 
om half twaalf was de klus ook 
inderdaad geklaard. Zoals in die tijd 
gebruikelijk was, moest niet alleen de 
brand geblust worden, maar moesten 
ook de kelen van de brandweerlieden 
gesmeerd worden. Burgemeester Alers 
van Vianen en zijn brandmeesters 
zorgden ervoor dat er geestrijk vocht 
aanwezig was voor de Viaanse spuit
gasten, zodat ze vrolijk aan het 
blussen en pompen bleven. Ook de 
Lexmonders zorgden dat ze aan hun 
trekken kwamen. Bij de Viaanse tapper 
Ruitenbeek (van de Herderin?) werd 
drank besteld, zodat ze buitengemeen 
trouw hun plicht konden blijven doen. 

10 september 1872 

Op 10 september 1872, ruim twee 
maanden na de brand te Helsdingen, 
was er brand in Lexmond waarbij de 
spuit uitmuntend heeft gewerkt en de 
brandweer zich in het geheel voorbeel
dig heeft gekweten en dat men de 
brand gelukkig boven verwachting 
heeft mogen blussen. Op last van de 
burgemeester werden er twee 
kannetjes bier gebracht (kosten 
f 5,50). Na het blussen zijn er nog 
zevenentwintig mannen een uur nage-
bleven. Ze ontvingen daarvoor elk 
f 0,20. 's Nachts bleven vier man de 
wacht houden, die hiervoor elk f 1 ,-
vingen. Waar deze brand zich afspeel
de, is niet bekend. 

Burgemeester Van Slijpe was zo in zijn 
nopjes met het ordelijke verloop van 
het blussen, dat hij de volgende 
publicatie liet aanplakken en door het 
hele dorp door de gemeentebode 
W. Stravers liet afkondigen: De burge
meester der gemeente Lexmond 
betuigd bij deze zijnen dank aan die 
Heeren Brandmeesters welke op 10 
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Dingsdag middag ontstond er te Lexmond brand in 
een arbeiderswoning. De vlam werd het eerst waar
genomen op een zoldertje waar veel stroo en droog 
hout lag. terwijl de zolder boven een ander \ertrek, 
vlak er naast, vol hooi zat. Met behulp van de 
brandspuit mocht het gelukken den brand spoedig 
meester te worden, en de beide aangrenzende vertrek
ken te behouden. 

Bericht in "De Vijfheerenlanden" van zondag 
13 september 1872. 
Vianen, Gemeentearchief. 
(Foto: Vianen, Gemeentearchief). 

dezer maand bij den alhier plaats 
gehad hebbende brand zijn tegen
woordig geweest en verder aan alle 
ingezetenen welke zeer flink hebben 
medegewerkt om dien brand te helpen 
blusschen waarin men zoo bijzonder 
gelukkig is geslaagd, terwijl de Burge
meester tevens zijne tevredenheid 
betuigd over den ordelijken afloop, ook 
in het verdere gedeelte van den avond 
nâ meergemelden brand. 

10 februari 1873, hofstede D. 
D. Westerhoud Gz. 

Van de brand die toen plaats had, volgt 
hieronder het verslag, zoals dat 
voorkomt in de notulen van de 
gemeenteraad: 
Toen op 10 februari 1873 in de hof
stede van D. Westerhoud Gz. op Laker-
veld, reeds des morgens ten 8 uren 
brand was ontstaan, heeft zich de Heer 
Burgemeester onmiddellijk daarheen 
begeven, vergezeld van de geheele 
Brandweer. Bij aankomst op de plaats 
des onheils stond het geheele perseel 
reeds in vlam en viel aan blusschen 
niet meer te denken. Nogtans werd 
onmiddellijk de spuit geplaatst en gaf 
kort daarna water. 
Hoewel het brandend huis geheel is 
verwoest, heeft men er nogtans in 
mogen slagen te beletten dat de belen
dende perceelen mede door den vlam 
werden aangetast en door de genomen 
maatregelen is een begin van brand in 
een op 150 pas afstand gelegen 
hofstede tot 2 malen toe ontstaan, 
onmiddellijk weder gebluscht. 
De geheele brandweer heeft 
gedurende 4 uren uitmuntend gewerkt, 

het gedrag der manschappen was 
zeer geregeld en geen wanordelijk
heden zijn voorgevallen. Ongeveer te 
10 à 11 uren heeft de burgemeester 
een dertigtal manschappen bestemd 
om tegen betaling aan de blussching 
en wegruiming van verbrand hout en 
puin werkzaam te blijven; en nadat ook 
deze 2 uren hadden gearbeid is ter 
verdere bewaking een zestal man
schappen door hem achter gelaten en 
het verdere personeel heeft de burge
meester doen inrukken. Laatstgenoem
de 6 manschappen hebben tot den 
volgenden morgen bij het verbrande 
perceel gewaakt. 

Aan de Brandwaarborgmaatschappijen 
waarbij de belendende hofsteden 
waren verzekerd is door den burge
meester verzocht premien ten behoeve 
van het personeel der brandweer af te 
staan, waarop bereids eene gratificatie 
groot f 25- van de Maatschappij "De 
Holland" gevestigd te Dordrecht is 
ingekomen, en de toezegging ook van 
een tweede maatschappij is ontvangen. 
Van deze premien is door den raad met 
algemene stemmen besloten de 
navolgende uitgaven te doen ter 
bestrijding van de gemaakte kosten bij 
gelegenheid van den brand, als aan: 
Jan Hazendonk, kosten van tractatie 
der manschappen f 8,40; Beloning van 
drie manschappen die in de kelder 
hebben gewerkt f 0,75; id. van 32 man
schappen die gedurende 2 uren 
hebben gewerkt f 9,70; id. van 4 man
schappen die tot des avonds 6 uren op 
het terrein zijn gebleven f 3,60; id. van 
6 manschappen die den nacht hebben 
gewerkt f 15,-; Verdere gratificatieën 
en belooningen f 4,50; 
Tezamen f 41,95. 

Tot zover het verslag. Zoals blijkt 
kregen de mensen die de brand 
hadden geblust geen beloning. Alleen 
voor het opruimen werd een vergoe
ding gegeven. De totale kosten bleken 
echter veel hoger te zijn, namelijk 
ongeveer f 1 5 8 - , waarvan f 1 1 0 -
door de verzekeringsmaatschappijen 
betaald werd. 
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Een maand na deze brand liet burge
meester Van Slijpe een publicatie 
verschijnen waarin stond dat alle 
honderdtweeënveertig spuitgasten, die 
bij een of meer van de branden op 
28 juli 1872 (Helsdingen), 10 
september 1872 en 10 februari 1 873 
hadden meegewerkt, elk 60 cent 
kregen. Dit geld konden ze afhalen bij 
hun brandmeester. Het was afkomstig 
van premies die brandassuradeuren en 
eigenaars van de afgebrande of naast
gelegen, gespaard gebleven huizen 
beschikbaar hadden gesteld. 
Men had kennelijk niet bijgehouden 
wie er met het blussen hadden mee
geholpen en daarom kregen alle spuit
gasten, ongeacht of ze veel of weinig 
hadden gedaan, een beloning. Mensen 
die niet tot de brandweer behoorden, 
maar toch hadden meegeholpen, 
kregen echter niets. 
Om deze onrechtvaardige toestand in 
de toekomst te vermijden, gaf de 
burgemeester op dezelfde dag nog 
een andere publicatie uit waarin stond 
dat voortaan nauwkeurig zou worden 
opgeschreven wie er meegewerkt had. 
Voortaan zouden ook de reglementair 
op te leggen boetes betaald moeten 
worden. Deze maatregel was in die tijd 
dus kennelijk helemaal verwaterd. 

