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Bericht van de redactie 

In 1990 werd herdacht dat 150 jaar tevo
ren het oude gewest Holland werd opge
splitst in de twee nieuwe provincies, 
Noord- en Zuid-Holland. Een jaar eerder 
hadden beide provincies een oproep doen 
uitgaan aan alle historische verenigingen 
in hun provincies om ter gelegenheid hier
van een studie te maken van de geschie
denis van hun plaats of streek rond het 
jaar 1840 en het resultaat in te zenden. 
De beste inzending zou worden bekroond 
en gepubliceerd door de provincie. 
De historische vereniging "Het Land van 
Brederode" besloot de uitdaging aan te 
nemen en een enthousiaste werkgroep 
zette zich aan het verzamelen van gege
vens. De geschiedenis van Vianen in de 
19e eeuw bleek een bijna onontgonnen 
terrein, en in de korte tijd die ter beschik
king stond was het natuurlijk ondoenlijk tot 
een totale geschiedenis van de periode te 
komen. Maar er kwamen zoveel interes
sante gegevens uit de archieven boven 
tafel, dat daaruit een boeiend overzicht 
viel samen te stellen. De eerste prijs ging 
jammer genoeg naar een van de 16 ande
re inzendingen, maar in het samenvatten
de deel over de gehele provincie werd 
veelvuldig uit de Viaanse bijdrage geci
teerd. 

De redactie van ons tijdschrift, die zelf 
nauw bij het 1840-projekt was betrokken, 
vond het resultaat dermate interessant dat 
zij op middelen zon om tot een vorm van 
uitgave te komen. Een apart boekwerkje 
zou vanwege de omvang te kostbaar wor
den. Opname in het tijdschrift zou meer
dere afleveringen vergen, wat de eenheid 
van het werkstuk zou schaden. Zo ont
stond het idee om een gehele jaargang 
daaraan te wijden. Het resultaat treft de 
lezer hier aan. 
De negentiende eeuw heeft lange tijd wei
nig tot de verbeelding van de historische 
onderzoeker gesproken. Zij werd gezien 
als een tijd van nationale inertie, waarover 
men, met in het achterhoofd de roemrijke 
Gouden Eeuw, maar beter kon zwijgen. 
De geest van Jan Salie was nu eenmaal 
niet iets waarmee de onderzoeker of de 
lezer zich gemakkelijk kon identificeren. 

Daarin is terecht verandering gekomen. Al 
was de eerste helft van de negentiende 
eeuw in vele opzichten een periode van 
stagnatie en gebeurde hier, zoals Heinrich 
Heine heeft opgemerkt, misschien wel 
alles 50 jaar later dan elders, van een 
totale windstilte was geen sprake. De 
Belgische opstand, de overgang naar een 
moderne constitutionele monarchie, de 
Afscheiding van 1834 binnen de toen nog 
ene calvinistische kerk, een bescheiden 
begin van industrialisatie, de exploitatie 
van onze koloniën, zij waren alle het 
gevolg van nieuwe opvattingen en een 
veranderende mentaliteit. 
Het is reeds aangeduid dat ook over het 
negentiende-eeuwse Vianen weinig 
onderzoek is gedaan. Eigenlijk is alleen, 
over de persoon van Jan Blanken in zijn 
relatie tot Vianen een en ander gepubli 
ceerd, o.a. in jaargang 13 (1988) van dit 
tijdschrift. De verdienste van dit overzicht 
is dan ook dat het een samenhangende 
beschrijving biedt van een tot heden ver
waarloosde periode in de geschiedenis 
van Vianen. Geen allesomvattende 
geschiedenis, maar een globaal overzicht 
van Vianen in het tweede kwart van de 
19e eeuw, met een aantal uitgewerkte 
onderdelen. Naar het oordeel van de 
redactie biedt dit overzicht tevens een 
aantal aanknopingspunten voor verder 
onderzoek, zoals de economische basis 
van de gemeenschap, de religieuze ver
houdingen ter plaatse, de migratiepatro
nen, de activiteiten van de charitatieve 
maatschappijen enz. Maar ook zonder 
deze verdere uitwerkingen is dunkt ons 
de inhoud van dit extradikke nummer de 
moeite van het kennisnemen waard. 
Wij hopen dat de lezer er veel plezier aan 
zal beleven. 

Vianen, januari 1993 



I. De stad 

Schakel in de noord-zuidroute 

De ironie van de geschiedenis wil dat in 
1840, het jaar dat het gewest Holland 
werd opgesplitst in twee nieuwe provin
cies, een der randgemeenten van de 
nieuwe provincie Zuid-Holland de banden 
met de provincie Utrecht nauwer aanhaal
de. Op 1 april werd de nieuwe schipbrug 
over de Lek, die Vianen verbond met 
Vreeswijk, officieel in gebruik genomen in 
bijzijn van de Utrechtse gouverneur baron 
van Heeckeren. Deze bestuurlijke ontrouw 
is typerend voor de bijzondere positie van 
het excentrisch gelegen Vianen. Ook in 
vroegere tijden had het stadje zich altijd al 
meer georiënteerd op de noorderbuur dan 
op het gewest Holland, dat sinds 1725 de 
heerlijkheid vanuit het verre Den Haag 
bestuurde. Het weerspiegelt de ambiva
lentie van de vroegere heerlijkheid 
Vianen, die haar zelfstandigheid temidden 
van de drie gewesten Holland, Gelderland 
en Utrecht tot aan de Bataafse 
Omwenteling had weten te bewaren. 
Vianen is één van die kleine stadjes in het 

Hollands-Gelderse rivierengebied, die ont
stonden in de late middeleeuwen en waar
van omvang en aanzien tot in de 20e 
eeuw niet wezenlijk veranderden. In vele 
gevallen zijn zij gesitueerd aan een van 
de natuurlijke waterlopen, waaraan dit del
tagebied zo rijk is. Op enkele na, die zich 
door hun gunstige ligging langs druk 
bevaren handelsroutes wisten te ontwik
kelen tot stapelmarkten en overlaadha-
vens, is het merendeel van deze stadjes 
niet uitgegroeid boven hun functie van 
verzorgingscentrum van het direkte ach
terland. Dat geldt ook voor Vianen, dat 
nooit een koopmanschap van enige 
omvang binnen zijn muren heeft geher
bergd en slechts minimale havenfacilitei
ten te bieden had. De enige betekenis, 
waardoor het zich van het omliggende 
land onderscheidde, dankte het stadje 
aan de aanwezigheid binnen zijn muren 
van de residentie van de heren van 
Vianen. Daardoor fungeerde het als 
bestuurscentrum van deze kleine pseudo-
souvereine heerlijkheid. 
Anders dan men zou verwachten van een 
nederzetting aan de rivier de Lek ontleen
de Vianen zijn belang veeleer aan het feit 

Het logement "Het Hof van Brederode" hoek Voorstraat/Kortendijk. (midden 19e eeuw), waar nu 
drogisterij "De Lekpoort" is gevestigd. 



Kaartje van de Keulse vaart van Utrecht tot 
Gohnchem. Uit: Atlas van XCVI platen enz., 
dl. II, PI. XIV. 

dat het een schakel en halteplaats vormde 
in de grote landroute van noord naar zuid. 
In de Franse tijd was Vianen zelfs opge
nomen in de strategische route van het 
Groningse Delfzijl naar Maubeuge in 
Noord-Frankrijk. Over de brede Voor
straat, lopend van de Lekpoort aan de 
noordzijde naar de Landpoort in het zui
den, waren sedert de middeleeuwen heel 
wat reizigers in beide richtingen gepas
seerd: kooplieden, edelen, stadsbodes, 
diplomaten, geestelijken, pelgrims, solda
ten en zelfs complete legers. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat in 1566-1567, 
de jaren van het voorspel van de 
Opstand, Hendrik van Brederode, heer 
van Vianen en instigator van het Verbond 
der Edelen, zijn stadje had herschapen in 
een ware vesting en aldus de strategische 
noord-zuidroute afgrendelde voor een 
eventuele vijandelijke legermacht. De 
nadering van de koningsgezinde troepen 
dwong hem echter tot een overhaaste 
aftocht1. Ook nu nog geniet Vianen een 
zekere landelijke bekendheid bij gemotori
seerd Nederland als een beruchte flesse-

hals in de verkeersstroom tussen noord 
en zuid. 
In 1840 deden vier verschillende diligen
cediensten Vianen aan als halteplaats in 
het trajekt Amsterdam-Utrecht-Breda. 
Vanuit Utrecht arriveerde de eerste koets 
om 7.30u, de volgende een uur later, Van 
Gend en Loos om 9.15u en de langsla
pers konden om 11.30u nog gebruik 
maken van de laatste gelegenheid. In 
noordelijke richting liepen drie van de vier 
diligences binnen tussen 12.30u en 
13.00u, de laatste arriveerde om onge
veer 15.30u te Vianen. De reistijd tussen 
Vianen en Utrecht bedroeg ongeveer 
anderhalf uur en stak daarbij nog niet 
eens zo ongunstig af bij die van de huidi
ge busdiensten tijdens de spitsuren. 
Naast de eeuwenoude landverbinding 
over Vianen was kort tevoren een scheep
vaartverbinding tot stand gekomen tussen 
de Lek en de Waal bij Gorinchem. In 1825 
was het Zederikkanaal gegraven ter ver
vanging van de oude trekvaartverbinding 
tussen Vianen en Gorinchem. Het deels 
nieuw gegraven, deels, tussen Vianen en 
Meerkerk, vergraven gedeelte stond in 
verbinding met de Lek door de ten oosten 
van de stad gelegen Wilhelminasluis, 
waarvan de middelste waterkering 
geschiedde door een waaierdeur, een uit
vinding van de te Vianen wonende inspec
teur-generaal van de waterstaat Jan 
Blanken. Het Zederik-kanaal beoogde de 
scheepvaartverbinding tussen Amsterdam 
en Keulen te verbeteren, door de aanleg 
van een rechtstreekse verbinding tussen 
de Lek en de Waal. Langs deze route zou 
volgens de algemene verwachting de 
scheepvaart minder belemmeringen 
ondervinden dan over de Lek. Toen bleek 
dat de meeste schepen hiervoor bij hoog 
water net zo goed gebruik konden maken 
van de Lek en de benedenloop van de 
Rijn, verloor het kanaal zijn betekenis. 
Voor de waterhuishouding binnen de 
Vijfheerenlanden bracht het echter een 
aanmerkelijke verbetering. 
Het belang van de landverbinding via 
Vianen werd nog eens onderstreept door 
de boven reeds ter sprake gebrachte 
ingebruikneming van een geheel nieuwe 
schipbrug tussen Vianen en Vreeswijk. 



De kettingbrug tussen Vianen en Vreeswijk, ontworpen en getekend door J.B. Vifquain, 1826. ARA, Kaarte 

Tot dan was de verbinding met de noorde
lijke Lekoever onderhouden door een 
pontveer voor het rollend verkeer en het 
pinnemakersveer voor voetgangers. Al 
eerder was voor korte tijd een schipbrug 
in gebruik geweest. In december 1813 
was op last van de bevelhebber der 
Pruisische troepen in allerijl met wat bij 
elkaar geraapte scheepjes een aaneenge
sloten brug aangelegd met het oog op de 
verdrijving van de Fransen uit het rivieren
gebied. Maar het burgerverkeer heeft er 
nauwelijks van geprofiteerd, want al op 9 
januari 1814 bezweek deze provisorische 
brug onder de druk van het kruiende ijs. 
Voorlopig liet men het maar bij het oude2. 
In 1825 werd het probleem van een vaste 
oeverbinding opnieuw aan de orde 
gesteld. Koning Willem I stelde, op ver
zoek van de Viaanse raad, bij koninklijk 
besluit een bedrag van ƒ 30.000,- ter 
beschikking voor de aanleg van een 
schipbrug. Inspecteur-generaal Blanken 
vestigde de aandacht op de in Amerika 
voor wijde baaien in gebruik zijnde rader
boten, die door paarden in een tredmolen 

bovendeks werden voortbewogen, maar 
achtte deze voor de Lek bij Vianen minder 
geschikt (wel voor de Merwede bij 
Gorinchem). Dan komt plotseling in juli 
1827 de zuid-nederlandse ingenieur van 
de waterstaat J.B. Vifquain met een 
geheel nieuw uitgewerkt voorstel voor een 
vaste brug, waarmee hij de bewondering 
oogst van zijn collega's in het noorden. 
Het behelsde een voor die tijd spectacu
lair en stoutmoedig plan voor een hang- of 
kettingbrug. Indien vóór het eind van het 
jaar tot bouw zou worden besloten, kon 
deze al in november 1828 in gebruik wor
den genomen3. De lengte van de gehele 
brug zou meer dan 400 meter bedragen, 
met twee centrale hangende brugdelen 
van 100 meter elk. Voor de doorvaart van 
het scheepvaartverkeer was aan de 
Viaanse zijde een ophaalbrug van 12 
meter doorvaartbreedte voorzien. Ook de 
koning-ondernemer was onder de indruk 
en gaf zijn topingenieurs van de waters
taat, onder wie Jan Blanken, opdracht om 
de tekeningen te bestuderen en hem 
daarover advies uit te brengen. Blanken, 

De Lek tussen Vreeswijk en Vianen, waar de Vaartse Rijn en het Zederikkanaal elkaar ontmoeten. 
Uit: Atlas van XCVI platen enz., dl. II, PI. IX. 
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die kennelijk groot respect had voor 
Vifquain (in een brief van 21 februari 1828 
spreekt hij hem aan met 'Monsieur et cher 
camarade'), stak zijn enthousiasme niet 
onder stoelen of banken. In zijn advies 
van 11 augustus 1827 betuigde hij zijn 
instemming met het voorstel met de wens 
'om zoodanig eene gedenkzuil der 
schoone bouwkunst — in mijn gevorder
den leeftijd nog opgerigt te mogen zien'. 
Ondanks de beduidend hogere kosten 
(door Vifquain op ƒ 180.000,- begroot) 
werd diens ontwerp na aanpassingen bij 
K.B. van 12 november 1827 goedgekeurd. 
De Belgische afscheiding van 1830 gooi
de echter roet in het eten. Na enige tijd 
besloot men weer terug te keren naar het 
oorspronkelijke ontwerp van een schip-
brug, waarbij naar verluidt de Viaanse 
hervormde predikant Gerrit van Duyl een 
invloedrijke rol speelde. Toen deze als 
gast bij de eerste werkzaamheden aan de 
Wilhelminasluis aanwezig was, sprak hij 
daar de gouverneur der provincie Utrecht, 
die zich beklaagde over de tijdrovende 
oversteek naar Vianen. Van Duyl merkte 

op dat dit wellicht het moment was om 
deze zaak aan de orde te stellen, daar 
alle autoriteiten aanwezig waren. Zo werd 
in een gesprek tussen de gouverneurs 
van Utrecht en Zuid-Holland, de inspec
teur generaal van de Waterstaat, Jan 
Blanken, de in Vianen geboren M.C. van 
Hall, en W.B. Donker Curtius, heer van 
Tienhoven bij Everdingen en voormalig lid 
van de Tweede Kamer, besloten tot de 
aanleg van een schipbrug. Met spoed 
werd een voorstel in die zin naar Koning 
Willem I gezonden, die er zijn fiat aan 
gaf4. 
Op 1 april 1840 werd de brug feestelijk in 
gebruik genomen. Oud-burgemeester 
Ento Janse Mecima, een amateur-dichter 
van eigen bodem, scheidde een ronkend 
gedicht af, dat hij bij die gelegenheid 
hoogst persoonlijk voordroeg en waarin hij 
het technische vernuft van de onderne
ming roemde: 
De kunst verwint hier de Natuur, 
En wij, verwonderd! zien dit uur, 
Aan onzen wensch voldaan, verr' boven al 
ons denken5. 

! Ü.SV'! 
:'" ' 

111' 

:1j/r&^!:^^ >>'-ft,-.-;';'..'-!.'J-„:-;.,'i-i.'v-v.'VÄ - j : . : , « : . : „ . , - : 

De schipbrug tussen Vianen en Vreeswijk. Lithografie door C. Osterman. Uit: Utrechtse Volks
almanak, 1841. RAU, Top. Atlas, 1028. 
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Kaart van de «Wer de Lefc tusschen Vianen en Vreeswijk tot het leggen van een Schipbrug in plaats 
van het bestaande Pontveer, 18 maart 1826. De door Vifquain ontworpen hangbrug uit 1827 is later 
ingetekend. ARA, Arch. Inspecteurs waterstaat, nr. 392.. 

Met de ingebruikneming van de brug 
begon een nieuw hoofdstuk voor Vianen. 
Hoewel bij hoog water of sterke ijsgang de 
brug moest worden ingenomen, werd het 
verkeer tussen Utrecht en Vianen er aan
merkelijk door vergemakkelijkt. De 
Staatsdomeinen, exploitant van de brug, 
zag zijn inkomen aan pacht per jaar meer 
dan verdubbeld tot ƒ 8600,- tegen 
ƒ 3175,- voor het vroegere veer. De vroe
gere pachter, die nu brodeloos dreigde te 
worden, werd tegemoetgekomen met een 
regeling voor de perioden dat de brug 
onbruikbaar was, terwijl de pinnemakers, 
die hun klandizie waren kwijtgeraakt, met 
een afvloeiingsregeling werden tevreden
gesteld. 

De voormalige heerlijkheid Vianen 

Dit lonken naar de overbuur in het noor
den was goed beschouwd niet zo vreemd. 
Ook in vroegere tijden had Vianen meer 

contacten met het Sticht, zoals het 
wereldlijk territorium van de Utrechtse bis
schop werd genoemd, dan met zijn ande
re buren6. De hertog van Gelre bevond 
zich op grote afstand, evenals de graaf 
van Holland. Wel hadden de heren van 
Vianen al in de middeleeuwen met de gra
ven van Holland afspraken gemaakt over 
een gemeenschappelijke regeling op het 
gebied van de waterhuishouding in de 
ontginningsgebieden. 
Met Utrecht daarentegen had Vianen van 
meet af aan nauwe banden onderhouden. 
De eerste heren van Vianen, stammend 
uit een geslacht van bisschoppelijke 
ministerialen, bezaten erfelijk het ambt 
van burggraaf van Utrecht. Op een zeker 
moment hielden zij de heerlijkheden Odijk 
en Vreeswijk in pand van de bisschop. De 
Brederodes, die vanaf 1418 in het bezit 
waren van de heerlijkheid Vianen, meng
den zich daadwerkelijk in het landsbestuur 
van het Sticht door hun jongere zonen 

8 



belangrijke kerkelijke functies te laten 
bekleden. Het hoogtepunt van machtsont-
plooiing betekende tevens het dieptepunt 
en het einde van hun aspiraties in die rich
ting. Domproost Gijsbert van Brederode, 
door het generaal kapittel aangewezen als 
nieuwe bisschop in 1456, zag zich gecon
fronteerd met de opkomende macht van 
de hertogen van Bourgondië en moest wij

zonder daarvan evenwel deel uit te 
maken. De graaf Van der Lippe, erfopvol
ger langs de vrouwelijke lijn, verkocht de 
met zware schulden belaste hoge heerlijk
heid aan de Staten van Holland, die daar
mee in feite de nieuwe heren van Vianen 
werden. Vianen maakte geen onderdeel 
uit van het gewest Holland, maar bleef tot 
de Bataafse Omwenteling van 1795 een 

AAR 
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De heerlijkheid van Vianen en Ameide in de 18e eeuw. Kaart van de rivier de Lek vanaf Krimpen tot 
het Hagesteinse Schoor, door Melchior Bolstra, 1751-1764. Kopergravure. Fragment van blad 7. 
Eigendom Historische Vereniging. 

ken voor het geweld, dat tegen hem en 
zijn familie werd ontketend. 
Met het optreden van Hendrik van 
Brederode (1556-1568), de Grote Geus, 
stond Vianen even in het centrum van de 
landelijke politiek. Als aangewezen opper
bevelhebber van de opstandelingen heeft 
Hendrik, die al op jonge leeftijd in balling
schap overleed, echter nauwelijks de 
gelegenheid gehad te tonen wat hij ver
mocht. In die tijd werd de zelfstandigeheid 
van de heerlijkheid Vianen door de drie 
gewesten, waartussen zij zat ingeklemd, 
als een politieke realiteit erkend. Hendriks 
opvolgers bestuurden hun staatje meestal 
van een afstand, terwijl zij in staatszaken 
of als hoge militairen het land dienden. 
Pas in 1725, na het uitsterven van de 
Brederodes wordt Vianen Hollands bezit, 

zelfstandig bestuurde heerlijkheid. 
Gewestelijke souvereiniteit en heerlijk 
gezag werden met de uitroeping van de 
eenheidsstaat in een klap opgedoekt. De 
Viaanse burgerij, verzameld in de Grote 
Kerk, koos met revolutionair elan zelf voor 
aansluiting bij de provincie Holland. 

Het stadsbeeld 

Het aanzicht van Vianen was in 1840 in 
vele opzichten nauwelijks veranderd sinds 
eeuwen. Het half ingeslapen stadje had 
om zo te zeggen nog de slaap van eeu
wen in de ogen. Het lag nog keurig inge
bed binnen de middeleeuwse stadsmuren. 
Drie poorten en een ijzeren hek gaven 
toegang tot het stadsgebied. Aan de 
noordzijde, tussen de Lekpoort en de 



Voorstraat oostzijde, met gezicht op de Landpoort, (ca. 1835). Aquarel door O. W. Stavenisse de 
Brauw (1807-1891), aangeboden aan zijn zuster Adriana bij haar huwelijk met de gemeente
ontvanger Leonard Dupper in 1840. De tekenaar was sedert 1835 vrederechter te Vianen. 
GA Vianen. Foto Hamerling, Vianen. 
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Voorstraat oostzijde, met gezicht op de Lekpoort, (ca. 1835). Te zien zijn o.a. het stadhuis en de 
stadspomp. Aquarel door O. W. Stavenisse de Brauw. GA Vianen. Foto Hamerling, Vianen. 
Ongeveer tezelfdertijd vervaardigde hij ook nog een tweede set aquarellen met dezelfde gezichten, 
eveneens in bezit van de gemeente Vianen. 
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Buitenkist. 

Het huis Buitenlust aan de tegenwoordige 
Pr. Julianastraat, in 1840 bewoond door de 
familie Cambier. Prentbriefkaart, (ca. 1900). 
Eigendom Historische Vereniging. 

rivier lag de Buitenstad, het havenkwar
tier, dat van oudsher tot het stadsgebied 
werd gerekend. Op het omringende platte
land hadden enkele welgestelden hun bui
tenhuizen: Vijverlust werd bewoond door 
Cornelis Sloot, schoonzoon van de in 
1838 overleden Jan Blanken; Bentzberg 
behoorde toe aan notaris Frans van de 
Berg; Monnikenhof was in Engelse stijl 
aangelegd door mr. F.A. van Hall; 
Buitenlust aan de huidige Julianastraat, in 
1770 gebouwd door de Viaanse patriot 
Jacob Cambier, was in 1799 gedurende 
negen maanden bewoond door de beken
de markies de la Fayette; en tenslotte het 
herenhuis Vreugde en Rijk. Voor het ove
rige trof men daarbuiten slechts boeren
bedrijven en grienden aan. De grond was 
deels voor akkerbouw, deels als weiland 
en boomgaard in gebruik. 
In het stedelijk gebied was de middel
eeuwse stadsstructuur nog vrijwel intact. 

Ingrijpende wijzigingen waren ten gevolge 
van eeuwenlange immobiliteit achterwege 
gebleven. De door Boxhorn in 1632 
gegraveerde en later door Blaeu uitgege
ven plattegrond kon twee eeuwen later 
door de bezoeker zonder bezwaar nog als 
stadsgids worden gebruikt7. Van de noor
delijke Lekpoort naar de zuidelijke 
Landpoort werd de stad doorsneden door 
de brede Voorstraat, die behalve als door
gaande route fungeerde als marktplein. 
Parallel daaraan liepen links en rechts de 
achterstraten: in het westen trof men de 
meer omvangrijke huizen, in de 18e eeuw 
bewoond door de welgestelden, aan de 
oostzijde was de bebouwing spaarzamer 
en minder volumineus. Aan de noordzijde, 
bij de Lekpoort, werd de Voorstraat lood
recht gekruist door de vroegste, later bui
ten de stadsmuur verlegde Lekdijk: ooste
lijk voerde de Langendijk de stad uit via 
een ijzeren hek, dat op de plaats stond 
van de vroegere Oostpoort, westelijk leid
de de Kortendijk de bezoeker naar de het 
terrein van het vroegere slot Batestein8, 
waarvan in 1840 weinig meer over was 
dan wat muurresten en de Hofpoort. 
Dit stadskasteel, residentie van de heren 
van Vianen sinds eind 14e eeuw, was na 
de verkoop van de heerlijkheid in 1725 
geleidelijk in verval geraakt. Voor kortere 
of langere tijd was het in gebruik als mili
tair hospitaal, kuuroord, legeropslag
plaats, kazerne, en tenslotte als steen
groeve. In 1828 werd de bouwval voor de 
sloop verkocht, die met een betreurens
waardige grondigheid werd uitgevoerd. 
Hetzelfde lot trof het door Hendrik van 
Brederode rond 1560 voor zijn vrouw 
Amalia van Nieuwenaar opgetrokken lust-
slot Ameliastein, dat tezelfder tijd letterlijk 
van de aardbodem verdween. Alleen het 
grachtenplan is bewaard gebleven. 
Van de andere monumentale panden, die 
het stadsbeeld bepaalden, moeten 
genoemd worden de N.H. kerk aan de 
zuidzijde van de stad, na de brand van 
1540 door bouwmeester Cornelis van der 
Goude in laat-gothische stijl herbouwd9, 
en het gothische stadhuis aan de 
Voorstraat, in vroegere tijden middelpunt 
van stedelijk bestuur en rechtspraak, 
waaraan de spreuk boven de ingang: Audi 
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De Landpoort gezien vanaf de Voorstraat, 
(ca. 1840). Tekening door Gerrit Lamberts 
(1776-1850). Rijksprentenkabinet, Amsterdam. 
Foto Rijksdienst Monumentenzorg Zeist. 

alteram partem [hoort (ook) de andere 
zijde] nog herinnert. De Landpoort, nabij 
de kerk, was lange tijd in gebruik geweest 
als gevangenis en zou de eeuw niet over
leven. Zijn pendant, de Lekpoort, heeft de 
sloopwoede van de 19e eeuw doorstaan, 
mede doordat de burgerij ging beseffen 
dat een poortgebouw ook gerekend moest 
worden tot het culturele erfgoed. Andere 
bouwwerken, die in 1840 nog overeind 
stonden, maar sindsdien hebben plaats 
gemaakt voor vervangende bouw of 
planologische ingrepen, waren het in 1662 
gestichte weeshuis aan de Weesdijk, het 
huis Putlitz in de Achterstraat, de vroege
re drostwoning aan de Kortendijk en de 
rooms-katholieke kerk aan de Westach-
terstraat. 

II. De bewoners 

Demografische verhoudingen 

Van de volkstelling van 1839 ontbreken 
de gedetailleerde staten met gegevens, 

die door de gemeente zijn ingeleverd. Om 
toch enig inzicht te verkrijgen in de 
samenstelling van de bevolking rond deze 
tijd zijn hier de gegevens geanaliseerd 
van de volkstelling van 1829, waarvan de 
originele formulieren wel in het gemeente
archief van Vianen zijn bewaard 
gebleven10. Uit andere gegevens kennen 
we het aantal inwoners per 1 januari 
1840, en daar dit niet zeer sterk afwijkt 
van dat in 1829 en er ook geen aanwijzin
gen zijn dat zich drastische wijzigingen in 
de demografische samenstelling van 
Vianen in de volgende 10 jaar hebben 
voorgedaan, kan ook het beeld dat uit 
deze gegevens oprijst niet al te mislei
dend zijn. 
In 1829 telde de gemeente 2389 inwoners 
(per 1-1-1840: 2455), verdeeld over 1112 
huishoudens, wat een gemiddelde ople
vert van 2,13 personen per huishouden. 
Dit cijfer mag dan schijnbaar erg laag zijn, 
men moet wel bedenken dat in de regel 
één huis werd bewoond door meerdere 
huishoudens. Van het totaal aantal 
inwoners resideerden 1500 personen 
(63%) binnen de stadsmuren, 476 (20%) 
in de Buitenstad, en 413 (17%) op het 
platteland. 
Van de binnen de gemeente woonachtige 
personen was bijna 40% geboortig van 
buiten de gemeente, maar voor het 
merendeel ging het daarbij om streekge-
bonden migratie vanuit plaatsen in de 
directe omgeving, als Hagestein, Lex-
mond, Culemborg, Vreeswijk, IJsselstein. 
Van de 936 allochtonen hadden slechts 
130 oftewel iets meer dan 5% van de tota
le bevolking een stedelijke achtergrond. 
Het betrof dan nog altijd een stad binnen 
de eigen of een aangrenzende provincie 
(Utrecht, Amsterdam, Arnhem, 's-Graven-
hage, Dordrecht). Van deze immigranten 
(op enkelen na) wordt ook de religieuze 
achtergrond genoemd en dan blijkt dat de 
onderlinge verhouding tussen protestant 
en katholiek min of meer overeenkomt 
met de bestaande plaatselijke verhoudin
gen (resp. 69 en 281/2%). 
Met de gegevens kan ook de bevolkings
opbouw worden gereconstrueerd, uitgezet 
over leeftijdscategorieën van telkens vijf 
jaren (zie Tabel 1). 
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1 1 

Leeftijd mannen vrouwen totaal (%) allochtonen 

0- 4 176 159 335 (14.0) 29 
5 - 9 165 163 328 (13.7) 63 

10- 14 137 144 281 (11.8) 75 
15- 19 106 107 213 (8.9) 73 
2 0 - 2 4 78 81 159 (6.7) 63 
25 -29 80 100 180 (7.6) 93 
30 -34 70 82 152 (6.4) 84 
35 -39 69 72 141 (5.9) 81 
40 -44 46 60 106 (4.4) 64 
45-49 56 64 120 (5.0) 83 
50 -54 53 59 112 (4.7) 53 
55-59 30 39 69 (2.9) 45 
60-64 38 26 64 (2.7) 36 
65-69 21 25 46 (1.9) 32 
70 -74 20 26 46 (1.9) 27 
75 -79 9 15 24 (1.0) 16 
80 -84 4 5 9 (0.3) 6 
85-89 4 - 4 (0.2) 1 

totaal 1162 1227 2389 924* 

* Van 12 personen zijn geen gegevens bekend. 