Juli 1902, toren 

In de toren werd in juli 1902 een begin 
van brand geblust. Schade was 
f 40,50. Kennelijk gaf het blussen 
nogal wat problemen. Vooral het tijdig 
beschikbaar zijn van water was een 
probleem. Om herhaling hiervan te 
voorkomen heeft men direct na de 
brand een paar tonnen met water in de 
toren gezet. Nachtwaker G. van 
Santen moest er voor zorgen dat de 
tonnen vol water bleven. Als beloning 
kreeg hij hiervoor f 2,50 per jaar. 

Bronnen 

- Gemeentearchief Lexmond, onder
gebracht in gemeentearchief Zederik. 

- Gemeentearchief Vianen. 

- Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. 
- Notulenboek Vrijwillige Brandweer 

Vereeniging te Lexmond. 
- A.C. Broeshart, De geschiedenis van de 

brandweer in Nederland, Hellevoetsluis 
(Nationaal Brandweermuseum), 1980. 

- P. Horden, Een kleine geschiedenis van 
Het Land van Vianen, z.p., z.j. (1953). 

- G.J. Verburg, In vuur en vlam. Geschie
denis in woord en beeld van de brand
bestrijding, Haarlem, 1 967. 

- W. van Zijderveld, "De nachtwakers van 
Lexmond", In het Land van Brederode. 
Historisch Tijdschrift voor het Land van 
Vianen, 1983, nr3/4, 1-15. 

Noten 

1. Verburg, 55. 
2. De stad Vianen schafte in 1 698 reeds 

een brandspuit aan. In het Land van 
Brederode. Historisch Tijdschrift voor het 
Land van Vianen, 1978, nr 2/3. 

3. Horden, 210. 
4. Idem. 
5. Van Zijderveld, 3. 
6. Bij de vermelding van de bedragen dient 

men rekening te houden met een onder
verdeling van de gulden in 20 stuivers 
van 8 duiten. Eerst in 1816 werd het 
decimaal stelsel toegepast: dat betekent 
dat toen een gulden = 100 centen. 

7. Mondelinge mededeling van de toen
malige brandweerkommandant C. de 
Jong Wz. 

Boetes volgens het reglement van 1 783 

A. Boeten voor overtreding preventieve 
maatregelen 

- Roken in stallen, schuren, op zolders, 
rieten daken, bij huizen, hooibergen, 
enz. f 3,00 

- Open licht (b.v. kaarsen) gebruiken in 
stallen, schuren, op zolders, 
enz. f 3,00 

- Graan dorsen bij open licht ( vuur) f 3,00 
- Binnenshuis stoken van open vuur, 

behalve in een goedgekeurde 
open haard f 2,10 

- Schoorsteen die niet hoog genoeg 
was of niet geveegd f 2,10 

- Hout, turf, stro, enz. dat dicht 
bij de haard lag f 2,10 

- Haarden in bovenkamers die niet 
voorzien waren van een stenen 
schouw f 6,00 

- Niet goed van houtwerk afgeschermde 
schoorstenen f 6,00 

- As, niet opgeborgen in goed
gekeurde putten / 3,00 

- Als in deze as nog vuur gevonden 
werd f 6,00 
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- Niet volgens de regels doven van 
vuur en bewaren van as door 
bakkers, smeden, enz. f 3,00 

- Te dicht bij huizen, schuren, 
hekken, enz. geplaatste braak-
hutten f 3,00 

- Onvoorzichtig stoken in de braak-
hutten f 3,00 

- In huis drogen van vlas of hennep f 3,00 
- Hekelen van vlas op bovenkamers, 

zolders, stallen, of overtreden van 
de voorschriften van het hekelen f 2,10 

- Hinderen van schout, gerechts
bode enz. bij het kontroleren 
hoe men met vuur omgaat f 0,60 

- Niet hakken van bijten in het ijs f 1,05 
- Niet houden van de voorschriften 

betreffende hooibroei f 3,00 
- Niet aanwezig of in orde zijn brand-

gereedschap of lantaarn M,05 
- Voor het opzettelijk vernielen van 

de brandspuit, de slangen, enz. 
werd geen boete opgelegd, maar werd 
de Drossaard van het Land van 
Vianen ingelicht, die dan de moet-
willigen crimineel tot lijfstraffe kon 
veroordelen. 

Boeten voor overtredingen die met het 
blussen te maken hebben 

Tegenstribbelen bij de benoeming 
tot brandmeester of diens 
assistent f 
Tegenstribbelen bij de benoeming 

5,00 

tot spuitgast f 3,00 
Niet verschijnen bij de oefening 
of onwillig zijn mee te doen bij 
het blussen f 1,05 
Weigeren dat de brandslang door 
het huis gelegd wordt f 25,00 
Te laat bij de brand komen of 
eerder vertrekken: 
- voor brandmeester en hun 

assisten f 4,00 
- voor spuitgasten f 2,00 
Bij oefeningen was dat de helft. 
Voor de andere inwoners van 
Lexmond en Achthoven die niet 
bij een brand kwamen opdagen 
of tegenwerkten f 2,10 
Als ze vertrokken voor de brand 
geheel geblust was f 1,05 
Weigering van vrouwen mee te 
helpen als er niet genoeg 
mannen waren f 0,60 
Spuitgasten die de schout, brand
meesters en hun assistenten niet 
zonder gemor of tegenspreken 
gehoorzaamden f 1,50 
Nachtwaker, die niet voor brand 
waarschuwde, verloor zijn baan 
en moest 1 maand klaploon 
inleveren 
Schoolmeester die niet of niet lang 
genoeg de klok luidde f 3,00 

Niet "Brand, brand" roepen als je 
overdag brand in je huis enz. 
ontdekt f 10,00 
Als dit's nachts is f20,00 
Mensen die tijdens of na de brand 
iets stalen werden aan de rechter 
overgeleverd. 

W. van Zijderveld 

Verkeersproblemen 

Het is alweer ruim zeventig jaar 
geleden dat de eerste autobus reed 
tussen Vianen en Meerkerk (1913). Na 
die tijd is het verkeer in het Land van 
Vianen we! enigszins toegenomen, 
zodat de oude trouwe scheepjesbrug 
het veld - of liever gezegd het water -
moest ruimen voor de moderne 
Lekbruggen. Niet dat daarmee alle 
verkeersproblemen opgelost zijn. 
Men zal denken: "Wat hadden de 
vroedschappen het vroeger tijden toch 
lekker rustig op verkeersgebied". 
Pas op! Al is het rijtuig vervangen door 
de motorkar, Adam en Eva zijn 
hetzelfde gebleven, zoals de lezer uit 
het volgende oude "Land-van Vianen-
se" verkeersvoorschrift gewaar kan 
worden: 
Publicatie 

Alzo eenige moedwillige personen zich 
niet ontzien met hunne rijtuigen in het 
voorbij rijden van anderen zeer reuke-
loos^ en onbescheiden te werk te 
gaan, zodanig, dat daar van te wagten 
zijn zeer grote ongelukken, alles strek
kende tot stoornis van de zo nodige 
veiligheid in 't passeeren van 's Heeren 
wegen, ook tot levensgevaar voor de 
passanten: 
En gemerkt, dat eene diergelijke 
moedwilligheid van een ver vooruit
zicht is, en de justitie daaraan ten 
hoogsten gelegen legt, dat 's Heeren 
wegen veilig en zonder levensgevaar 
kunnen werden gebruikt, waartoe de 
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I 1 

pertubateurs2 vandien, anderen ten 
exempel, naar merites3dienen gestraft 
te worden: 
Zo is 't: 
dat de Kamer van Justitie 's Lands van 
Vianen en Ameide, bij dezen, allen en 
een iegelijk van wat staat, rang ofte 
conditie hij zij, waarschouwt, 
in het passeeren van 's Heeren weg 
met 
conditie hij zij, waarschouwt, in het 
passeeren van 's Heeren weg met 
eenig rijtuig en vooral in het voorbij 
reiden van anderen, alle nodige 
omsigtigheid te gebruiken, zonder 
daarinne met eenige reukeloosheid of 
onbescheidenheid te handelen, en dat, 
bij aldien de een of ander hieraan 
contravenieerd4, daar op als dan van 
justitiewegen ter sterkste zal worden 
geïnquireert5 en tegen de schuldigen 
rigoureuselijk5 geprocedeert, als tegen 
stoorders van 's Heeren wegen, 
volgens de wetten van de Landen. 
En zal hier van publicatie en affixie7 

geschiedden binnen de Steeden en 
Landen van Vianen en Ameide tot eens 
ieders narigt. 

Actum in Camere den 25 Julij 1781 
A. Ie Roux Jalabert 

NOTEN 

1. bedoeld is roekeloos 
2. overtreders 
3. verdienste 
4. hier: toch roekeloos rijdt 
5. in rechten betrokken 
6. gestreng 
7. aanplakking 

P.S. Dacht U, dat er iets nieuws onder 
de zon is ? 

De hensbekers van de Vijfheeren-
landen - 2 

In het eerste nummer van deze 
jaargang schreef M.J. Ververs Bz. aan 
het einde van zijn bijdrage over de 
hensbekers van de Vijfheerenlanden: 
Straks zullen deze monumenten uit 
een ver verleden zeker een ereplaats 
krijgen in het nieuwe museum. Zo blijft 
tenminste nog de herinnering aan 
" 't Collegie der Vijff Heeren Landen" 
binnen Vianen bewaard. 
Wie vandaag de dag in het Stedeli jk 
Museum aan de Voorstraat te Vianen 
gaat kijken zal daar de hensbekers 
niet vinden. Een paar maanden na de 
officiële opening van het museum zijn 
ze uit de vitrine verwijderd. Ook de 
ambtsketen van de bode (bodebus) 
van het Dijkscollege 's Lands van 
Vianen en de zilveren schommelbeker 
zijn er niet meer. Vianen wordt niet 
meer herinnerd aan 't Collegie der Vijff 
Heeren Landen. 

P. Horden 

Hensbeker, gegraveerd met de wapens van 
de voormalige dijkscolleges. Op de deksel 
de tekst HET WELVAREN VAN DE VIJF
HEERENLANDEN. 
Vianen, waterschapshuis (Foto: Utrecht, 
Gemeentelijke Fotodienst). 
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Hensbeker, met het wapen van De 
Vijfheerenlanden, op de achterzijde een 
stralende zon. 
Vianen, waterschapshuis. (Foto: Utrecht, 
Gemeentelijke Fotodienst). 

"Nieuwe meesters, nieuwe wetten" is 
één van de nog aardige vaderlandse 
zegswijzen die op deze zaak van 
toepassing is. Het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden van het 
Hoogheemraadschap van de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden hebben 
als erfgenamen van het waterschap 
De Vijfheerenlanden beslist dat de 
hensbekers, de bodebus en de 
schommelbeker naar Gorinchem 
moeten. Daar zullen ze worden 
neergezet in één van die fraaie, voor 
publiek bijna ontoegankelijke, 
bestuurskamers van dit college. Als 
nieuwe eigenaars hebben de dijkgraaf 
en hoogheemraden de bruiklening aan 
de gemeente Vianen voor het Stedelijk 
Museum beëindigd. In een poging nog 
iets te redden heeft het gemeente
bestuur van Vianen de toezegging 
weten los te peuteren dat de hens
bekers in het waterschapshuis aan de 
Jan Blankenweg tentoongesteld 
zouden worden. Daar staan nu in 

keurige vitrines twee hensbekers te 
pronken. De enkele technische mede
werkers van het Hoogheemraadschap 
die daar nog kantoor houden en de 
nog schaarsere bezoekers kunnen 
er van genieten. 
De bestuurders van het waterschap De 
Vijfheerenlanden bedoelden juist met 

Hensbeker, de coupe en steel zijn na een 
breuk met een zilveren manchet 
gerepareerd. 
Gorinchem ? 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 

hun beslissing in 1974 om zoveel 
mogelijk mensen te plezieren met de 
aanblik van deze unieke voorwerpen 
van geschiedenis en kunst. Maar het 
mocht niet lang zo zijn; zo min de twee 
hensbekers nog lang in Vianen zullen 
zijn. Met ingang van 1 januari 1987 
wordt ook het laatste overblijfsel van 
ruim zevenhonderd jaar waterschaps-
bestuur uit Vianen weggehaald. Het 
kantoor aan de Jan Blankenweg staat 
te koop. 

De belangrijkste kultuurhistorische 
voorwerpen op waterstaatskundig 
gebied zijn al uit de Vijfheerenlanden 
verdwenen. De archieven van de voor-
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Zilveren schommelbeker met gegraveerde 
voorstelling van een familiewapen en een 
kuiper. In de voet achter glas een 
dobbelsteen. Op 23 mei 1828 dronk het 
"Collegie van de Vijf Heeren Landen" ter 
nagedachtenis aan de schenker van de 
beker de Dijkgraaf 's Lands van Vianen, 
Willem Pernis, voor het eerst "een zilver 
Pokaaltje genaamd het Kuipertje". 
Gorinchem ? 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 

malige polderbesturen mét de over
eenkomst uit 1284 waarbij de basis 
voor de leefgemeenschappen in de 
Vijfheerenlanden werd gelegd, zijn al 
eerder geruisloos in Gorinchem 
ondergebracht. De al eeuwen in 
Vianen bewaarde hensbekers en 
bodebus verdwijnen binnenkort. Het 
wachten is nog op het moment dat ook 
de andere overheidsarchieven uit de 
Vijfheerenlanden naar Gorinchem 
zullen worden overgebracht. In de 
Vijfheerenlanden resten dan nog 
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Zilveren ambtsketen van de bode van het 
Dijkscollege 's Lands van Vianen. Achter 
glas het wapen van dit college. 
Gorinchem ? 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 

slechts die monumenten die vanwege 
hun omvang moeilijk te verplaatsen 
zijn. De Alblasserwaard heeft kenneli jk 
een beter oog voor kultuurhistorische 
waarden dan de buur. 

J.M.M. Ruijter 

Bronnen 

1. In het Land van Brederode. Historisch 
tijdschrift voor het Land van Vianen, 
Jrg 10, nr. 1, 1985, 1-4. 

2. Ingekomen stukken, agendapunt van de 
openbare vergadering van de raad van 
de gemeente Vianen, d.d. 29 augustus 
1985. 

3. Hensbekerboek van't Collegie der 
Vijff Heeren Landen en van 't Collegie 
van de Lecq. 

Kroniek 

Het geringe aantal publikaties over de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten staat 
niet in verhouding tot de betekenis, die 
deze twisten gespeeld hebben in de 

Nederlandse geschiedenis. De 
overstelpende hoeveelheid materiaal 
en de ingewikkelde materie zijn er 
zeer zeker debet aan, dat vele 
generaties historici het onderwerp 
links lieten liggen. Dr H.M. Brokken 
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heeft daar verandering in gebracht: 
in 1982 verscheen bij De Walburg 
Pers te Zutphen zijn boek "Het ont
staan van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten". De auteurs, die vóór Brokken 
zich bezig hielden met de Hoeken en 
Kabeljauwen, stemmen daarin met 
elkaar overeen dat zij aan Willem van 
Duivenvoorde en de zijnen een 
overwegend aandeel in het ontstaan 
van de twisten toekenden. In het licht 
van de bestaande opvattingen zouden 
in een nieuwe studie over het ontstaan 
van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten Willem van Duivenvoorde en 
zijn naaste familieleden, centraal 
moeten staan. De heer Brokken heeft 
zijn onderzoek aanmerkelijk verbreed 
teneinde de plaats en de betekenis 
van de overige bij het konflikt betrok
ken edelen alsmede die van de steden 
te evalueren. 