Tabel 1. Bevolkingsopbouw in 1829 naar leeftijd 

Nadere bestudering van deze cijfers levert 
enige verrassingen op. De personen 
onder 25 jaar vormen samen ruim 55% 
van de bevolking. Het talrijkst zijn de leef
tijdsgroepen tussen 0-4 en 5-9 jaar (bijna 
28%), wat wijst op een hoog geboortecij
fer. Opvallend ondervertegenwoordigd zijn 
de leeftijdsgroepen tussen 20-24 en 40-44 
jaar. Het is moeilijk zonder andere gege
vens (vertrek uit de gemeente, overlijden 
over een reeks van jaren) de juiste con
clusies te trekken. Het verschijnsel doet 
zich zowel bij de mannen als de vrouwen 
voor en, nog opvallender, ook bij de van 
buiten komenden. Migratie naar andere 
plaatsen met het oog op ruimere werkge
legenheid is weinig waarschijnlijk, daar 
het dan ook bij andere generaties had 
moeten duidelijk worden. Van een landelij
ke ondervertegenwoordiging van deze 
generaties is niets bekend, het is dan ook 
niet duidelijk of hier sprake is van een 'lost 
generation' als gevolg van de 
Napoleontische oorlogen, van vroegere 

epidemieën onder kinderen of van enig 
ander causaal verband. 
In 1829 waren 688 personen werkzaam in 
102 beroepen. Ruim een kwart daarvan 
(183) wordt aangeduid als "arbeider'. Het 
is echter niet zonder meer duidelijk wat 
we hieronder precies moeten verstaan. 
Een deel van hen zal waarschijnlijk wel de 
kost verdiend hebben als los arbeider of 
als seizoenarbeider in het boerenbedrijf. 
Anderen zullen ongeschoold werk hebben 
verricht in de steenbakkerijen en hoepma-
kerijen en andere kleine bedrijfjes, waar
over we meer weten voor het jaar 1843 
(zie hierna). Volwaardige agrarische 
beroepen waren die van 'bouwman', 'boe
renknecht' en 'boerenzoon' (63), voor het 
grootste gedeelte te vinden op het omrin
gende platteland, maar ook in de binnen
stad gelegen stadsboerderijen. Uitsluitend 
door vrouwen uitgeoefende beroepen 
waren dat van -dienstmeid' (76), 'naaister' 
(15) en 'werkster' (7), al is de vraag of met 
de laatste het huidige begrip werkster is 
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bedoeld of gewoon arbeidster, bv. in de 
steenbakkerijen, waar vrouwenarbeid heel 
normaal was. Bedrijfsmatig werd de touw-
slagerij beoefend door 14 touwslagers en 
touwslagersknechten. Van één fabrikant is 
onduidelijk welk produkt hij leverde. Voor 
het overige treft men vooral beroepen aan 
van kleine neringdoenden en vakarbei
ders11. Samenvattend kan men zeggen 
dat het panorama van economische activi
teiten in Vianen in de eerste helft van de 
19e eeuw typisch dat van een preïndus-
triële plattelandsgemeente was: een voor 
de eigen inwoners en de directe omgeving 
producerende ambachtelijke nijverheid, 
enige bescheiden fabrieksbedrijvigheid, 
met name steenovens, een voor die tijd 
gebruikelijke dienstverlening in de huis
houding, en een agrarische bedrijvigheid, 
die zich vooral op de lokale markt zal heb
ben gericht. 

De bestuurders 

Willem Roosenboom, raadslid sedert 1844 en 
burgemeester vanaf 1847. Portret door Jan 
Hendrik Neuman, 1857. Foto Hamerling. 

Vianen werd, evenals de naburige stadjes 
Leerdam en Buren, gerekend tot de plat
telandsgemeenten. Andere voormalige 
hoge heerlijkheden, als Culemborg en 
IJsselstein, werden beschouwd als steden 
en waren als zodanig gerechtigd hun 
eigen stadsbestuur te kiezen. Voor de 
plattelandsgemeenten gold echter, dat de 
inwoners nauwelijks enige invloed konden 
uitoefenen op de samenstelling van de 
plaatselijke besturen. Vermoedelijk moet 
men de verklaring voor deze nederige 
status van het Lekstadje zoeken in het 
lage inwonertal12. 
Van democratische verkiezingen volgens 
het huidige beginsel van 'one man one 
vote' was in die tijd geen sprake. In de 
steden werden de raadsleden gekozen 
volgens een ingewikkeld getrapt kiesstel
sel, maar in de plattelandsgemeenten 
werd dit door de hogere bestuurslichamen 
overgenomen13. De burgemeester werd 
rechtstreeks door de koning benoemd. De 
benoeming van de raadsleden berustte bij 
Gedeputeerde Staten. Uit de raadsleden 
wees de gouverneur van de provincie 
twee assessoren, vergelijkbaar met de 
huidige wethouders, aan. Voor een 
benoeming als raadslid kwamen in aan

merking de mannelijke inwoners, die ten
minste de leeftijd van 23 jaar hadden 
bereikt en stemgerechtigd waren. Het 
gemeentebestuur werd verder bijgestaan 
door een secretaris en een gemeenteont
vanger. 
Vreemd genoeg werden de plattelandsbe
woners, die bij de samenstelling van hun 
eigen gemeenteraad niets in de melk had
den te brokkelen, wel betrokken bij de ver
kiezing van de leden van de Provinciale 
Staten. Ook hier werd het getrapt census-
kiesstelsel gehanteerd. Volgens dit stelsel 
werden de te benoemen Statenleden niet 
rechtstreeks door de stemgerechtigden 
gekozen, maar door een college van kies
mannen. Dit college, dat meestal bestond 
uit 12 leden, werd gekozen door alle 
stemgerechtigden van het district, en wel 
uit de zogenaamde verkiesbaren, d.w.z. 
de mannen van 25 jaar en ouder, die mini
maal een bepaalde som aan personele en 
grondbelasting betaalden. Stemgerechtigd 
waren de inwoners boven 23 jaar, die aan 
een lagere census voldeden. Voor het dis-
trikt Meerkerk, waartoe Vianen behoorde, 
en dat na 1840 drie leden naar de 
Provinciale Staten afvaardigde, was de 
hoogte van de census voor de verkies-
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Herenhuis van de familie Roosenboom in de 
Kerkstraat, (tweede helft 19e eeuw). Foto in 
bezit van Historische Vereniging. 

baren vastgesteld op ƒ 150,-, voor de 
stemgerechtigden op ƒ 30,- per jaar. In dit 
college was Vianen in 1840 slechts met 
één ingezetene vertegenwoordigd, de 
notaris F. van de Berg, terwijl er liefst vier 
uit Ameide en twee uit Meerkerk kwamen. 
Deze ingewikkelde procedure moest er 
voor zorgen dat alleen de 'vroedste en 
gegoedste' ingezetenen voor de bestuur
lijke functies werden uitgezeefd. Doordat 
de raadsleden in de plattelandsgemeen
ten werden benoemd door Gedeputeerde 
Staten was het bestuurlijk circuit gesloten 
voor ongewenste buitenstaanders of min
vermogenden. Pas met de wijziging van 
de grondwet in 1848 zou het getrapte 
kiesstelsel worden vervangen door een 
van direkte verkiezingen, waarbij evenwel 
het stemrecht voorbehouden bleef aan de 
beperkte kring van belastingbetalers. 
De voor Vianen beschikbare gegevens 
over het aantal stemgerechtigden en ver
kiesbaren voor het jaar 1841 kunnen we 
vergelijken met die voor de provincie Zuid-
Holland en het gehele land in de volgende 
staat (zie Tabel 2). Daarbij zijn de Viaanse 
percentages berekend aan de hand van 

de bevolkingscijfers van de volkstelling 
van 1839, die gezien de verdere ontwikke
ling van de Viaanse bevolking nauwelijks 
van die van 1841 zullen hebben verschild. 
Ook de landelijke en provinciale gegevens 
dateren van omstreeks 1840. De cijfers 
tussen haakjes hebben betrekking op de 
percentages op het platteland14. 
Nu mag men uit deze cijfers niet al te 
voorbarige conclusies over de Viaanse 
verhoudingen trekken. Uit cijfers voor de 
volgende jaren blijkt dat vooral het aantal 
verkiesbaren sterk schommelde (1843: 
11 ; 1845 en 1847: 9), dat van stemge
rechtigden in mindere mate (1843: 94; 
1845: 86; 1847: 70). Deze schommelin
gen kunnen mogelijkerwijs verklaard wor
den door verhuizingen of overlijden. 
Doordat het hier om lage aantallen gaat is 
het moeilijk hierbij van trendmatige ont
wikkelingen te spreken. Globaal kunnen 
we stellen dat Vianen niet opvallend 
afweek van de gemiddelde plattelandsge
meente in de provincie. Alleen het aantal 
verkiesbaren lag daar, althans in 1840, 
duidelijk onder, maar dit blijkt in latere 
jaren te fluctueren. 

In overeenstemming met het 'Reglement 
op het bestuur ten platten lande in de pro
vincie Holland' van 1825 was het gemeen
tebestuur van Vianen samengesteld uit 
zeven leden, met inbegrip van de burge
meester en de twee assessoren. Men 
mag aannemen, dat de heren (voor vrou
wen zou deelname aan het bestuur nog 
driekwart eeuw onbereikbaar blijven) die 
de dienst uitmaakten in Vianen, behoor
den tot de vermögendste en invloedrijkste 
inwoners der stad. Burgemeester H.M. 
van Eek, benoemd in 1837, van wie ver
der weinig bekend is, liet in 1856 aan de 

aantal % Z-Holland % Nederland % 

inwoners Vianen (1840) 
stemgerechtigden (1841) 
verkiesbaren (1841) 

2455 
73 2,97 3,42 (3,29) 
7 0,28 0,73 (0,52) 

3,22 (2,79) 
0,92 (0,56) 

Tabel 2. Stemgerechtigden en verkiesbaren in Vianen ca. 1840 
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gemeente een legaat van 2000 gulden na 
voor de oprichting van een armenfonds. 
Eerste assessor was de wijnkoper Wilhem 
Jacob Cambier. Hij stamde uit een oud 
Viaans regentengeslacht. Voor Viaanse 
begrippen was hij een zeer vermogend 
man, eigenaar van 3 huizen, schuren, tui
nen, landerijen, bosschages en een 
boomgaard. Hij was een van de 7 verkies
baren in 1841 en behoorde dus tot de 
hoogst aangeslagenen in de directe 
belastingen. Hij bekleedde daarnaast een 
aantal bestuurlijke functies in plaatselijke 
waterstaatkundige lichamen. Tweede 
assessor was Jacobus de Graaff, koop
man en fabrikant. Hoewel eigenaar van 7 
huizen, een grutterij, landerijen en een 
boomgaard, behoorde hij gedurende de 
gehele jaren '40 slechts tot de stemge
rechtigden. Raadsleden waren Hendrik 
Drost, broodbakker en fabrikant, 
Anthonius Jordanus van Dolder, apothe
ker, de arts Cornells Winkler, algemeen 
geacht wegens zijn inspanningen voor 
een kosteloze vaccinatie van zijn stadge
noten, en Jan Glabbeek van der Does, 
tevens gemeenteontvanger. 
Hetzelfde bestuursregelement voor het 
platteland voorzag in art. 41 in de moge
lijkheid in bijzondere gevallen 'een aantal 
hoogstaangeslagenen in de plaatselijke 
belastingen, gelijk aan het aantal raadsle
den' te raadplegen. Dit had met name 
betrekking op kwesties over verandering 
van belastingen, vervreemding van 

gemeentegoederen en andere financiële 
aangelegenheden15. 

III. Economische verhoudingen 

Het is hier niet mogelijk al te diep in te 
gaan op de economische verhoudingen 
binnen de Viaanse samenleving. Dat zou 
een grondige bestudering van de bronnen 
vereisen, waarvoor het gegeven tijdsbe
stek ontoereikend was. Wel is aan de 
hand van de volkstelling van 1829 en 
enkele andere archiefbronnen een globale 
beschrijving mogelijk van de bedrijvigheid 
van de beroepsbevolking rond 1840. 
Vianen was in 1840 onmiskenbaar een 
plattelandsgemeente. Het vervulde de rol 
van voorzieningscentrum voor een 
beperkt achterland van agrarische bedrij
ven. In een nub!ikatie van de Gorcumse 
kostschoolhouder Vant Sant uit 1845 wijst 
deze op het relatief hoge aantal 'rente
niers of familiën, die alhier in stilte hunne 
dagen slijten'16. Zij zullen voor bestaans
zekerheid van de middenstand een welko
me aanvulling hebben betekend. 
Aan de produktiezijde waren er allereerst 
de boerenbedrijven, zowel binnen de stad 
als op het omringende platteland. Hun 
exacte aantal is niet te achterhalen. De 
bedrijfsvoering richtte zich op de akker
bouw, de veeteelt en de tuinbouw, vooral 
de fruitkweek. Over de landbouwproduktie 
in 1829 bezitten we enkele cijfers (zie 
Tabel 3). 

Produkten opbrengst 

tarwe 
haver 
gerst 
rogge 
aardappelen 
bonen 
erwten 
lijnzaad 
hennep 

ca. 300 mud 
200 mud 
125 mud 

30 mud 
5000 mud 

100 mud 
250 mud 

20 mud 
1000 ned. ponden 

Tabel 3. Landbouwproduktie in de gemeente Vianen in 1829v' 
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Hoewel cijfers over slechts één jaar geen 
conclusies toelaten, geeft dit staatje toch 
een beeld van wat in het agrarische 
gebied van de gemeente Vianen werd 
geproduceerd. In hoeverre de stagnatie in 
de landbouw, die voor de periode 1815-
1840 is geconstateerd, ook voor Vianen 
gold, valt uit dit staatje moeilijk af te lezen. 
In het oog springt wel de hoeveelheid 
aardappelen. Sinds de 18e eeuw had de 
aardappel het rogge als volksvoedsel ver
drongen18. Een aantal van de produkten 
wordt in deze periode naar andere plaat
sen uitgevoerd, zo ook fruit (niet gekwanti
ficeerd) dat hier gekweekt wordt: abriko
zen, appels en peren. Er is zelfs sprake 
van een bescheiden oogst van druiven, 
die waarschijnlijk incidenteel, ergens in 
een beschut hoekje, zullen zijn gekweekt. 
Volgens de statistiek van 1830 ondervond 
de land- en tuinbouw last van verschillen
de kleinere zoogdieren als wezels, bun-
zings, vossen, otters, ratten en muizen, en 
insecten als rupsen en slakken. 
De veestapel nam in de 10 jaren tussen 
1830 en 1840 duidelijk waarneembaar 
toe. Over beide jaren beschikken wij over 
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en in den vorigen fraai te brengen. — Zullende deswege aan alle Kooplieden zoo veel doenlijk, alle 
mogelijke dienftcn en faciliteiten worden loegebiagt. 