Het boek van Dr Brokken bestaat uit 
drie delen. Het eerste is gewijd aan de 
politieke geschiedenis in het tijdvak 
1337-1358. Daarin staan de vorsten 
centraal: graaf Willem IV, keizerin 
Margareta en Willem de Verbeiden 
Daarbij is de regering van de beide 
laatste figuren uitvoeriger beschreven, 
omdat het de direkte voorgeschiedenis 
betreft van het uitbreken van de 
twisten. Het tweede deel van het boek 

Zegel van Willem van Duivenvoorde. 
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief. 
(Foto: Vianen, kollektie Stedelijk Museum). 

behandelt het funktioneren en de 
samenstell ing van de grafelijke raad in 
Holland en Zeeland in de genoemde 
periode. Centraal staat de vraag: 
waren de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten de bijverschijnselen van de 
doorbraak van de standen in de 
landsregering? De aspekten die in het 
derde deel worden behandeld, liggen 
merendeels op het terrein van de 
sociale geschiedenis. 
"Het ontstaan van de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten" is naar omvang 
- 676 bladzijden! - , maar vooral naar 
inhoud een indrukwekkende studie, 
waarin uiteraard ook veel te vinden is 
in verband met Vianen. Dat is niet 
vreemd wanneer men bedenkt dat 
Willem van Duivenvoorde, die in het 
boek een centrale rol speelt, in feite 
de stichter van de stad Vianen is. 

Kort na 1346 voltooide Johannes de 
Beke zijn "Croniken van den Stichte 
van Utrecht ende van Hollant". 
Spoedig werd de kroniek van De Beke 
bekend. Rond 1470 werden de 
"Croniken" bewerkt door Johannes van 
Leiden. (Zie over Johannes van Leiden 
de Kroniek in het vorige nummer, blz. 
14-15). Uittreksels van de "Croniken" 
zijn ook te vinden in het "Chronicon 
Tielense". (Zie over het "Chronicon 
Tielense" eveneens de Kroniek in het 
vorige nummer, blz. 13-14). 
In de 14de eeuw, maar ook lang erna 
waren de "Croniken" van Johannes 
de Beke een bestseller. In 1982 is het 
werk van De Beke in de deftige serie 
"Rijks Geschiedkundige Publication" 
uitgegeven door Dr H. Bruch. De 
auteur heeft de "Croniken" voorzien 
van een uitvoerige inleiding, waarvan 
de stijl niet altijd even helder is, en 
hier en daar wat arrogant aandoet. Wat 
dit laatste betreft geef ik slechts twee 
voorbeelden: (. . .) een dom werk, met 
onnozele fouten (. . .) (blz. XLIX); (. . .) 
Het afschrift is gemaakt door een 
onnozele klerk (. . .) (blz. XXXIX noot 
59). Overigens doen deze opmerkin-
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gen niets af aan de wetenschappeli jke 
degelijkheid van deze studie, waaraan 
zeer zeker een enorm onderzoek 
vooraf is gegaan. 

Van juli tot september 1984 werd in 
het Belgische stadje Diest een ten
toonstelling gehouden, die gewijd was 
aan het klooster van de kartuizers te 
Zelem. Op het eerste gezicht hebben 
kartuizers en Zelem weinig of niets te 
maken met Vianen en De Vijfheeren-
landen. En toch. Van 1402 tot 1409 
verbleef Jan van Brederode in het 
Kartuizerklooster te Zelem. 
In het boek "Kasteel Batestein te 
Vianen", geschreven door J.A.L. de 
Meyere en J.M.M. Ruijter en in 1 981 
uitgegeven door de Stichting Stedelijk 
Museum Vianen, staat op bladzijde 10: 
Hef huwelijk tussen Johanna van 
Vianen en Walraven I van Brederode 
betekende de oplossing voor de 
benarde financiële situatie, waarin het 

geslacht Van Brederode sinds langere 
tijd verkeerde. Die situatie was in feite 
ontstaan onder Hendrik van Brederode. 
Zijn schulden waren zo groot dat hij 
een beroep moest doen op Jan van 
Polanen, een bekende geldschieter. 
Deze kreeg in 1337 het hele bezit van 
de Van Brederodes in onderpand. 
Enkele jaren later, in 1345, stierf 
Hendrik, maar de zware lasten bleven 
drukken. Later onder Jan van 
Brederode, die in 1390 zijn vader 
Reinoud I opvolgde, liepen de schulden 
weer hoog op. Jan en zijn vrouw, 
Johanna van Abcoude, traden in 1402 
in het klooster. Zij hadden geen 
kinderen. 

Jan van Brederode trok zich terug in 
het klooster te Zelem en Johanna van 
Abcoude in het St Maria Magdalena-
klooster te Wijk bij Duurstede. In 1407 
overleed Willem van Abcoude, de 
schoonvader van Jan van Brederode. 
Van Abcoude had geen zonen; 
Johanna werd erfgename. Er is dus 
weer geld! 

Ss o-tnit/j aii't mr* 'jicn of suft Jou jfajtmn qevt n. 'nSat "alt Kai tetf-wtrêeer -wat vtondcLS* 
iSû'ttâavriH'vvthÎ7~'mc4ï*€ryt>iitiitSe<&r->>cnCicrt^ tJlcn d'otvtr fanden jtynyan otuten 

PMJut ij'a-t'jtitenjthen. <&entQc£tnec^anv5ct%crtO-l'w'r't u-rd'- ' O y** 

' " j f t / ^ k r w ' ^cr datsr&t-er acritkuytf-vanïBredcivMntfœ-
...CtaèfgCftuktr. fàfc-tBea*04briiria âtt JteruBu. 

'SetwtMrwtertT^dcr-on-jRrrickt! J{ar9 tzvcn. oeneen ïïiUY" "" 

aen met BCmen^ 
•iten. 

Gezicht op de zogenaamde "ruïne van 
Brederode" te Santpoort, woning van 
Jan van Brederode. Gravure door Jan van 

de Velde naar een ontwerp van Pieter 
Saenredam, omstreeks 1628. 
Haarlem, Gemeentearchief. 
(Foto: Haarlem, Gemeentearchief). 
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Jan van Brederode wil het klooster
leven vaarwel zeggen; Johanna van 
Abcoude niet. Uiteindelijk verliet Jan 
toch het klooster nadat hij langs 
allerlei omwegen van Rome toestem
ming had gekregen het huwelijksleven 
te hervatten. Gewapenderhand nam hij 
opnieuw bezit van zijn heerlijke 
rechten en bovendien haalde hij zijn 
echtgenote uit het klooster te Wijk bij 
Duurstede. Vertoornd trok Frederik van 
Blankenheim, bisschop van Utrecht, 
met een leger naar Wijk bij Duurstede 
en nam Jan van Brederode gevangen. 
Johanna keerde naar haar klooster 
terug, waar zij in 1411 overleed. 
Na zijn vrijlating, in 141 2, bood Jan 
van Brederode aan de Franse koning 
Karel VI zijn diensten aan. Maar Karel 
weigerde Jan in dienst te nemen 
omdat hij meende dat een uitgetreden 
kloosterling hem geen geluk zou 
brengen. Jan van Brederode trad in 
dienst van de Engelse koning 
Hendrik V, vijand van Karel VI en 
sneuvelde in de slag bij Azincourt 
in 1415. 

Tijdens zijn verblijf in het klooster te 
Zelem maakte Jan van Brederode zich 
verdienstelijk als vertaler. 
In het genoemde boek "Kasteel 
Batestein te Vianen" staat het vervolg. 
Walraven van Brederode, een jongere 
broer van Jan, volgde hem op. Deze 
Walraven huwde in 1414 met Johanna 
van Vianen. Door dit huwelijk deed het 
geslacht van Brederode zijn intrede in 
de historie van Vianen. 

De 18de eeuw krijgt nog steeds niet 
de waardering, die ze verdient. Te vaak 
wordt er nog gewag gemaakt van "de 
eeuw van verval" en met evenveel 
gemak wordt die periode afgedaan als 
oninteressant. Dr P.J. Buijnsters, hoog
leraar Nederlandse letterkunde aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, 
verdiept zich al jaren in de 18de eeuw. 
Aan de serie publikaties, waarin de 
resultaten van zijn scherpzinnig 
onderzoek op meesterlijke wijze zijn 

vastgelegd, is in 1984 een bundel toe
gevoegd onder de eenvoudige titel 
"Nederlandse literatuur van de 
achttiende eeuw". Het boek, uitge
geven te Utrecht bij Hes, bevat een 
keuze uit de verspreide artikelen en 
opstellen van Dr P.J. Buijnsters, 
aangevuld met twee nieuwe bijdragen. 
Het boek schijnt in eerste instantie 
bedoeld te zijn voor studenten aan 
universiteit of M.O.-opleiding. Zonder 
enige twijfel zal deze bundel ook 
buiten die kring zijn weg vinden. Wie 
bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de 
boeiende figuur van Jacob Campo 
Weyerman zal in het boek "Neder
landse literatuur van de achttiende 
eeuw" van Dr Buijnsters interessante 
informatie vinden. 

Op 18 augustus 1984 hield de 
Stichting Jacob Campo Weyerman 
haar jaarlijkse expeditievergadering 
in Vianen. Jacob Campo Weyerman 
verbleef bijna acht jaren in Vianen. 
Naar aanleiding van dat bezoek was 
een nummer van de Mededelingen van 
de Stichting Jacob Campo Weyerman 
(Jrg 7, nr. 2, 1984) grotendeels gewijd 
aan Weyerman en Vianen. In het blad 
was onder meer een artikel van 
Dr A. Hanou opgenomen, dat eerder 
verscheen in ons tijdschrift (Jrg 8, 
nr 1/2, 1983). Aansluitend volgde het 
eerste deel van een boeiend en zeer 
goed gedokumenteerd artikel van 
mr A.C.N. Koenhein onder de titel 
"Den Kluizenaar van de Lek": aan
tekeningen over Viaanse personen en 
situaties, voorkomende in Weyermans 
werken". Het tweede deel van dit 
artikel verscheen dit jaar in de 
Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weyerman (Jrg 8, nr 1, 1985). 
Bovendien publiceerde de heer 
Koenhein in hetzelfde nummer nög 
een artikel: "Weyerman als vertaler in 
overheidsdienst". Informatie over de 
Stichting Jacob Campo Weyerman kan 
men inwinnen bij de heer P. Altena, 
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Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam, 
of telefonisch: 080-443087. 

De stichting "Het Zuidhollands 
Landschap" gaf dit jaar een "Gids" uit, 
die veel nuttige informatie bevat, en er 
bovendien zeer verzorgd uitziet. In 
deze gids wordt vanzelfsprekend ook 
aandacht besteed aan De Vijfheeren-
landen. De Stichting is een partikuliere 
organisatie, die ijvert voor het behoud 
van natuur en landschap en voor ver
betering van het milieu. Zij doet dit 
door aankopen en beheren van natuur
gebieden, het inspelen op ruimtelijke 
ontwikkelingen en het geven van voor
lichting over natuur en landschap. "Het 
Zuidhollands Landschap" is gevestigd: 
Schiedamsevest 44C, 3011 BA 
Rotterdam (telefoon: 010-135045). 

Eind 1982 werd de Stichting Bedrijfs-
monumenten Midden-Holland opge
richt. Initiatiefnemers waren Drs B.R. 
Feis uit Hoenkoop bij Oudewater en 
Drs P. Nijhof uit Nieuwegein. In de 
afgelopen jaren is de belangstelling 
gegroeid voor de bedrijfsmonumenten: 
de monumenten van de werkende 
mens. 
Bedrijfsmonumenten zijn in Nederland 
vooral te vinden in oude industrie
gebieden, zoals in Twenthe. Maar ook 
Midden-Holland, het gebied tussen de 
vier grote steden, bezit een grote 
rijkdom aan watertorens, fabrieks
gebouwen, pakhuizen, scheepswerven, 
gemalen, sluizen, etc. De stichting zet 
zich in voor het behoud van deze 
monumenten. In 1983 verscheen bij 
Uitgeverij Waanders te Zwolle het 
boek "Bedrijfsmonumenten in het 
groene hart van Holland", samen
gesteld door de beide initiatiefnemers 
van de stichting. In negen hoofdstuk
ken worden de sociaal-ekonomische 
geschiedenis en de belangrijkste 
bedrijfstakken geschetst. Drie thema
tische bijdragen behandelen de 

Tnr 

Watertoren te Wanen, 1984. 
(Foto: Vianen, kollektie Stedelijk Museum). 

waterstaat (gemalen, sluizen), infra-
struktuur (kanalen, bruggen, stations) 
en openbare voorzieningen (gas
fabrieken, watertorens). Het boek, dat 
'n kleine 200 afbeeldingen telt, wordt 
ingeleid met een algemeen hoofdstuk 
over de historische ontwikkeling en 
eindigt met een overzicht van musea 
op dit terrein in Midden-Holland, en 
een literatuurlijst. 
Vianen en De Vijfheerenlanden ont
breken uiteraard niet in het boek, 
alhoewel het aandeel bescheiden is. 
Zeker is dat het geval voor wat betreft 
de literatuurlijst. 
"Bedri j fsmonumenten in het groene 
hart van Holland" is meer een aardig 
kijk- en leesboek, dan een diepgaande 
studie. Maar het is wel het eerste 
boek, dat voor een zo uitgestrekt 
gebied deze industriële erfenis èn voor 
deskundigen èn voor geïnteresseer
den vastlegt en toegankelijk maakt. 

Vorig jaar werd de kollektie van onze 
vereniging verrijkt met drie munten, die 
in de 16de eeuw te Vianen werden 
geslagen. De munten werden aan
gekocht van een verzamelaar. De 
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c 
oudste van de drie is de zilveren 
Carlino of Carl ij n munt, die dateert van 
omstreeks 1560. Deze munt is 
geslagen naar een uit 1 532 daterende 
pauselijke munt uit Bologna. De 
beeltenis van de paus op de voorzijde 
van de Italiaanse munt is bij de 
Viaanse munt gewijzigd in een voor
stelling van de heilige Petrus. De 
afbeelding van de leeuw aan de keer
zijde van de munt is hetzelfde 
gebleven. De tweede munt is een 
zilveren Henricusdaalder, die dateert 

Stadhuis 1 

Op 27 oktober 1977 werd in de 
vergadering van de gemeenteraad van 
Vianen besloten tot uitbreiding van het 
bestaande stadhuis. Op 27 april 1984 
werd het "nieuwe" stadhuis officieel 
heropend. Het komplex is een kreatie 
van Zanstra, De Clerq Zubli, Van den 
Oever en Partners Architekten BV, 
Bouwbedrijf Paul en de binnenhuis-
architekte Trude Hooykaas. Aankoop 
van een gedeelte van het bouwterrein, 
slopen, bouwen, adviseren, inrichten 
etc. vergde een bedrag van f 8,3 
miljoen. 

Stadhuis 2 

V A 

, ; - ' . 

Geertruida van Bronkhorstdaalder, 1577. 
Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode". 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief). 

van omstreeks 1565. Deze munt is 
geslagen naar een Carolusdaalder die 
te Donauwörth bij Augsburg werd 
geslagen. In 1563 werden deze 
munten in Nijmegen geslagen. De 
Viaanse exemplaren gaan op de 
Nijmeegse terug. De beeltenis van 
Karel V is in beide gevallen dezelfde. 
De derde munt is een zilveren 
Geertruida van Bronkhorstdaalder, die 
dateert uit 1577. Deze vrij zeldzame 
munt is een imitatie van de Hollandse 
leeuwendaalder, die in 1575 werd 
geslagen. Op de ene zijde van de 
Viaanse munt is een leeuw 
weergegeven; op de keerzijde het 
wapen van Geertruida van Bronkhorst-
Batenburg. 