Gedaan in den Raad ip den Stadtmife ie Flauen den ïO Maar: 1814. 

De Schout en Gemeente Raad voornoemd 

E . J . M E C I M A , Prefidenr. • 

N. E. PEREBOOM.Stc 
Te Vianen, by A. H. LAB AAR., 

Afkondiging door het gemeentebestuur ter 
bevordering van deelname aan de Viaanse 
paardenmarkten op 9 juni en 13 October 1824. 
GA Vianen. 

Dieren 1830 1837 1840 toename 

paarden 258 254 243 -15 
veulens 9 41 41 32 
runderen 456 639 460 4 
kalveren 51 223 172 
schapen 164 274 291 127 
varkens 75 168 182 107 
ezels 1 - - -1 

Tabel 4. Aantallen vee in 1830, 1837 en 1840™ 

exacte cijfers (zie Tabel 4). 
Onder de opgevoerde paarden moeten 
natuurlijk ook die in het bezit van sommi
ge gegoede burgers worden begrepen, 
welke dienden als spanpaarden voor koet
sen of als rijpaarden. Het is overigens niet 
verantwoord uit deze cijfers zonder meer 
te concluderen dat in het aangegeven 
decennium van een trendmatige toename 
van de veestapel kan worden gesproken. 
Wij weten niets over de eventuele invloed 

van de beruchte longziekte, die de neder-
landse veestapel sedert de jaren '20 teis
terde. Volgens de gemeenteverslagen van 
1840 en 1841 was deze ook in Vianen 
geconstateerd, maar zij had hier toen wei
nig schade aangericht. 
Over bedrijfsmatig gevoerde nijverheden 
of trafieken hebben we ook voor latere 
jaren meer gegevens. In 1829 worden 
alleen enkele bedrijven opgesomd: choco
ladefabriek (onder toepassing van paarde-
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Steenoven in de Middelwaard. Inzetkaartje bij de Rivierkaart van de Lek door G.F. van Derfelden van 
Hinderstein, 1824. ARA, Afd. K. en T., OBGK P 5 - 151. 

kracht), een touwbaan voor zwaar 
scheepstouw, een steenoven, een hoep-
makerij, drie weefgetouwen, een koren
molen en drie grutmolens. Touwwerk en 
stenen vinden ook afzet in de omgeving. 
Uit de gegevens van de volkstelling uit dat 
jaar in combinatie met die van het 
beschrijvend register van de kadastrale 
kaart worden 183 personen in Vianen als 
arbeider aangeduid. Voor een deel zullen 
dezen gezien moeten worden als seizoen-
of landarbeiders bij de boeren in de omge-

vlnn. Toch waren zü niet allen bezitlozen 
van enkele als 'arbeider' aangemerkte 
personen is bekend dat zij eigenaar waren 
van het door hen bewoonde huis. 
Gedetailleerdere gegevens levert een 
opgaaf door de gemeente per 1 januari 
1843 van de in de gemeente aanwezige 
fabrieken, trafieken en bedrijven (zie 
Tabel 5). 
In geen van deze bedrijven wordt gebruik 
gemaakt van stoommachines of van 
andere arbeidbesparende mechanische 

arbeiders 
Eigenaren bedrijf volw. kinderen jaarproduktie 

Van de Berg/ aardappel-
Drost siroopfabriek 8 - 30. à 40.000 ponden 
dezelfden trasmolen 8 - 178 mud 
Wed. F.Quint leerlooierij 1 - 40 gr., 40 kl. huiden 
Oosterlaak touwslagerij 12 - 32.000 ponden 
Joan Cambier hoepmakerij 8 3 1.000.000 hoepen 
J. de G raaf f hoepmakerij 2 - 300.000 hoepen 
C.de Wilde steenoven 30 25 4 à 4,5 milj. stenen 
J.Kraamwinkel steenoven 8 6 nog onbekend 
J.v.Deventer stoelenmaker - - -
J.van Assen touwslagerij - - -
W.van de Bunt korenmolen - - -
J.de Graaff grutte rij - - -

Tabel 5. Staat van bedrijven per 1 jan. 184320 
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hulpmiddelen, of "kunstwerktuigen', zoals 
het in de staat zelf heet. Alles geschiedde 
nog met de hand of door paarde- of wind
kracht voortgedreven mechanieken. Over 
het aantal werklieden - er werd gevraagd 
naar het gemiddelde - valt op te merken, 
dat in 1843 kinderarbeid, vooral in steen
bakkerijen, zeer gewoon was, evenals in 
touwslagerijen21. Dit laatste was kennelijk 
in Vianen niet het geval. Onder de volwas
senen moet men waarschijnlijk ook een 
aantal vrouwen rekenen. In de steenbak
kerijen werden zij vooral ingezet voor het 
keren van de nog ongebakken stenen bij 
het vooraf drogen. 

Een klein aantal personen verdiende de 
kost in de visserij, zowel op de binnenwa
teren als op de rivier de Lek. Volgens de 
volkstelling van 1829 waren dat er drie, 
maar het is waarschijnlijk dat anderen 
hierin in meerdere of mindere mate een 
welkome nevenverdienste vonden. 
Behalve op zalm, verreweg het belangrijk
ste vangstprodukt, werd gevist op steur, 
snoek, baars, paling, prik, bliek, voorn, 
grondel, elft en karper22. De zalmvisserij 
werd echter belemmerd doordat de zalm 
aan de benedenloop van de Lek werd 
opgehouden ten gevolge van zalmsteken. 
De betekenis van deze tak van nijverheid 
nam dan ook gestadig af. In het gemeen
teverslag van 1847 wordt nog geklaagd 
over het 'opkeeren' van de zalm aan de 
beneden-Lek en de hoop uitgesproken dat 
een nieuwe wet op de visserij hierin ver
betering zal brengen. 

IV. Sociale leven 

Inleiding 

Voor Vianen geldt wat voor het gehele 
land in de eerste helft van de 19e eeuw 
kan worden gezegd: vele gezinnen leef
den op de grens van een armoedig 
bestaan, waaraan weinig levensvreugde 
viel te ontlenen. Men heeft berekend, dat 
rond 1850 ca. 60 tot 70 procent van de 
nederlandse bevolking van een minimum
inkomen moest rondkomen, vooral arbei
ders, dienstpersoneel en kleine nering
doenden23. Bij de minste of geringste 
tegenslag werden zij afhankelijk van een 

ZETTING VAN HET BROOD 
TE 

VIANEN. 

• 5 ^ e r l . oneen. 

M Gel>, 'f arwebrood à i Neded Pond . * • r j l Cents. 

)) Witte Weitenbrood à i dito Pood . - y / Cents, 
Hood Wettenbrood à i dito Pond . - yj* Cents. 
Roggebrood à i \ Ned. Pond . , . • - , ƒ ƒ Cents. 

Vianen den ,7 â '" *** afr. 
Van wege het Plaatselijk hesluur te Vianen, 

Broodzetting door het gemeentebestuur van 
Vianen, 1840. GA Vianen. Door de vaststelling 
van de broodprijzen in tijden van schaarste 
trachtte de overheid hongersnood te voorko
men. Overigens was brood voor de armen als 
gevolg van de daarop geheven accijnsen een 
luxeartikel. Roggebrood was het enige wat zij 
zich soms konden permitteren. Voor zijn 
hootdvoedsel was het gewone volk aangewe
zen op de aardappel. 

of andere vorm van bedeling. Zij werden 
meer dan de beter gesitueerden getroffen 
door de indirecte belastingen in de vorm 
van accijnzen. Epidemieën vormden een 
voortdurende bedreiging, vooral onder de 
lagere bevolkingsklasse, misoogsten of 
ziektes onder het vee en de daarop vol
gende prijsstijgingen leidden tot ondervoe
ding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de meeste mensen doorwerkten tot zij niet 
meer konden. Een pensioen hadden ze 
niet, en zelf sparen was voor de meesten 
ondenkbaar. Met wat geluk konden som
migen nog wel eens een staatspensioen 
verwerven. Zo werd Charles Delaunay, 
brugwachter van het Zederikkanaal, 81 
jaar oud, in juni 1848 door de arts Winkler 
en de stadsheelmeester Van Essen onge
schikt verklaard voor verdere uitoefening 
van zijn functie. Hij had in de Franse tijd 
dienst gedaan, eerst als lijfjager te paard 
van koning Lodewijk Napoleon, later als 
visopzichter ('garde-pêche impérial') te 
Brieile. Een jaar na zijn afkeuring werd 
hem bij K.B. een jaarpensioen van 
ƒ 185,-toegekend24. 
Weliswaar konden de allerarmsten reke
nen op ondersteuning door armenkassen, 
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in de regel van kerkelijke aard, maar juist 
in tijden van grote nood was de toeloop 
het grootst en de spoeling navenant het 
dunst. In dergelijke gevallen moesten 
extra collectes en subsidies van de burge-
lijke overheid er voor zorgen dat de aller
ergste noden konden worden gelenigd. 
Bedeling was echter een gunst, geen 
recht, zodat op hen, die er van afhankelijk 
waren, gemakkelijk druk kon worden uit
geoefend. Het kwam dan ook veelvuldig 
voor, dat de kerkelijke diakonieën hun 
wervende bijbedoelingen duidelijk lieten 
doorschemeren. Wie voor kerkelijke bede
ling in aanmerking wenste te komen 
moest door een geregelde kerkgang en 
een zedelijke levenswandel blijk geven 
deze ten volle te verdienen. Het was een 
tijd van grote sociale verschillen. 
Standbewustzün en welstand schienen 
een grote kloof tussen de gegoede burge
rij en de middenstand en werklieden. 
Bevoogding door de hoge heren, onder-
uanigneiu van wQ\ lagere VOIK waren uitin
gen van de sociale verhoudingen van die 

dagen, gekenmerkt door afhankelijkheid. 
De bedeling verliep vooral langs kerkelijke 
kanalen. De staat, dus ook de lagere 
overheden, onthield zich van rechtstreek
se armenzorg: zij liet dit over aan de 
bestaande kerkelijke charitatieve organi
saties. In grotere gemeentes bestonden 
ook algemene burgerlijke armbesturen, 
die zich richtten op de plaatselijke armen 
ongeacht hun geloofsovertuiging. De ker
kelijke armbesturen bemoeiden zich uiter
aard alleen met de eigen lidmaten. 
Weliswaar was eind 18e eeuw door met 
name de patriotten, op rationeel-economi
sche gronden, de staatsarmenzorg sterk 
bepleit, maar de kerken, die de armenzorg 
veeleer beschouwden als een uitvloeisel 
van christelijke caritas, hadden zich daar 
met succes tegen verzet. De overheid 
h o n o r k t o 7ii^h tn t o o n r o n r o c c i u f rtr^tmrtnri 

tegen uitwassen van de armoede, die 
schadelijk waren voor de samenleving, 
door het uitvaardigen van verordeningen 
tegen de bedelarij, losbandigheid en crimi
neel gedrag. De roep om staatsarmenzorg 

Kerk en politiek 

Allergenadigste Koning Willem Frederik den Eersten 

Geëerbiedigd Landvorst en Koning 

Loon en Eer zult gij genieten 

Zoo gij de indirecte belasting geheel afschaft 

Wij wenschen, dat uwe beloften en weldaden mogen 

Waarvoor de hemel u zal zeegenen en ook 

Wij willen volgaarne uwe getrouwe onderdanen blijven, doet ons 

Als onze drukkende lasten verligt zullen zijn 

Dan zult gij in den hemel zoo behagelijk zijn 

Geev verligting in onze rampen, gehoorzaam onze smeekingen 

De indirecte belasting en andere belastingen beneemen ons 

Neemt ons niet kwalijk, dat wij klagen 

Verligt onze lasten, bevorderd onzen handel, opdat wij betalen kunnen 

Vergeeft het volk, dat over knevelarij en zwaare lasten klaagt 

Maak handel en zeevaart vrij, zoo kunnen wij geduld hebben met 

Geëerbiedigde Koning! wij beedelen u oodmoedig 

Jaagd inspecteurs, controleurs en kelderratten uit ons land 

Het Frans gespuis past ons niet 

Verhoor onze beeden, dan behoud gij de kroon 

Dan zult gij dank hebben en geëerbiedigd worden 

Onzen Vader 

die daar zijt 

in den hemel 

word uwen naam geheiligd 

tot ons koomen 

den Koningrijk 

Uwe wil geschieden 

gelijk in de hemel 

als op de aarden 

geev ons heden 

ons dagelijks brood 

en vergeev ons 

onze schulden 

gelijk ook wij vergeven 

onze schuldenaren 

leid ons niet in verzoeking 

en verlost ons van den Boozen 

want u is het Koningrijk 

de kragt en de heerlijkheid 

tot in de eeuwigheid amen. 

Satirisch pamflet tegen de indirecte belastingen, in de volgorde van en gekoppeld aan het 

Onze Vader. Aangetroffen in het archief r.k. parochie Vianen, 187 
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werd rond het midden van de 19e eeuw 
opnieuw gehoord, maar pas in deze eeuw 
zou deze gedachte door de staat worden 
overgenomen en uitgebouwd tot de 
moderne verzorgingsstaat. 
Van staatswege was wel in 1818 de wet 
op het domicilie van onderstand inge
voerd. Hierin was vastgelegd dat behoefti-
gen zich voor onderstand konden wenden 
tot de armenorganisaties in hun geboorte
plaats of, bij verhuizing en een verblijf van 
vier achtereenvolgende jaren in een ande
re gemeente, tot de armenzorg aldaar. 
Het is niet verwonderlijk dat als gevolg 
van deze regeling armbesturen de neiging 
hadden om de bedeling van bepaalde 
behoeftigen af te schuiven naar andere 
gemeenten, vooral in tijden van grote 
nood. 