De heropening van het Viaanse 
stadhuis was voor het Stedelijk 
Museum Vianen aanleiding om in de 
Burgerzaal van het stadhuis een 
tentoonstell ing te organiseren. Ruim 
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gelegenheid te baat om te worden 
geïnformeerd over "de gemeente" 
vroeger en nu. Gelijktijdig met die 
expositie werden twee boeken uitge
geven: "In en uit het Stadhuis van 
Vianen" en "Reglement voor het 
bestuur der stad en schoutampte van 
Vianen". Beide publikaties zijn 
verzorgd door J.A.L. de Meyere en 
J.M.M. Rui j teren uitgegeven door de 
Stichting Stedelijk Museum Vianen. 
Over "In en uit het Stadhuis van 
Vianen" schreef de heer O Staal in het 
"Maandblad Oud-Utrecht" van decem
ber 1984: Een heel prettig boek vond 
ik het, dat uitmunt door duidelijkheid. 
De twee auteurs hebben een funktio-
nele vermenging van oud en nieuw 
gemaakt in een heldere stijl, voorzien 
van goed gekozen illustraties. 
Over "Reglement voor het bestuur der 

schreef de heer Staal: Een prachtig 
verzorgde druk waarvoor Spijker 
Drukkerij te Buren en Boekbinderij 
Pfaff lof verdienen. 
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Kortom: twee uitgaven, die in de 
bibliotheek van geïnteresseerden in 
Vianen niet mogen ontbreken. 

Stadhuis 3 

Ter gelegenheid van de officiële her
opening van het stadhuis te Vianen 
bood de Rabo-bank tijdens de raads
vergadering op 26 april 1984 een 
nieuwe ambtsketen voor de burge
meester aan. Hierdoor is de oude 
ambtsketen een museumstuk gewor
den! 
De nieuwe ambtsketen werd vervaar
digd door de bijzonder talentvolle 
Utrechtse kunstenaar Willem Noyons. 
Bij de aanbieding van de ambtsketen 
zag een brochure het licht, waarin 
nader wordt ingegaan op de geschie
denis van ambtsketens in het alge
meen; op de oude ambtsketen en op 
de diepere betekenis van de nieuwe 
ambtsketen in het bijzonder. 
De brochure " 'n Nieuwe ambtsketen 
voor de Burgemeester van Vianen 
anno 1984" wordt gratis verstrekt bij 
aanschaf van het boek "In en uit het 
Stadhuis van Vianen". 

/ "«•» 

Stadhuiscomplex te Vianen, 1985. 
(Foto: Vianen, Gemeentearchief). 

Agnes, gravin van Sayn Wittgenstein. 
Louise Christina werd geboren op het 
slot Braunfels aan de Lahn op 
17 oktober 1606 en overleed op 
24 maart 1669. Zij ligt begraven in de 
N.H. Kerk te Vianen en was de tweede 
echtgenote van Johan Wolfert van 
Brederode. 

Stadhuis 4 

Bij de heropening van het stadhuis te 
Vianen werd door de Stichting tot 
beheer van het Vermogen van de voor
malige Vereniging Spaarbank te 
Vianen een portret van Louise 
Christina, gravin van Solms Braunfels 
geschonken aan de gemeente. Het 
portret is een kopie, vervaardigd door 
de heer B. Savelkouls te Etten-Leur 
naar een origineel schilderij van de 
Utrechtse kunstenaar Gerard van 
Honthorst. Dat origineel behoort tot de 
kollektie van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 
Louise Christina was een dochter van 
Johan Albrecht I, graaf van Solms 
Braunfels en diens eerste echtgenote 

De reputatie van een stad als Vianen 
was in vroeger tijden nogal dubieus, 
zoniet slecht te noemen. Dat gold 
overigens ook voor Culemborg. Beide 
steden kregen in de 17de en 18de 
eeuw bekendheid als wijkplaatsen voor 
misdadigers en frauduleuze bank
roetiers. Ook nadien bleef die faam 
bestaan. 
Dr Marijke Gijswijt-Hofstra heeft op 
overtuigende wijze het mythische 
karakter van deze vastgewortelde 
beeldvorming over Vianen en Culem
borg weten aan te tonen in haar boek 
"Wijkplaatsen voor vervolgden - Asiel
verlening in Culemborg, Vianen, Buren, 
Leerdam en IJsselstein van de 16de 
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tot eind 18de eeuw", dat in 1984 werd 
uitgegeven door De Bataafsche Leeuw 
te Dieren. 
Bovendien draagt mevrouw Gijswijt in 
haar publikatie ook interessante 
gegevens aan over het aloude systeem 
van vrijgeleide in het algemeen en de 
ontwikkeling van de asielvorming in de 
17de en 18de eeuw in het bijzonder. 
Ook op de gevolgen van de 
asielverlening, waarvoor overigens 
moordenaars, dieven en dergelijke 
lieden niet in aanmerking kwamen, 
wordt in het boek nader ingegaan. De 
interpretatie van het funktioneren van 
de asielverlening in de "soevereine" 
heerlijkheden Vianen, Culemborg, 
Buren, Leerdam en IJsselstein is 
onder meer gericht op de vraag: 
waarom kon deze instelling tot 1795 
blijven bestaan. Op deze wijze wordt 
een minder bekend, maar alleszins 
interessant aspekt van de geschie
denis van Nederland en van Vianen in 
het bijzonder nader belicht. In een 
apart hoofdstuk wordt uitvoerig 
ingegaan op de asielverlening in 
Vianen. Daaruit blijkt onder meer dat 
vóór 1 725 geen continue dokumen
täre over vrijgeleiden voorhanden is. 
De beschikbare informatie draagt een 
incidenteel karakter en is afkomstig uit 
zeer uiteenlopende bronnen. 
Van 1725 tot 1795 ontving Vianen 
jaarlijks gemiddeld drie asielzoekers. 
Uit de 16de, 17de en 18de eeuw 
tekende mevrouw Gijswijt 236 asiel
verzoeken op. Zeer boeiend zijn de 
redenen tot verzoek van vrijgeleide 
(blz. 98-101). Het overgrote deel van 
de asielzoekers bestond uit schulde
naren; een beduidend kleinere groep 
werd gevormd door de "doodslagers". 
Mevrouw Gijswijt gaat daar ragfijn op 
in, evenals op de procedure van 
aanvragen en verlenen van vrijgeleide; 
de inmenging van buitenaf (die een 
hoogtepunt bereikt met het asiel van 
de schrijver-avonturier Jacob Campo 
Weyerman); de verblijfsduur en de 
betekenis van hun verblijf te Vianen. 
"Wijkplaatsen voor vervolgde" is, voor 
wat betreft de geschiedenis van 

Vianen, een uiterst belangrijk boek. 

Zilver 1 

Op 27 juni 1984 te klokke 16.15 uur 
verdedigde Johannes Rein ter Molen 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden zijn 
proefschrift "Van Vianen - een 
Utrechtse familie van zilversmeden 
met een internationale faam". De rijk 
gedokumenteerde dissertatie van de 
heer Ter Molen was aanleiding voor 
het Centraal Museum te Utrecht om in 
december 1984 - februari 1985 een 
expositie te houden onder de titel 
"Zeldzaam Zilver uit de Gouden Eeuw 
- De Utrechtse edelsmeden Van 
Vianen". 