Armoede en armenzorg 

In Vianen opereerden drie kerkelijke 
armenbesturen: een nederlands hervorm
de, een rooms-katholieke en een israeli
tische. Een belangrijke bron van inkom
sten van de kerkelijke diakonieën waren 
de zogenaamde manhuisgoederen. Het 
betrof de inkomsten uit de voormalige 

H. Geestgoederen en de goederen, die 
vroeger waren bestemd voor het mannen-
en vrouwenhuis. Ten tijde van het ancien 
regime werden deze beheerd door de bur
gerlijke overheid ten behoeve van de niet-
kerkelijke armenzorg. In 1801 had de 
overheid de feitelijke besteding van de 
opbrengst van deze goederen overgedra
gen aan de diakonieën van de hervormde 
en de rooms-katholieke gemeenten, die 
onderling een verdeelsleutel overeenkwa
men op basis van hun kerkelijke aanhang 
van 2/3 voor de eerste en 1/3 voor de 
laatste. De kleine israelitische gemeente 
was hiervan uitgesloten, hoewel het fonds 
een burgerlijke herkomst had. Andere 
inkomsten kwamen uit collecten tijdens 
kerkdiensten, op het kerkhof (bij de katho
lieken) of van de burgerlijke gemeente, uit 
onroerend goed, legaten en schenkingen. 
Ook sprong de burgerlijke overheid inci
denteel bij met extra subsidies, indien de 
eigen inkomsten niet toereikend waren. 
Dit was vooral het geval bij de r.k. en 
israelitische armbesturen. In de tweede 
helft van de jaren '40, na de rampzalige 
mislukte aardappeloogsten, nam het aan
tal bedeelden sterk toe en moest ook de 
hervormde diakonie steeds meer een 

jaar 
N.H. 

permanent 
R.K. Isr. (totaal) N.H. 

tijdelijk 
R.K. Isr. totaal 

1830 55 32 - (87) 51 40 - 178 
1831 60 34 - (94) 33 41 - 168 
1832 56 47 - (103) 36 65 3 207 
1833 60 38 1 (99) 20 43 2 164 
1834 31 41 1 (73) 22 37 3 135 
1835 34 43 - (77) 27 35 - 139 
1836 54 38 - (92) 37 24 - 153 
1837 58 36 - (94) 40 73 - 207 
1838 62 32 - (94) 37 63 - 194 
1839 62 - - - 40 - - -

1840 47 34 6 (87) 14 48 - 149 
1851 191 90 5 (286) 126 40 1 453 
1852 224 90 2 (316) 108 40 1 465 
1853 335 80 4 (419) 100 70 5 630 
1854 229 117 1 (347) 86 65 1 499 

Tabel 6. Aantal bedeelden per kerkgenootschap 
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beroep doen op de gemeente om haar 
tekorten op te vangen25. In de volgende 
staat wordt aan de hand van de beschik
bare gegevens het aantal permanent en 
tijdelijk bedeelden getoond t/m het jaar 
1840. De door de diakonieën ingevulde 
staten treft men aan in de bundels ingeko
men en uitgaande stukken. Tussen 1840 
en 1850 ontbreken deze staten geheel. 
Pas met het jaar 1851 keren deze gege
vens weer terug in de jaarverslagen van 
de gemeente. De situatie blijkt dan dras
tisch veranderd (zie Tabel 6). 
Uit deze cijfers, hoe onvolledig ook, blijkt 
overduidelijk dat de armoede in de jaren 
'40 dramatisch is toegenomen. 
Schommelde tot 1840 het aantal bedeel
den tussen 6 à 8% (waarvan ongeveer de 
helft permanent), 10 jaar later is tussen de 
17 en 23% van de bevo!kinn afhankeü'k 
van de bedeling, waarvan tweederde per
manent. Deze verslechtering van de 
levensomstandigheden voor een zo groot 
deel van de bevolking hangt ongetwijfeld 
samen met de aardappelziekte, die zich in 
1845 voor het eerst manifesteerde, de 
door allerlei oorzaken (o.a. een muizen
plaag) sterk teruglopende oogsten van 
tarwe en rogge en de eind jaren '40 optre
dende griep- en cholera-epidemieën26. 
Hoe erg voor sommigen de honger was 
geworden, wordt geïllustreerd door een 
aangifte van inbraak bij een boer aan de 
Lekdijk onder Hagestein in 1848. De 
inbreker zocht zijn weg naar de met ijze
ren spijlen beschermde voorraadkelder -
hij moet geweten hebben wat hij zocht -
en eigende zich het volgende toe: 
3 tarwebroden van 15 ned. ponden; 
1 pond en 6 ons boter; 1 stenen pan met 
5 pond reuzel; 2 pond rookspek; 1 stenen 
bordje met 1 pond hoofdkaas; 1 schoteltje 
met pap; een kwart mud aardappels en 
nog wat potten en een emmer. 
Beslist geen buit, die valt te rekenen tot 
het standaardpakket van een professione
le inbreker. 

Terwijl het aantal personen, dat in kom
mervolle omstandigheden kwam te verke
ren en daardoor was aangewezen op de 
bedeling, in de loop der jaren sterk toe
nam, hielden de inkomsten en uitgaven 
van de diakonieën daarmee geen gelijke 

mf/,Aars/*«., 'if„yn inrU J^at^» °''"''*fl 

(il 7S/I/I/ //fr-f'an n it à. //aaffill c/aa^t/A. 

; n ^ ffl^r&t*&jf;yJeljfc/aa£<€ l/t 
'x //aJT^Y 

1 
Wfuwi i-ti^/a/Ac/idc/^- >?7aa-/'ate#r 
Cti/'af/c-^'A^ Wa*AJc //i^a-r^A 

//cv/i r / i « 'i-4 'Wh// i/Yi-/' A*7/f*/"/#é&\ 
V/'lH /,///cù >r xc( Y'é/? À////, //Ç/$;rÀc ; 
J / - /sf- X / -y _ ^ 
ffi,// A///1Ä /finigts'é?/ a/yJ/i/'/i «w/lm 
iJ/äcv/-• l/i} )iu/œt/ïYii//?/r;'?'r/r<'f~ 

l'y/i //>//,• fy
a ,, 4fi;/ai/-Za/7//^É/^/yaa:< 

// l r t i >-/":<* f-ij 'ftV/U fa.//U'i'<!/ " 

Briefje van vrouw Lieshout aan de gemeente 
met verzoek om hulp, nadat ze door de pas
toor is afgewezen, (1847). GA Vianen. 

tred. In 1853, toen het aantal bedeelden 
een hoogtepunt bereikte, zag bv. de her
vormde diakonie haar uitgaven ten 
opzichte van 1840 slechts stijgen met 
20% (van ƒ 3000,- tot ƒ 3600,-), het r.k. 
armbestuur daarentegen met 170% (van 
ƒ 735,- tot ƒ 1970,-). Bij de joden, waar
van de uitgaven t.b.v. de enkele armen de 
gehele periode sterk schommelden, kan 
men moeilijk een patroon ontdekken. Dit 
leidt onontkoombaar tot de veronderstel
ling, dat de hoogte van de uitkeringen per 
persoon sterk moet zijn verlaagd. Als 
gevolg hiervan zullen vele armen in een 
staat van fysieke uitputting zijn beland, 
wat de sterfte onder hen ongetwijfeld 
heeft vergroot. Het moet in die jaren een 
ellendige aanblik zijn geweest, wandelend 
door Vianen te worden geconfronteerd 
met al die mensen, die voortdurend in de 
weer waren voedsel of wat brandstof te 
vergaren om te overleven. 
De uitkeringen gebeurden in de vorm van 
geldelijke ondersteuning, waarbij de arm
bestuurders beslisten over de hoogte. 
Soms werden ook uitreikingen in natura 
gedaan, bv. in turf of brood. Dat de kerken 
niet nalieten om de bedeling te conditione-
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ren, is niet alleen in onze ogen vernede
rend, maar werd ook door de tijdgenoten 
als pijnlijk ervaren. Uitdelingen van brood 
en geld vonden bij voorkeur plaats na 
afloop van de kerkdienst, zodat gecontro
leerd kon worden, of de betrokkene wel 
voldeed aan zijn kerkelijke verplichtingen. 
Soms werd regelrechte chantage 
gepleegd. Maria Glasbergen, 'dienstbaar 
bij niet-katholieken, wordt aangespoord 
door de Diaconie der Hervormden om de 
R.K. godsdienst te verlaten en zelfs met 
dreiging om, indien zij daaraan niet vol
doet, de bedeling van haar moeder, die 
niet katholiek is, in te trekken'27. 
Overigens toonde het r.k. armbestuur 
zich, als het voor eigen parochie optrad, 
niet minder bekrompen. De gemeente 
Vianen klaagt in haar verslagen over 1847 
en 1848 over de onwil van het armbestuur 
om de buitenarmen (die korter dan 3 jaar 
in een andere gemeente woonden) te 
onderhouden. Het minste wat men eist is 
een bewijs van de plaatselijke pastoor dat 
de betrokkene aan zijn of haar Paasplicht 
heeft voldaan. Een zinvollere dan de zui
ver charitatieve vorm van bedeling was de 
bekostiging van een beroepsopleiding van 
wezen. Zo sloot het r.k. armbestuur in 
1847 een contract met H. Hyntte, waarbij 
deze gedurende twee jaren aan de wees 
Pieter de Korte kost en inwoning en kle
ding zou verschaffen en hem in het kui
persvak zou onderrichten tegen een ver
goeding van een gulden per week28. 
Daar de kerkelijke diakonieën blijkbaar 
niet in staat waren de noodsituatie in de 
tweede helft van de jaren '40 naar beho
ren op te vangen werd vanuit de gegoede 
burgerij het initiatief ontwikkeld om een 
bijzonder fonds op te richten tot leniging 
van de noden der allerarmsten. In de ver
gadering van 24 februari 1845 van het in 
1811 opgerichte departement Vianen van 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
lanceerde ds. G. van Duyl het voorstel 
een commissie te vormen met de taak 
een plan op te stellen 'voornamelijk ten 
doel hebbende de verbetering van de 
zedelijke en stoffelijke belangen der 
armen'. Op 13 mei werd als vervolg hierop 
een 'Maatschappij tot verbetering van het 
Lot der Armen te Vianen onder de zin

spreuk Vlijt geeft Zegen' opgericht, die 
geheel onafhankelijk van het Departement 
Vianen opereerde29. Hoewel de Maat
schappij de direkte armoedebestrijding 
niet tot zijn primaire taak rekende, maar 
veeleer een morele verbetering van de 
lagere klassen beoogde door kennisver
meerdering, was de nood nu zo hoog dat 
naast de bestaande bedeling andere vor
men van ondersteuning noodzakelijk wer
den geacht. De eigenlijke bedoeling 'om 
namelijk door arbeid in de behoeften der 
armen te voorzien' leidde tot een program 
van werkverschaffing. Dit had bovendien 
het voordeel dat er een opvoedende wer
king van uitging. Met de ter beschikking 
gestelde grondstoffen en gereedschappen 
zouden de daarvoor in aanmerking 
komende armen produkten maken, waar
voor zij van de Maatschappij een arbeids
loon ontvingen. Er werden drie spinnewie
len aangeschaft, wol ingekocht en andere 
grondstoffen. Als af te leveren artikelen 
werd gedacht aan breiwol, gebreide kou
sen, tenen manden, stoelen e.d. De aard-
appelziekte, die juist in deze tijd uitbrak, 
maakte het noodzakelijk een flinke voor
raad rijst in te kopen ('indien de prijs niet 
hooger is dan 15 cents het pond') om hier
mee in de dure wintertijd bij wijze van loon 
te betalen. Het initiatief werd ook buiten 
Vianen opgemerkt, o.a. door de bekende 
Amsterdamse koopman W.H. Suringar, 
vooraanstaand lid van de Maatschappij, 
die om toezending van een exemplaar 
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De kolonie Frederiksoord van de Commissie 
van Weldadigheid. Gekleurde kopergravure 
doorH.P. Oosterhuis (1784-1854). In 1822 
werd het weeshuis aan de Weesdijk gesloten 
en werden de weeskinderen overgebracht 
naar Frederiksoord. 
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van het reglement vroeg, en de uit Vianen 
afkomstige minister F.A. van Hall, die een 
aandeel kocht. 
Alle goede bedoelingen ten spijt was de 
onderneming niet voldoende doordacht. 
Al binnen een jaar stuitte men op het pro
bleem van de afzet. Doordat de afname 
door de Maatschappij werd gegarandeerd, 
was er lustig op los gebreid en was ook 
een flinke voorraad stoelen gereedgeko
men. Maar de lokale markt was niet in 
staat deze voorraad te absorberen. Na 
twee jaar besloot men de Maatschappij op 
te heffen, de voorraad door middel van 
loterijen en advertenties te liquideren en 
met het saldo een spaarbank te beginnen. 
Met één categorie van armen had de bur
gerlijke overheid speciale bemoeienis, nl. 
de bedelaars en asocialen. Dezen werden 
door de gemeenten na een rechterlijk von
nis ondergebracht in de bedelaarskolonie 
te Ommerschans van de Maatschappij 
van Weldadigheid. Deze in 1818 opge
richte Maatschappij, die door werkver
schaffing en volksontwikkeling de armoe
de poogde te bestrijden, had naast een 
aantal vrije koloniën, waar armen de gele
genheid werd geboden op basis van vrij
willigheid in ontginningen en landbouw 
een bestaan op te bouwen, ook enkele 
Strafkolonien, waar landlopers en bede
laars onder dwang hetzelfde verrichtten30. 
Bij goed gedrag konden zij met een gun
stig getuigschrift worden ontslagen. De 
levering van deze onvrijwillige werkkrach
ten geschiedde door de gemeente op 
basis van contracten, op grond waarvan 
deze zeggenschap had in het ontslag uit 
de kolonie. In 1835 vraagt de rechter te 
Amsterdam om de instemming van de 
gemeente Vianen met de aan-vraag van 
een dergelijk ontslag van een 70-jarige 
vrouw na een verblijf van 14 maanden te 
Ommerschans. In 1836 houdt het 
gemeentebestuur het ontslag van Gerrit 
van Haarlem tegen, daar dit 'niets anders 
dan onheilen kan doen ontstaan.' Er zijn 
ook kosten aan verbonden voor de 
gemeente, zoals voor Jan en Dirk 
Bijleveld, die in 1847 door de rechter 
wegens bedelarij zijn veroordeeld en naar 
Ommerschans zullen worden afgevoerd. 
De gemeente Utrecht dient een declaratie 

in wegens verblijfkosten in het 'stedelijk 
Politiehuis' à ƒ 0,35 per dag. In hetzelfde 
jaar wordt J. van Geffen met vrouw en 
zeven kinderen, na een verblijf van bijna 
een jaar, uit de kolonie te Ommerschans 
ontslagen. 

Medische zorg 

Vianen telde in 1840 twee stadsdoktoren, 
Christiaan Swaving en Cornells Winkler. 
Eerstgenoemde was sedert 1814 'stads-
medisch dokter', in welke hoedanigheid hij 
in 1848 door de tweede werd opgevolgd. 
Er was ook een gemeentelijke vroed
vrouw: Hendrika Kant-Bouhuis (1836-
1840) en A.M.C. Morel-Kötters (1840-
1864). Laatstgenoemde ontving bij haar 
eervol ontslag per 1 januari 1865 een 
gemeentepensioen van 40 gulden per 
jaar31. De gemeentearts ontving in 1840 
een jaarsalaris van ƒ 200,-, de vroed
vrouw ƒ 130,-. Zij hadden de verplichting 
om aan de bedeelden gratis geneeskundi
ge en verloskundige hulp te verlenen. 
Bovendien kregen zij een vergoeding voor 
de door hen verrichte diensten. In 1836 
ontstond een conflict tussen de vier plaat
selijke apothekers en dokter Swaving over 
de levering van medicijnen aan de armen. 
Als apotheekhoudend arts leverde hij die 
uit eigen winkel en declareerde deze ver
volgens bij de gemeente. De zaak werd 
ter advies voorgelegd aan de gouverneur 
van Zuid-Holland, waarbij ter adstructie 
het reglement 'op het uitvoeren van de 
Genees-, Heel- en Apothekers-kunst in de 
Lande Vianen en Ameide' uit 1723 werd 
meegezonden. De gouverneur antwoord
de dat volgens de wet van 1818 op de uit
oefening der geneeskunde het aan artsen 
weliswaar was toegestaan hun eigen apo
theek te houden, maar dat de gemeente 
aan de stadsdokter bepaalde voorwaar
den kon stellen. De gemeenteraad besloot 
dan ook dat Swaving de levering van 
medicijnen voor de armen moest staken. 
In de eerste helft van de 19e eeuw kende 
ons land een hoog sterftecijfer, vooral in 
de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Zeeland en het westen van Utrecht32. 
Belangrijkste oorzaken waren de epide
mieën als gevolg van het gebrek aan 
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hygiëne, waartegen de beschikbare medi
sche kennis niet was opgewassen, of 
endemische ziektes, zoals malaria. Deze 
ziekte kwam vooral voor in de verzilte 
kustgebieden, waar de gevaarlijke mala
riamug een ideale broedplaats vond. 
Voedselschaarste door misoogsten en 
ziektes van het gewas droegen verder bij 
aan de algehele verzwakking van grote 
bevolkingsgroepen, die als gevolg daar
van weer sneller ten prooi vielen aan slo
pende ziektes. 
In Vianen vond geen verzilting van de 
bodem plaats, zodat hier zo goed als 
geen malaria voorkwam. Aan het sterfte
cijfer zal deze ziekte dan ook niet hebben 
bijgedragen. Andere besmettelijke ziektes 
hebben echter ook in Vianen huisgehou
den. Dat de bevolking telkens opnieuw te 
lijden kreeg van deze vaak dodelijke epi
demieën werd in de hand gewerkt door 
het gebruik van verontreinigd oppervlakte
water, ondanks een in 1662 op last van 
Louise Christina van Solms, weduwe van 
Johan Wolfert van Brederode, midden op 
de Voorstraat geplaatste pomp, die zeer 
zuiver water leverde. Uit andere steden 
weten we, dat stadsgrachten behalve als 
een open riool ook werden gebruikt als 
waterleiding, wasmachine, badhuis en 
zwembad. Direkte consumptie, zwemmen 
of baden leidden onvermijdelijk tot uitbars
tingen van typhus, darminfecties en chole
ra, waaraan velen, toch al verzwakt door 
ondervoeding, bezweken33. In Vianen zal 
het niet veel anders zijn geweest. De 
meeste inwoners zullen gemakshalve, 
onwetend van de vreselijke gevaren die 
hen bedreigden, op de boven beschreven 
wijze gebruik hebben gemaakt van de 

De stadspomp van 1662. Detail van aquarel 
door O. W. Stavenisse de Brauw (paralelle 
serie), (ca. 1835). GA Vianen. 

stadsgrachten. 
De gevreesde epidemieën van de azia-
tische cholera in de eerste helft van de 
19e eeuw hadden hun hoogtepunt in de 
jaren 1832-1833 en 1848-1849. Vooral 
de laatste eiste veel slachtoffers. Hoewel 
de cijfers van de doodsoorzaak niet 
bekend zijn, is het verloop van de epide
mie van 1848-1849 in de Viaanse sterfte
cijfers goed te volgen (zie Tabel 7). 
Aan de hand van de jaarlijkse bevolkings
aantallen kunnen wij ook langs andere 
weg het sterftecijfer inzichtelijk maken, als 
we uitgaan van het aantal overledenen 
(zonder doodgeborenen) per 1000 inwo
ners (zie tabel 8). 
De epidemie van 1832-1833 heeft in 
Vianen geen duidelijke sporen nagelaten 

jaren 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 

Sterfte 59 62 72 62 73 57 70 60 65 73 54 

jaren 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 

sterfte 74 64 44 58 72 75 95 126 123 48 

Tabel 7. Sterftecijfers in Vianen 1830-1850 
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jaren 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 

overl. 25 25 29 25 25 22 28 24 26 30 22 
per 1000 

jaren 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 

overl. 25 29 17 22 26 27 34 46 44 18 
per 1000 

Tabel 8. Aantal overledenen per 1000 in Vianen 1830-1850 

in tegenstelling tot die van 1848-1849. 
Voor 1849 zijn we bovendien geïnfor
meerd over het preciese aantal cholera-
gevallen, nl. 69. Bij de overlijdensakten is 
in dat geval met potlood in de marge het 
woordje 'cholera' bijgeschreven. !n strijd 
daarmee meldt het gemeentelijke jaarver
slag dat het vooral de typhus is geweest, 
die veel slachtoffers heeft gemaakt en dat 
er 'een paar gevallen van Aziatische cho
lera zijn voorgekomen'. Een stadsplatte
grond uit die tijd, die verwijst naar een 
overigens niet teruggevonden numerieke 
lijst, spreekt evenwel van een cholera-epi-
demie. Er wordt zelfs melding gemaakt 
van een choleragasthuis in de Lombard
straat, waar enkele choleralijders werden 
verpleegd34. 
De reeds in 1847 optredende toename 
van het aantal sterfgevallen is volgens het 
jaarverslag van de gemeente toe te 
schrijven aan het -geleden gebrek bij de 
behoeftigen'. Opmerkelijk is de plotselinge 
teruggang in 1850. Het betekent waar
schijnlijk, dat niet alleen de epidemie was 
uitgewoed, maar dat zij vooral had huisge
houden onder de zwaksten, m.a.w. dat de 
dood een voorschot had genomen op zijn 
normale oogst. 
Minder dodelijk waren de pokkenepide
mieën. Niet alleen was in dat geval de 
overlevingskans groter, ook de preventie 
had hier al grote vorderingen gemaakt. In 
Vianen was het de arts Comelis Winkler, 
die zich uiterst verdienstelijk maakte door 
talloze inwoners gratis te vaccineren. In 
1835 werd hem door de gemeenteraad, 
waarvan hij zelf sinds 1822 deel uitmaak
te, een gouden medaille uitgereikt voor 

zijn verdiensten voor de volksgezondheid. 
Bij zijn eervol ontslag als stadsdokter in 
1851 werden zijn verdiensten bij de 
bestrijding van de gevreesde cholera nog
maals uitdrukkelijk gememoreerd35. 

V. Kerkelijk leven 

Religieuze verhoudingen 

Over de godsdienstige samenstelling van 
de Viaanse bevolking in 1840 treffen we 
nadere gegevens aan in een door de 
gemeente opgemaakte vergelijkende 
staat van de jaren 1826 en 1839 (i.e. per 
1-1-1840) (zie Tabel 9). 
Vergelijkt men deze percentages met die 
van geheel Nederland, dan blijken de her
vormden in Vianen ongeveer 1272% 
boven het landelijke gemiddelde uit te 
komen, terwijl de rooms-katholieken daar 
ongeveer 9% onder blijken te liggen. 
Daarbij dient men echter te verdisconte
ren dat de overwegend katholieke zuidelij
ke provincies het landelijke percentage 
van de rooms-katholieken opwaarts beïn
vloeden. Zetten we de cijfers af tegen de 
gewestelijke verhoudingen in 183937, dan 
zijn de rooms-katholieken in Vianen met 
ca. 5% oververtegenwoordigd, de her
vormden met eenzelfde percentage 
ondervertegenwoordigd. Dat het in Vianen 
nooit tot een totale calvinisering is geko
men valt te verklaren uit de tolerante 
godsdienstpolitiek van de heren van 
Vianen in de 17e en 18e eeuw. Hoewel 
rechtzinnig calvinist, hebben de Brede-
rodes nooit met strenge vervolgingen 
andersdenkenden het bestaan onmogelijk 
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kerkgenootschap aantal 1826 % aantal 1840 % 

ned. hervormden 1550 67.7 1695 69.0 
rooms-katholieken 680 29.7 698 28.5 
oud-katholieken 4 0.2 -
lutheranen 13 0.6 7 0.3 
remonstranten - 3 0.1 
doopsgezinden 1 -
joden (Hoogduits) 41 1.8 37 1.5 
anderen (waaronder 
13 afgescheidenen) - 14 0.6 

Totaal 2289 100 2455 100 

Tabel 9. Kerkelijke verhoudingen 1826 en 184036 

gemaakt. Integendeel, zij protegeerden 
zelfs de uit Vianen afkomstige missiona
rissen38, en de katholiek gebleven bas-
taardtak Brederode van Bolsweert 
bekleedde, de plakkaten ten spijt, gedu
rende 17e eeuw hoge bestuurlijke functies 
binnen de heerlijkheid. Een tekenend 
detail is dat uit de gegevens van de volk
stelling van 1829 blijkt dat de plattelands
bevolking van de gemeente overwegend 
protestant was (8372%). De rooms-katho
lieken (1672%) vormden hier een uitge
sproken minderheid. Kennelijk was de 
reikwijdte van de zielzorg van de missio
narissen in de 17e en 18e eeuw niet vol
doende geweest om de boerenbevolking 
voor de oude leer te behouden. Mogelijk 
lag ook een patroon van huwelijken met 
dochters of zonen uit boerenfamilies van 
de naburige, sterker geprotestantiseerde 
dorpen hieraan ten grondslag. 

De Nederlands-Hervormde gemeente 

In de jaren '30 waren de spanningen bin
nen de Hervormde Kerk tot een uitbars
ting gekomen. De 'bezwaren tegen den 
geest der eeuw' (titel van een geruchtma
kend pamflet van Isaac da Costa uit 1823) 
richtten zich tegen de vrijzinnigheid, die 
binnen de kerk overheerste. Talloze lid
maten voelden zich ontheemd in een kerk, 
waar relativerend werd gesproken over 
het gezag van de Drie formulieren van 
Enigheid en de orthodoxe leerregels van 

de Synode van Dordrecht (1618/19). De 
strijd was een ongelijke: de tegenstanders 
moesten niet alleen opboksen tegen het 
kerkelijke establishment, maar ook tegen 
het gezag van de koning, die in 1816 een 
Algemeen Reglement voor de Neder-

rW-- M'n if'i. 

Portret van ds. Gerrit van Duyl. Lithografie, 
uitgegeven door de wed. Barbers te Zwolle, 
1852. GA Vianen. 
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De Landpoort gezien vanuit het zuiden, met gezicht op de N.H. kerk. Schilderij door Willem Koekkoek 
(1839-1895). Foto GA Vianen 

landse Hervormde Kerk had afgekondigd 
ter vervanging van de kerkorde van Dordt 
van 1619. Deze ontwikkeling was er niet 
een van gisteren, maar had een lange 
voorgeschiedenis. Uit onvrede met de ver
kondiging van het Woord vanaf de kan
sels waren al vanaf de 17e eeuw groepen 
gelovigen, binnen de officiële kerk, 
samengekomen ter onderlinge stichting. 
Deze gezelschappen of conventikels 
noemden zich in de 19e eeuw oefeningen 
in de godzaligheid en werden geleid door 
een oefenaar. Deze onvrede leidde uitein
delijk tot een scheuring in 1834: op insti
gatie van de predikanten Hendrik de Cock 
en Hendrik Pieter Schölte, keerden velen 
de Hervormde Kerk de rug toe. 
Schölte was predikant te Genderen en 
Doeveren, later te Utrecht. Tijdens de 
zomers van 1835 en 1836 maakte hij 
preektochten door de Betuwe en Zuid-
Holland, en ook in Vianen heeft hij mede
standers gekregen. Op dat moment stond 
daar Gerrit van Duyl als predikant. Deze 
had theologie gestudeerd te Leiden en 
was na voltooiing van zijn studie in 1799 
eerst beroepen te Beusichem, in 1808 

te Hoogeveen. In 1815 kwam hij naar 
Vianen, zijn derde en tevens laatste 
gemeente. Op 21 mei 1815 deed hij intre
de, als opvolger van ds. J.P.A. Wintgens, 
die ruim een maand daarvoor was vertrok
ken. Volgens tijdgenoten vervulde hij zijn 
ambt met 'ijver en naauwgezetheid'. Ham 
schreef over hem: 'Men kan en mag Van 
Duyll onder de geleerden tellen. Hij is de 
latijnsche taal volkomen magtig en heeft 
de voornaamste schrijvers in dezelve 
gelezen; hij vereenigt diep gevoel met 
kiesschen smaak; in het gezellig verkeer 
is hij onwaardeerbaar — '39. Verder was 
hij, net als die andere notabele, Ento 
Janse Mecima, een beoefenaar van de 
dichtkunst. Van Duyl werd hogelijk 
gewaardeerd. Toen hij op 29 december 
1849 zijn vijftigjarig ambtsjubileum vierde, 
bood de gemeente hem een prachtbijbel 
met zilverbeslag aan, versierd met gods
dienstige symbolen. En toen hij in 1857 
met emeritaat ging, werd hem een jaar
traktement toegewezen en toegestaan 
kosteloos in de pastorie te wonen. Als 
predikant bedroeg zijn traktement 
ƒ 1200,- per jaar. 
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In 1835 horen we voor het eerst van een 
verstoring van de rust binnen het gemeen-
televen. Of al vóór die tijd gezelschappen 
en oefenaars in Vianen actief zijn geweest 
komen we uit de notulen van de kerke
raadsvergaderingen niet te weten. Deze 
beperken zich tot het doornemen van dia
conale en materiële aangelegenheden. 
Nu laten zich echter enkele personen 
horen, die zich ontevreden betonen met 
het gemeenteleven en zich door de 
ideeën van de Afscheiding aangesproken 
voelen. Er zijn namen bekend van enkele 
lidmaten, die per brief zich tot de kerke-
raad richtten, met het verzoek om als lid
maat geschrapt te worden: 

- Servaas Homburg (16 oct. 1835); 
- Albertus Lodewijk Gerdessen en C. den 

Hertog (12 december 1835); 
- dezelfde Gerdessen verzoekt om 

afscheiding van zijn 7 nog in leven zijn
de kinderen, allen doopleden (6 novem
ber 1836); het wekt bevreemding dat 
Gerdessen zijn verzoek doet op de dag 
dat de jongste van zijn kinderen in de 
Nederlandse Hervormde Kerk is 
gedoopt. 

- Dirk van Assen, en Philippus Homburg, 
samen met hun kinderen (11 april 
1836); 

- Petronella Buys (6 augustus z.j.)40 

Deze brieven werden door de kerkeraad 
zonder debat of discussie 'aangenomen 
ter notificatie om daarvan bij tijd en wijle 
het nodige gebruikte maken'. Enkele 
briefschrijvers motiveren hun besluit: van 
het door hen verlangde herstel van de 
tucht en handhaving van de oude belijde
nisgeschriften is tot hun droefenis in de 
Viaanse gemeente niets te merken. Zij 
leggen de nadruk op hun vrijwillige 
afscheiding en spreken niet over de 
Hervormde Kerk, maar over het hervormd 
genootschap. Blijkbaar was in hun ogen 
de naam kerk niet meer op zijn plaats. 
Een enkele brief is zelfs voorbedrukt, en 
hoefde alleen gedateerd en ondertekend 
te worden, wat wijst op begeleiding van 
buitenaf. 