De voorouders van de kunstenaars
familie Van Vianen, aldus de heer 
Ter Molen in zijn proefschrift (dl 1, blz. 
10) hebben hun geslachtsnaam onge
twijfeld ontleend aan hun plaats van 
herkomst. Waarschijnlijk was de familie 
reeds in de 15de eeuw in Utrecht 
gevestigd. Toch houdt het verhaal wat 
de stad Vianen betreft, hier toch niet 
helemaal op. Aan de Langendijk te 
Vianen woonde Jan Eersteus van 
Vianen, die daar een brouwerij bezat. 
Uit zijn huwelijk met Mechteld van 
IJssensdr sproten diverse kinderen. 
Hun zoon Ernst Jansz. van Vianen 
verwierf blijkens een testamentaire 
beschikking uit 1612 de brouwerij van 
zijn vader, terwijl de andere erfgena
men een financiële uitkering 
ontvingen. In de acte wordt het bedrijf 
te Vianen omschreven als een 
huysinge brouwerye cameren schuer 
hoffstede beplantinge allen gereet-
schap vande brouwerye daer innen 
wsende . .. sulcx tselve staende ende 
gelegen es binnen dees stede aende 
Noortzyde vande strate genoemt den 
iangendijck, streckende voor vande 
selve strate achter tot aen Stadt walle 
toe (dl 1, blz. 90 noot 26). 
In het tweede hoofdstuk van zijn 
proefschrift besteedt Ter Molen 
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aandacht aan deze Ernst Jansz. van 
Vianen(dl 1, blz. 15-16). Het 
zilverwerk, dat Ernst Jansz. 
vervaardigde, dateert, voor zover 
bekend, allemaal van vóór 1612, het 
jaar waarin hij officieel de brouwerij 
van zijn vader overnam. Op de 
tentoonstelling te Utrecht waren een 
aantal fraaie stukken zilver van Ernst 
Jansz. van Vianen te zien (cat. nrs 1-3). 
Overigens eindigt de relatie tussen de 
zilversmeden Van Vianen en de stad 
Vianen niet met Ernst Jansz., Adam en 
Paulus van Vianen waren wellicht de 
beroemdste leden van het Utrechtse 
kunstenaarsgeslacht. Een broer van 
hen, Gijsbrecht, was in dienst van de 
V O C - de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie -, maar vestigde zich uit
eindelijk in Vianen! 
Hij bekleedde er enkele openbare 
funkties. Zo was hij in 1 626 en 1628 
schepen van de stad en in 1628 en 
1629 kerkmeester (dl 1, blz. 10). 
Zowel het proefschrift van de heer 
Ter Molen als de catalogus van de 
tentoonstelling zijn te verkrijgen in het 
Centraal Museum te Utrecht. 

Zilver 2 

Op de tentoonstelling "Zeldzaam Zilver 
uit de Gouden E e u w - De Utrechtse 
edelsmeden Van Vianen", die van 
14 december 1984 tot 1 9 februari 
1985 gehouden werd in het Centraal 
Museum, was onder de rubriek 
"Waardering in de negentiende en 
begin twintigste eeuw" een schilderij 
geëxposeerd, dat behoort tot de 
kollektie van de gemeente Vianen. 
Het schilderij werd in 1864 vervaar
digd door Willem Martens (Amsterdam 
1839 - Schönberg 1895) en stelt "De 
Van Vianens in hun atelier" voor. Of 
beter gezegd: de Van Vianens 
bespreken in hun atelier een zojuist 
voltooide beker. Martens' schilderij 
was oorspronkelijk bestemd voor de 
Historrische Gallerij van de kunste
naarsvereniging Arti et Amicitiae aan 

De Van Vianens in hun atelier. 
Schilderij door Willem Martens, 1864. 
Vianen, Gemeente. 
(Foto: Vianen, Foto Hamerling). 

het Rokin te Amsterdam. De uitvoe
ring van deze "Gallerij" gebeurde in 
twee fasen. In de eerste fase kwamen 
onderwerpen uit de vaderlandse 
geschiedenis van vóór de 17de eeuw 
en 18de eeuw aan bod. De eerste fase 
- met niet minder dan tweeënvijft ig 
schilderijen - werd in 1862 in 
aanwezigheid van koning Willem III 
plechtig ingewijd. Fase twee - met 
vijftig schilderijen volgde in 1864 ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
bestaan van Arti et Amicitiae. Overi
gens waren bij de openstell ing niet 
alle schilderijen klaar. De onder
werpen vastgesteld door een kommis
sie, die ook een katalogus uitgaf. 
Naar aanleiding van de verbouwing 
van Arti et Amicitiae, in 1 893/1 894, 
werd besloten om de schilderijen uit 
de gallerij van de hand te doen. Men 
vond ze ouderwets! De opbrengst zou 
ten goede komen aan het Weduwen-
en Wezenfonds. De hele kollektie 
schilderijen werd aangekocht door J.C. 
van Hattum van Ellewoutsdijk uit Den 
Haag. Na zijn overlijden, in 1909, 
raakten de schilderijen verspreid. Van 
de meeste is het verblijf niet meer 
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bekend. Dat is dus niet het geval met 
het schilderij te Vianen. 
De gemeente Vianen heeft het 
schilderij "De kunstdrijvers gebroeders 
Van Vianen omstreeks 1600" in 1924 
geschonken gekregen van de familie 
M.J. van Hattum te Beverwijk. Als 
schenkingsvoorwaarden werd bepaald 
"geen publiciteit", derhalve besloot de 
gemeenteraad in "ene vergadering 
achter gesloten deuren" de schenking 
onder dankbetuiging aan de familie 
te aanvaarden. 

Terloops wil ik hier nog opmerken dat 
een zeer verwant stuk, maar dan 
Christiaan Huygens voorstellend en 
geschilderd door Lambertus Lingeman 
(Amsterdam 1829 - Abcoude/Baam-
brugge 1894) in het Nederlands Goud-
Zilver- en Klokkenmuseum te Schoon
hoven is te vinden. Overigens is de 
voorstelling van "De Van Vianens in 
hun atelier" niet meer dan een produkt 
van fantasie. 

Zilver 3 

Wij blijven nog even stilstaan bij de 
zilversmeden-familie Van Vianen. 
In de kollektie van het Stedelijk 
Museum Vianen bevindt zich een klein 
zilveren schaaltje, afkomstig uit bezit 
van de heer O.T. de Villiers 
Rooseboom. Het werd omschreven als 
volgt: Kleine schotel met drijfwerk van 
engeltjes aan de rand. Waarschijnlijk 
een proefstukje van de zilversmid 
Paulus van Vianen. Model voor een te 
maken groot bord. Hoe de heer De 
Villiers Rooseboom aan dit schaaltje 
én aan de omschrijving is gekomen, 
is niet bekend. Het stukje is enige tijd 
als bruikleen in het Nederlands Goud-, 
Zilver- en Klokkenmuseum te Schoon
hoven geweest en daar op deskundige 
wijze bestudeerd. Konklusie: Hollands, 
17de eeuw, drie niet te identificeren 
merken. Maar van Paulus van Vianen 
was geen sprake. Bijzonder intrige
rend is de suggestie dat de zoge
naamde "engeltjes" weleens lucht, 

aarde, water en vuur zouden kunnen 
symboliseren. Ook de heer J.R. ter 
Molen heeft het stukje zilver 
bestudeerd. De resultaten staan 
vermeld in zijn proefschrift "Van Vianen 
- een Utrechtse familie van zilver
smeden met een internationale faam" 
(dl 2, blz. 22, nr 56). Zijn konklusie: 
Het object, dat als "een proefstukje" 
wordt aangeduid, is in werkelijkheid 
een in miniatuur uitgevoerde schotel. 
Rondom het gladde middenstuk is een 
rand aangebracht, gedecoreerd met 
vier voorstellingen van kindertjes, die 
de verschillende elementen symboli
seren; zij worden afgewisseld door 
kwabachtige cartouches. Het object 
dateert waarschijnlijk uit het laatste 
gedeelte van de zeventiende eeuw, en 
is ten onrechte met Paulus van Vianen 
in verband gebracht. 