Vaak wordt verondersteld dat de afge
scheidenen vooral onder de 'kleine luiden' 
moeten worden gezocht, maar dat is te 
generaliserend. Servaas en Philippus 

Kerkelijk ambt geen eer, 
maar plicht 

Curieus is de gang van zaken rond de aan

stel l ing van nieuwe ambtsdragers in de 

Hervormde gemeente. Nadat de kerkeraad 

een nieuwe ouderl ing of diaken had 

benoemd, werd deze hiervan in kennis 

gesteld werd. Indien de betrokkene de 

benoeming niet aanvaardde, moest hij een 

boete betalen. Dat overkwam in 1839 Hermen 

de Vor Czn., die 'stell ig bedankte' voor zijn 

benoeming tot diaken, evenals de daarna 

aangewezen Egbert Hondius. De Vor en 

Hondius moesten hun benoeming afkopen. 

Door de kerkeraad werden zij tot betaling 

gemaand, bij weigering zou het col lege van 

kerkvoogden tot invordering overgaan. Dat 

werkte blijkbaar niet, want de kerkeraad 

moest er nogmaals over vergaderen: en er 

werd een uiterli jke betalingstermijn vastge

steld, en een commissie ingesteld. 

GA Vianen, Archief hervormde kerk, 7 

(3 juni 1839). 

Homburg waren weliswaar schipper, maar 
Albertus Lodewijk Gerdessen zal niet 
onbemiddeld zijn geweest. Zijn vader was 
dijkgraaf en hijzelf had een overheidsbe-
trekking als opzichter bij de Waterstaat. In 
latere jaren wordt hij als koopman aan de 
Voorstraat vermeld. Bovendien was hij 
gehuwd met Grietje de Vor Corndr., af
komstig uit de welvarendste boerenfamilie 
van Vianen. 
Eveneens welgesteld was Hendrik Glin-
derman, die omstreeks 1843 te Vianen 
kwam wonen. In zijn vorige woonplaats 
Utrecht behoorde hij bij de meer welva
rende afgescheidenen. Samen met 
Willem Horst te Utrecht kocht hij in 1838 
van de oud-katholieke kerk van Utrecht 
het complex 'Soli Deo Gloria' aan de 
Nieuwe Gracht om tot afgescheiden kerk
gebouw in te richten. Na een splitsing van 
de gemeente in 1841 in tegen- en mede
standers van de geschorste ds. Schölte, 
vertrok hij zonder attestatie naar Vianen41. 
De groep van afgescheidenen te Vianen 
vormde in eerste instantie geen zelfstandi-
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ge gemeente. Servaas en Philippus 
Homburg, Van Assen en Gerdessen 
waren in 1836 en 1837 "buitenleden' van 
de afgescheiden gemeente te Utrecht42. 
Misschien trok wie dat kon op zondag 
naar Utrecht ter kerke, maar zeker is dat 
er op doordeweekse avonden te Vianen 
bijeenkomsten werden gehouden, waarin 
rondtrekkende predikanten voorgingen. 
Een nu en dan terugkerende herder en 
leraar was Hendrik Georg Klijn, voorheen 
kamerbehanger van beroep en woonach
tig aan de Voorstraat te Utrecht. Hij 
behoorde tot de eerste afgescheidenen 
aldaar, en was ouderling onder ds. 
Schölte, die hij ook na diens schorsing 
bleef steunen. Later werd hij predikant 
van de afgescheiden gemeente te 
Kockengen (1839-1845)43. In 1841 en 
ig44 was hi' enkele malen te Vianen, en 
bediende de doop aan kinderen van 
Gerdessen en Glinderman44. 

De rooms-katholieke parochie 

De rooms-katholieke kerk bevond zich 
rond 1840 in rustiger vaarwater dan de 
hervormde broeders. Maar deze rust bete
kende allerminst, dat zij zich bevond in 
een florissante positie. Integendeel, de 
historicus L.J. Rogier heeft een beeldende 
beschrijving gegeven van de deerlijke 
staat van ontreddering, waarin de katho
lieke kerk in de eerste helft van de 19e 
eeuw verkeerde45. De nederlandse katho
lieken moesten het al eeuwen stellen zon
der een bisschoppelijke hiërarchie, en de 
kerkelijke organisatie was nog steeds die 
van een door Rome bestuurd missiege
bied. De pauselijk internuntius in Den 
Haag was belast met het oppertoezicht 
over het kerkelijk leven. Verder was 
Nederland verdeeld in een aantal aarts
priesterschappen boven de rivieren en 
apostolische vicariaten in het zuiden. De 
aartspriesters hadden de bevoegdheid 
pastoors en kapelaans te benoemen, 
bepaalde dispensaties te verlenen, en 
fungeerden tevens als trait d'union tussen 
de parochies en de nuntius. Sedert 1833 
trad C.L. baron van Wijckerslooth op als 
missiebisschop met de bevoegdheid om 
wijdingen te verrichten en het vormsel toe 

te dienen. In 1853 zou Nederland opnieuw 
een kerkprovincie worden onder een 
aartsbisschop van Utrecht en vier suffra-
gane bisdommen. De emancipatie van het 
katholieke volksdeel zou hierdoor in een 
stroomversnelling geraken. Tot dan ble
ven de katholieken een ondergeschikte rol 
spelen. 
Vianen ressorteerde onder de aartspries
ter van Utrecht. Tot de rooms-katholieke 
parochie van Vianen behoorden vanouds 
behalve de katholieke ingezetenen van 
Vianen zelf ook de geloofsgenoten in het 
Land van Vianen en Ameide, alsmede die 
van Hagestein. Het aandeel van de katho
lieken liep in de diverse dorpen nogal uit
een. Per 1 januari 1840 bedroeg het per
centage in Vianen zelf 28,5%, in het nabij
gelegen Hagestein was dit meer dan het 
H l l h h o l o ffiR A°L\ mziczr in Ho a n H o r o riryr-— -« — -•— \—i • '"/> • ••««• •• • -~ —• .v-.~.~ ~w, 
pen waren de aantallen te verwaarlozen: 
Lexmond 30 (2,33%), Hei- en Boeicop 7 
(1,5%), Tienhoven 3 (1,25%), Ameide 8 
(0,75%), Meerkerk 6 (0,5%)46. 

Mef geïdentificeerd portret van rooms-katho
liek pastoor te Vianen, (begin 19e eeuw). 
R.K. parochie Vianen. 

De Omwenteling van 1795 had een einde 
gemaakt aan de bevoorrechte positie van 
de hervormde kerk en vrijheid van gods
dienstuitoefening voor alle gezindten 
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gebracht. Voor de rooms-katholieken 
betekende dit dat zij voor hun gods-dien-
stige plichten voortaan niet meer waren 
aangewezen op de beslotenheid van hun 
schuilkerken. De gereformeerde overheid 
had weliswaar de katholieke inwoners het 
gebruik van hun schuilkerken oogluikend 
toegestaan, maar voor deze tolerantie 
moesten de gelovigen aan de handhavers 
van de wet, de baljuws en schouten, zgn. 
recognitiegelden betalen, zeg maar een 
vorm van steekpenningen om met rust 
gelaten te worden. Een van de eerste 
maatregelen van de nieuwe machtheb
bers, waaronder een aantal katholieke 
leken en zelfs geestelijken, was de 
afschaffing van deze gehate onwettige 
belasting. Bovendien werden in de eerste 
helft van de 19e eeuw in vele plaatsen 
nieuwe kerken gebouwd om de benauwde 
en van buiten onooglijke schuilkerkjes te 
vervangen. Na 1815, onder het bewind 
van koning Willem I, werden deze ontwor
pen door ingenieurs van de Waterstaat, 
waarom ze wel als waterstaatkerken 
bekend staan. 

In plaatsen, waar de katholieken in de 
meerderheid waren, eiste men de oude 
middeleeuwse kerken, die hen tijdens de 
invoering van de reformatie waren ontno
men, zelfs terug. Een eis, die door het 
nieuwe bewind in staatsregelingen en 

decreten werd ondersteund. Koning 
Lodewijk Napoleon, zelf katholiek, bepaal
de bij decreet van 2 augustus 1808, dat in 
die plaatsen, waar de niet-hervormden de 
meerderheid vormden een schikking 
moest worden getroffen over de eigen
domsrechten van de oude kerk. In Vianen 
zelf hadden de katholieken zich beperkt 
tot een claim op de inkomsten uit de huis-
armengoederen en de luidgelden bij het 
begraven. In het onder de parochie 
Vianen behorende Hagestein ging de 
katholieke meerderheid zover de hervorm
de kerk op te eisen, maar tot uitvoering is 
het nooit gekomen. 
Ondertussen had het r.k. kerkbestuur 
namelijk besloten om de schuilkerk aan 
de Voorstraat, waar men ongeveer 150 
jaar had gekerkt47, te verkopen en een 
geheel nieuwe kerk te bouwen. Daartoe 
werd op 27 april 1807 het pand Voorstraat 
45 aangekocht uit de boedel van Daniel 
Theodoor van Hamel. Het woonhuis zelf 
werd bestemd als pastorie, terwijl in de 
tuin erachter het eigenlijke kerkgebouw 
werd opgetrokken, dat in 1808 gereed 
kwam. Ruim 70 jaar later zou ook deze 
ruimte te klein blijken en worden vervan
gen door de huidige kerk in de Brederode-
straat, gebouwd door de bekende Alfred 
Tepe. 
De kerkbouw blijkt een zware belasting te 

Plattegrond van de r.k. kerk aan de Achterstraat, (eerste helft 19e eeuw). Hertekend naar het 
origineel in het parochiearchief, nr. 201, door H. de Lanoy Meijer. 
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De voormalige r.k. schuilkerk aan de Voorstraat 97-99, vóórdat in 1829 de nieuwe kerk tussen 
Voorstraat en Achterstraat in gebruik werd genomen. Foto Bernard Bensdorp. 

hebben betekend voor de parochie: de 
Hagesteiners, die wel inzagen dat over
dracht van de Hagesteinse kerk niet haal
baar was, verklaarden zich tevreden met 
een financiële schikking, mits die niet ten 
nadele was van het nieuwe r.k. kerkge
bouw te Vianen. Zij beloofden tevens zich 
nooit zonder toestemming van de pastoor 
te zullen losmaken van de parochie 
Vianen zolang de schulden van de nieuwe 
kerk niet waren afbetaald48. 
De pastoor, de in 1788 te Utrecht geboren 
Antonius Gerardus van Dam, was in het 
jaar 1826 naar Vianen overgeplaatst van
uit zijn vorige standplaats Schoonhoven. 
Hij zou bijna 30 jaar zijn Viaanse kudde 
als haar herder bedienen. Hij stierf 14 
november 1855. In 1840 bestond het col
lege van kerkmeesters onder leiding van 
de pastoor uit Jan Goes Gerardsz., 
Gerard Goes, Hendrikus den Hartog, Jan 
de Groen en Jan van Meerwijk. 
Een van de kwesties die door het rooms-
katholieke kerkbestuur met kracht werd 

doorgezet ondanks tegenwerking van 
plaatselijke besturen was de inrichting van 
een eigen kerkhof. In 1825 werd krach
tens een nieuwe wet op de lijkbezorging 
het begraven in de kerken verboden. Punt 
van onenigheid was het wegvallen van de 
inkomsten uit begraafrechten voor de 
gemeenten, op het moment dat de kerken 
hun eigen kerkhof gingen exploiteren. In 
Vianen vorderde de gemeente een 
schadeloosstelling voor de hervormde 
kerk (daar niet meer in die kerk begraven 
mocht worden), maar de minister van bin
nenlandse zaken had de katholieken 
daarvan vrijgesteld. Men poogde de 
katholieke gemeente nog te dwingen te 
participeren in de algemene begraaf
plaats, maar dat weigerde deze pertinent. 
Op 14 October 1828 legde pastoor Van 
Dam de eerste steen van het metselwerk. 
Een jaar later, op woensdag 15 juli 1829 
om 8 uur 's morgens werd in bijzijn van 
het gemeentebestuur van Vianen, de bur
gemeester van Hagestein en tallozen 
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Altaar van de r.k. kerk aan de Achterstraat. 
Pentekening, (1e helft 19e eeuw). 
Parochiearchief, nr. 200. 

anderen het kerkhof ingewijd, waarna 
door de gasten een plechtige mis werd bij
gewoond, waarbij assistentie werd ver
leend door de pastoors van Everdingen, 
Houten en Vreeswijk, alsmede door de 
pastoor van de Dorstige Hartsteeg in 

Utrecht, de vroegere pastoor te Vianen49. 
Al op 11 januari van dat jaar was Hendrik 
Gosman aangesteld tot lijkbezorger en 
Herman Flohe en Anton Bouwman tot 
doodgravers. Het voorgeschreven ambts
kostuum van Gosman wordt gedetailleerd 
beschreven in de notulen van die dag: [hij 
assisteert] 'bij alle groote lijken in zijn cos-
tuum, zijnde zwarte rok, korte broek, vest 
en kousen, laage schoenen, driekante 
hoed met rouwband, witte das, bef en 
handschoenen', alles op eigen kosten aan 
te schaffen. Het werd hem toegestaan - bij 
vreemde lijken te assisteeren', waarmee 
vermoedelijk gedoeld zal zijn op naburige 
parochies. Voor elk 'groot lijk' ontvangt hij 
ƒ2,50 (1e klas) aflopend naar ƒ 1,10 
(armen). In 1836 wordt Gosman ook nog 
benoemd tot portier voor 'de sluiting en 
ontsluiting van de buitenkerkdeuren' voor 
13 gulden per jaar en wordt hem toege
staan 'het boterhuis naast de kerk tegen 
de huurwaarde van 26 gulden te bewo
nen'. Hoewel het kerkgebouw sindsdien 
volledig is afgebroken, hebben we toch 
een indruk van de afmetingen door de 
overlevering van een plattegrond. De kerk 
mat in de lengte ongeveer 23 meter, in de 
breedte 9 meter. Zij was dus niet bijzon
der groot te noemen. Volgens Ham was 
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De joodse synagoge in de Bakkerstraat (rechts) en de r.k. kerk in de tuin tussen de Voorstraat (met 
pomp) en de Achterstraat (links). Detail uit de kadastrale minuutplan, 1832. 
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het 'van eenen zeer fraaijen bouwtrant' en 
van binnen was 'alles doelmatig ingerigt'. 
Boven de ingang las men de latijnse 
spreuk: In domum domini ibimus [in het 
huis des Heren zullen wij ingaan]50. 
Volgens Van der Aa stond in 1848 naast 
de kerk een toren51. Deze is er dan in de 
loop der tijd aangebouwd, want in januari 
1838 is er sprake van uitstel van plannen 
voor de bouw van een toren naast de 
kerk. Van het interieur zijn helaas geen 
afbeeldingen bewaard gebleven. Alleen 
van het front van het altaar is een teke
ning overgeleverd. In november 1838 
werd een nieuwe altaarsteen geplaatst en 
gewijd door de Utrechtse aartspriester 
Vermeulen. In het inwendige werden relie
ken bewaard van de martelaren Candi-
dus, Florus en Justus. Voorts weten we 
dat de beste zitplaatsen gelegen waren 'in 
de troon', vermoedelijk een dicht bij het 
altaar gelegen verhoging bestemd voor de 
notabelen of in ieder geval voor hen, die 
het konden betalen. Vanaf 1837 werden 
deze plaatsen niet meer erfelijk, doch aan 
de hoogst biedende verhuurd. 
Pieter Steehouder en zijn vrouw schonken 
in 1808 een orgel, dat door de orgelbou
wer Daniel Nolting te Emmerik was 
gebouwd52. In 1884 werd het herplaatst in 
de nieuwe kerk aan de Brederodestraat, 
waarbij de dispositie door de Utrechtse 
orgelmaker Maarschalkerweerd werd 
gewijzigd. Het zangkoor, opgericht in 
1826, telde zowel mannen als vrouwen, 
verdeeld over twee koren. De leden wer
den vooraf door de pastoor getest op hun 
levenswandel, en door de pastoor en de 
voorzangers op hun 'zang- of toonkennis 
en een zuiver gehoor en stem'53. Antonius 
van Milderd, die tot dan voorzanger was 
geweest, bedankte en kreeg wegens zijn 
meer dan 25-jarige dienst levenslang een 
vrije zitplaats in de kerk. Elk jaar werd op 
S. Cecilia (22 november) een gezongen 
mis gevierd en een optreden door het 
koor verzorgd, in 1840-1842 in de 
Concertzaal te Vianen, later ook in de 
pastorie aan de Voorstraat. 