Iedereen kon het lezen in De 
Vijfheerenlanden van 23 januari 1985 
onder de officiële rubriek "Gemeente 
Vianen". Punt 2 van de "Besluitenlijst 
van burgemeester en wethouders" ver
meldde in de linker kolom onder 
"onderwerp": Bordjes "Europese 
Gemeente" verwijderen nu de 
gemeente Vianen geen lid meer is van 
de Raad der Europese Gemeenten. In 
de rechter kolom staat nög zakelijker: 
Akkoord: bordjes verwijderen. 

VIANEN 
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Daar ga je dan, als stad met inter
nationale reputatie. Import-Vianezen 
durven wel eens te zeggen dat ze naar 
het dorp gaan. En dan bedoelen ze dat 
ze naar het centrum van de stad 
Vianen gaan. 
Zouden die "nieuwkomers" dan toch 
gelijk hebben? 

Nauwelijks kunnen we ons tegen
woordig voorstellen, welke indruk een 
stad als Vianen in vroegere eeuwen 
op zijn inwoners (maar zeker ook op 
buitenstaanders) gemaakt moet 
hebben. Het indrukwekkende kasteel 
Batestein, de imposante "grote kerk", 

en niet te vergeten de stoere stads
muren en -poorten golden 
onmiskenbaar als de direkte getuigen 
van de bijzondere betekenis van 
Vianen. 
Jammer genoeg is daar tegenwoordig 
weinig van overgebleven. Van de drie 
stadspoorten, die Vianen ooit bezat, is 
er slechts één over: de Lekpoort. 
Van de Oostpoort is vrijwel niets meer 
bekend. Van de Landpoort, die aan de 
zuidzijde van de stad lag - dichtbij de 
N.H. kerk - zijn slechts enkele afbeel
dingen bewaard gebleven. Op die 
voorstellingen is de Landpoort van 
Vianen meestal weergegeven met op 
de achtergrond de N.H. kerk en op de 
voorgrond, aan weerszijden van de 

Landpoort te Vianen, met op de voorgrond "Het Goedkoopje". Fragment van een tekening van 
een onbekende maker, vermoedelijk naar Cornells Pronk, omstreeks 1735. 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet. (Foto: Amsterdam, Rijksprentenkabinet). 
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Vianen 
Gezicht t?p de Herr. Kerk 
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Gezicht op de N.H. kerk te Vianen. Ansichtkaart, omstreeks 1935. 
's-Gravenhage, Rijksinstituut Kunsthistorische Dokumentäre. (Foto: 's-Gravenhage, R.K.D.). 

Gezicht op de N.H. kerk te Vianen, 1984. 
Vianen, Gemeentearchief. (Foto: Vianen, Foto Hamerling). 
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poort, enkele huisjes. Het huisje, dat 
rechts op die afbeeldingen te zien is 
(en te situeren is op de hoek Voor
straat, Julianastraat en Lijnbaan), werd 
in de volksmond "Het goedkoopje" 
genoemd. Eind 1978 ontstond er in 
Vianen enige deining toen voorstellen 
bekend werden gemaakt om het huisje 
te slopen. De plannen om op de vrij
komende plek een kantorenkomplex te 
bouwen lagen al klaar. 
Wat er verder gebeurde hoort meer 
thuis in de roddel-pers, dan in het 
tijdschrift van een historische vereni
ging. Behalve dit: in november 1984 
brandde "Het goedkoopje" uit. Van
wege het gevaar voor instorting werd 
besloten alles meteen met de grond 
gelijk te maken. In minder dan een 
etmaal was er van een historisch 
pandje in Vianen niets meer over. 

Museum 1 

Op 6 juni 1985 vond de opening plaats 
van de nieuwe huisvesting van het 
Stedelijk Museum Vianen. In 1985 is 
het pand Voorstraat 103, waar 
voorheen de Algemene Bank 
Nederland was gevestigd, grondig 
verbouwd volgens de plannen van de 
Viaanse architekt Otto ter Stege. 
Voor de presentatie werd uit het rijke 
museale bezit een keuze gemaakt. De 
geselekteerde voorwerpen werden in 
vier thema's ondergebracht: La belle 

époque: voorwerpen, zoals die 
omstreeks 1900 in burgerli jke milieus 
te vinden waren of verzameld werden; 
Aan tafel: een evokatie van hoe en wat 
er vroeger en thans gegeten en 
gedronken werd; Vianen monumentaal: 
een beknopt overzicht van ontstaan en 
groei van Vianen aan de hand van de 
nog bestaande monumenten; 

Voorstraat 103. 
(Foto: Vianen, kollektie Stedelijk Museum). 

Familie bij de thee, schilderij door Otto 
Eerelman, 1875. Het schilderij dat in kleur 
afgedrukt staat op de fraaie affiche van het 
Stedelijk Museum Vianen. 
Vianen, Stedelijk Museum. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst). 

Vianen literair: centraal staat de figuur 
Ina Boudier-Bakker en haar werk, 
geschreven gedurende haar verblijf 
te Vianen. 
De officiële opening werd verricht door 
de bekende publicist en kunst
historicus Pierre Janssen. Deze 
gebeurtenis vond plaats in de N.H. 
kerk en werd opgeluisterd door de 
Domcantorij die, onder leiding van 
Maarten Kooy, hoogtepunten uit de 
Messiah van Handel uitvoerde. In het 
N.R.C.-Handelsblad van 22 juli 1985 
schreef Saskia de Bodt in niet mis te 
verstane woorden over dit klein maar 
aardig museum: zowel wat betreft de 
vormgeving, die helder en esthetisch is 
als in educatief opzicht is het een 
toonbeeld van wat een plaatselijk 
museum kan zijn. 
Inmiddels is inderdaad gebleken, dat 
het Stedelijk Museum een extra "trek
pleister" voor Vianen is geworden. 
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Museum 2 

Ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe onderkomen van het 
Stedelijk Museum Vianen verscheen 
"Een wandeling door oud Vianen". 
Deze goed gedokumenteerde en rijk 
geïllustreerde brochure is een uitgave 
van de Stichting Stedelijk Museum 
Vianen in samenwerking met V.V.V.-
streekcommissie Vijfheerenlanden en 
werd aangeboden door de Rabo-bank 
Vianen. Bezoekers aan het Stedelijk 
Museum Vianen ontvangen de 
brochure gratis. 

Vele jaren heeft A.I.J.M. Schellart 
gegevens verzameld over historische 
huizen. Zijn dokumentatie is thans 
ondergebracht in een stichting. Daar
naast heeft de heer Schellart regel
matig gepubliceerd over het onder
werp, dat hem bezig houdt. Zijn meest 
recente publikatie - het jaar van 
uitgave is in het boek niet vermeld -
heet "Huizen van Oranje - Verblijven 
van de Oranjes en de Nassaus in 
Nederland" en is uitgegeven bij Elmar 
te Rijswijk. 

Het boek bevat gegevens over alle 
behuizingen van het Nederlandse 
vorstenhuis in zijn hoofd- en zijtakken. 
Niet alleen de overbekende paleizen 
komen aan bod, maar ook de zeer 
vele kleinere woningen van "het Huis 
van Oranje". 

Dit boek zou in deze "Kroniek" niet 
aan de orde komen, ware het niet dat 
aan het begin van het werk in een 
hoofdstuk, getiteld "De voorgeschiede
nis - Wat Willem Snickerieme 
vergaarde" aandacht besteed wordt 
aan Willem van Duivenvoorde. En met 
deze "stichter van Vianen" is dan in elk 
geval duidelijk de relatie met de 
Vijfheerenlanden aangegeven. 

J.A.L. de Meyere 

Publicist en kunsthistoricus Pierre Janssen 
en loco-burgemeester H.A.J.M. van der 
Bruggen na de officiële opening in het 
Stedelijk Museum Vianen. 
(Foto: Vianen, kollektie Stedelijk Museum). 
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