Overigen 

Behalve een miniem aantal lutheranen en 

Voormalige sjoel van de israelitische gemeente 
in de Bakkerstraat. Foto Bernard Bensdorp. 

remonstranten, die vermoedelijk door 
i m m i n r o t i / - , \/; v icll ICI I Z.IJI I ICI CUl I tge komen, 
telde Vianen ook een israelitische 
gemeente met 37 leden (1826: 41 ). De 
gemeente van hoogduitse joden stamde 
uit het begin van de 18e eeuw, toen zij 
toestemming kregen in de Bakkersteeg 
een sjoel te bouwen. Hun aantal kwam 
min of meer overeen met het landelijke 
gemiddelde. In 1829 kreeg de joodse 
gemeente de beschikking over een nieu
we begraafplaats aan de Sparren-dreef, 
die op kosten van de gemeente Vianen 
was aangelegd. Helaas zijn de archieven 
van de kleine Viaanse joodse gemeente 
sinds de opheffing zoek geraakt of mis
schien wel verloren gegaan, zodat slechts 
langs indirecte weg en uit andere archie
ven hun geschiedenis is te reconstru
eren54. 
In 1826 blijken ook nog vier oud-katholie-
ken of jansenisten in Vianen te wonen, 
een restant van de jansenistische 
gemeente, die zich in de 18e eeuw had 
aangesloten bij dat deel van de katholie
ken dat zich van Rome had losgemaakt 
en een eigen aartsbisschop had gekozen. 
In 1840 zijn zij echter verdwenen. 
In 1839 telde Vianen volgens gemeentelij
ke opgaaf 14 personen van niet nader 
gespecificeerde gezindheid. Daarvan 
waren 13 afgescheidenen, d.w.z. lidmaten 
van de hervormde gemeente. Boven is 
reeds geschetst hoe de strijd om de kerk
orde en de Dordtse leerregels in Vianen 
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had geleid tot afscheiding van een kleine 
groep gemeenteleden. In de loop der 
jaren maakte deze groep zich los van de 
gemeente te Utrecht, zij het noodgedwon
gen als gevolg van de onderlinge onenig
heid binnen de Afscheidingskerken. In 
1850 kwam Adriaan de Jong in Vianen 
wonen. Vanuit Langerak, waar hij jaren
lang lidmaat van de afgescheiden 
gemeente was geweest, had hij aanslui
ting gezocht bij de gemeente in Utrecht, 
maar deze wilde hem niet opnemen, 
omdat hij ten zuiden van de Lek woonach
tig was. Maar er was meer aan de hand. 
Utrecht weigerde ook de contacten met 
andere leden te Vianen, wegens de 
'Scholtiaanse gevoelens'55. In 1850 had 
zich rondom Glinderman een zelfstandige 
kleine gemeente gevormd56. Zij wenste 
over te gaan tot de keuze van een ouder
ling en een diaken. Op theologisch gebied 
ontstonden evenwel moeilijkheden, omdat 
de groep in Vianen minder waarde hecht
te aan de 17e-eeuwse belijdenisgeschrif
ten dan andere afgescheiden kerken. Dit 
leverde conflicten op met de classis 
Hilversum, waartoe ook Utrecht behoorde. 
Maar in 1852 blijkt Glinderman toch als 
ouderling te zijn gekozen, als diaken 
wordt een zekere Van Nimwegen 
genoemd57. 

De vrijmetselaarsloge 

Hoewel strikt genomen geen kerkgenoot
schap dient hier ook wat gezegd te wor
den over de vrijmetselaars, die gedurende 
het tweede kwart van de 19e eeuw in 
Vianen waren vertegenwoordigd. De vrij
metselaars kwamen voort uit de middel
eeuwse gilden van metselaars en steen
houwers. In de loop van de 17e en 18e 
eeuw hadden zij zich getransformeerd van 
gilden van werkende metselaars in loges 
(nederlands: bouwloods), verenigd in een 
geheim genootschap, waaruit de echte 
metselaars geleidelijk waren verdwenen. 
De leden hiervan, waaronder de hoge 
adel sterk vertegenwoordigd was, wijdden 
zich voortaan aan de zgn. beschouwende 
vrijmetselarij. Het voert te ver om hier die
per in te gaan op geschiedenis en ideeën 
van de vrijmetselarij. Volstaan kan worden 
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De loge van de vrijmetselaars aan de 
Kortendijk (tweede pand linksonder, met zij- en 
achtertuin). Detail van de kadastrale minuut-
plan, 1832. 

met te wijzen op het karakter van de loges 
als plaatsen, waar de leden geheel 
ondogmatisch en in de geest van het ver
lichte rationalisme uit die tijd over de god
delijke schepping nadachten en discus
sieerden, liefdadigheid beraamden en 
gezelligheid zochten58. In hun rituelen en 
werkzaamheden verwezen de vrijmetse
laars uitdrukkelijk naar God, die zij aanrie
pen als Opperste Bouwmeester van het 
Heelal. De Bijbel gold voor hen, naast 
Winkelhaak en Passer, als het eerste en 
belangrijkste der drie Grote Lichten. 
Ondanks het statutair vastgelegde Gods
geloof werd de vrijmetselarij met groot 
wantrouwen bejegend door de christelijke 
kerken. 
Op 9 november 1824 werd de loge 
"Standvastigheid en Trouw" aan de 
Kortendijk 9 officieel ingewijd door de eer
ste groot-opziener en vice-president van 
de Grootloge in Den Haag, Jan Schou
ten59. Het initiatief daartoe was genomen 
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Frederik Willem Conrad (1800-1870), waters
taatkundig ingenieur en medeoprichter van de 
Viaanse loge in 1824. Lithografie door P. W.M. 
Trap naarJ.P. Berghaus, z.j. Gedrukt bij d.d. 
van Brederode. 

door een aantal inwoners uit Vianen, 
IJsselstein en Lexmond. Onder de 
Vianers vinden we niet alleen de burge
meester en notaris Ento Janse Mecima 
(1787-1849), maar ook de onder Jan 
Blanken werkzame waterstaatkundig inge
nieur Frederik Willem Conrad (1800-
1870), die op dat moment voorzittend 
meester was van de loge te Gorinchem. 
Kort tevoren had men voor ƒ 800,- (voor
geschoten door Mecima) het pand aan de 
Kortendijk aangekocht. Om onduidelijke 
redenen werd dit pand in 1830 verkocht 
aan de slijter G.J. Tempelmans Plat, maar 
in 1838 weer teruggekocht. In de tussen
tijd kwam de loge bijeen in diverse gele
genheden, zoals het "Zwijnshoofd", of bij 
broeders thuis. 
Uit een inventaris van 1840 blijkt dat de 
loge aan de Kortendijk bestond uit een 
tempel, zoals de eigenlijke logezaal met 
een verwijzing naar de Tempel van 
Salomon werd genoemd, een banketzaal, 
een kamer van overdenking en een rom-
melzolder. De andere vertrekken werden 

bewoond door de portier en zijn gezin. 
Lang zou dit niet duren. Door financiële 
problemen geplaagd zagen de broeders 
zich in 1851 genoodzaakt hun werkzaam
heden te beëindigen. Het jaar daarop 
werd de loge opgeheven. 
Gedurende haar 28-jarig bestaan hebben 
in totaal 157 personen deel uitgemaakt 
van de Viaanse loge. Hiervan waren er 
slechts 35 afkomstig uit Vianen zelf, een 
uit Ameide en een uit Lexmond. Van de 
overigen kwamen maar liefst 60 uit de 
stad Utrecht, de overigen uit diverse 
andere plaatsen60. Dat de meeste leden 
behoorden tot de kringen van de gegoede 
burgerij blijkt wel uit de beroepen, die in 
het stamboek worden vermeld. De hoge 
contributie van acht gulden per jaar, 
anderhalf weekloon van een arbeider, en 
de enorme bedragen - tot 54 guiden - die 
men bij opneming in een der graden 
moest betalen, vormden trouwens een 
onneembare drempel voor de gewone 
man, ais die er al over dacht zich aan te 
sluiten. Opvallend is het aantal ingenieurs 
en aspirant ingenieurs van Rijkswaterstaat 
(4), maar vreemd genoeg treffen we 
daaronder niet de hoofdingenieur Jan 
Blanken zelf, wel zijn zoon Jan. 
Over wat er feitelijk werd gedaan tijdens 
de bijeenkomsten geven ons de notulen 
weinig uitsluitsel. Men krijgt de indruk, dat 
de geneugten van het gezellig samenzijn 

Grootzegel van de loge ' Standvastigheid en 
Trouw', 1825, met de zuil der standvastigheid 
en de hond van de trouw. 
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en de gemeenschappelijke maaltijd na 
afloop wel het belangrijkste onderdeel zijn 
geweest van de samenkomsten van de 
Viaanse broeders. Een andere belangrijke 
taak was de inzameling van gelden voor 
de armenkas, de zgn. liefdesgiften. Deze 
waren vooral bestemd voor broeders die 
in moeilijkheden verkeerden, maar wer
den ook wel bij bijzondere gelegenheden 
gebruikt ter leniging van de nood van 
anderen, zoals op 13 januari 1839, toen 
de armenbus werd geopend voor de uit
deling van brandstof en brood aan de 
Viaanse armen. 

VI. De onderwijsinstellingen 

Het onderwijs in de 19e eeuw 

De opvattingen over de opvoeding van de 
jeugd in de 19e eeuw waren in sterke 
mate het produkt van de 18e eeuwse 
Verlichtingsideeën. Essentieel daarin was 
de overtuiging dat door vergroting van 
kennis de verstandelijke vermogens van 
de mens toenamen en dat hij daardoor 
vanzelf tot een beter mens werd. Ook 
geloofden de aanhangers dat in de opvoe
ding het kind niet als een miniatuur-vol
wassene moest worden benaderd, maar 
als een onbedorven wezen, dat nog volle
dig beïnvloedbaar was voor de juiste 
adviezen. Rousseau's Emile heeft er 
wezenlijk toe bijgedragen, dat dit idee een 
brede verspreiding vond. Dat daarbij de 
rol van de kerk en de godsdienst als 
ongewenst werd teruggedrongen stuitte 
bij sommigen op bezwaren. Maar de 
aanhangers van de piëtistische, d.w.z. 
de persoonlijke vroomheid propagerende 
stroming binnen de kerken deelden de 
opvatting dat het kind in positieve zin kon 
worden gevormd, zij het dat zij meer 
zagen in een door de kerken gedragen 
onderwijs. 

In ons land werden de verlichte opvattin
gen over de verbeterbaarheid van de 
mens en de waarde van de opvoeding 
gepropageerd door de in 1784 opgerichte 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Deze richtte zich vooral op de zedelijke 
verheffing van de gewone man. Een 
belangrijk middel daartoe, zo niet het mid

del bij uitstek achtte de Maatschappij de 
verspreiding van goedkope en in begrijpe
lijke taal gestelde boekjes en, in het logi
sche verlengde daarvan, de verbetering 
van het volksonderwijs. Vooral na de 
Bataafse Omwenteling van 1795 kreeg de 
Maatschappij alle gelegenheid haar 
idealen in praktijk te brengen. Zij stond 
een nationaal onderwijs voor, waarvoor 
niet de kerken, maar de staat de verant
woordelijkheid droeg. Haar invloed was 
merkbaar in de nieuwe onderwijswetten 
en bij de oprichting van nationale scholen. 
Ook na de Franse tijd bleef de Maat
schappij een vooraanstaande rol spelen in 
het onderwijs. De door haar uitgegeven 
schoolboekjes werden op vele scholen 
ingevoerd en zij werd door de overheid 
vaak te hulp geroepen bij de invoering van 
verbeteringen. 

Het belang van een goede opvoeding 
werd ook ingezien door de staat. Deze 
zou immers niet alleen leiden tot betere 
mensen, maar ook tot betere staatsbur
gers. In 1806, het laatste jaar van de 
Bataafse republiek, kwam, ter vervanging 
van twee eerdere versies (1801 en 1803), 
de onderwijswet tot stand, die tot 1858 
zou standhouden. Geheel in de geest van 
de pedagogische principes van die dagen 
werd de doelstelling van het onderwijs 
omschreven als 'het aanleeren van 
gepaste en nuttige kundigheden' en de 
opleiding der kinderen 'tot alle maat
schappelijke en christelijke deugden'61. 
Godsdienstonderricht op de scholen werd 
uitdrukkelijk verboden en verwezen naar 
de kerken. Voor zover zij in het onderwijs 
ter sprake kwam diende zij slechts ter 
bevordering van de zedelijke vorming van 
de leerlingen. 
Bij de onderwijsinstellingen werd een 
onderscheid gemaakt tussen openbare, 
d.w.z. door de overheid gefinancierde en 
bijzondere scholen. Onderde laatste 
rekende men de scholen, die onder toe
zicht stonden van kerkelijke en maat
schappelijke instellingen, zoals weeshui
zen, diaconieën of de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, en die welke werden 
gedreven door particuliere onderwijzers of 
onderwijzeressen. Tot de laatste categorie 
behoorden vele van de dag- en kostscho-
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len, die bekend stonden onder de naam 
van 'Franse school'. Zij werden gerekend 
tot het lagere onderwijs (de term 'middel
baar onderwijs' was nog onbekend), maar 
gaven behalve onderricht in de gewone 
vakken ook lessen in vakken, die meer 
aansluiting gaven bij de maatschappij dan 
de humanistisch gerichte opleiding aan de 
Latijnse scholen. Behalve een of meer-
talen werd er ook gedoceerd in de wiskun
de, geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuurkunde. 
Een principiële verandering ten opzichte 
van de vroegere onderwijspraktijk was de 
invoering door de onderwijswet van 1806 
van het klassikaal onderricht. Hoofdelijk 
onderwijs, waarbij de onderwijzer de kin
deren individueel volgens hun eigen 
tempo de leerstof bijbracht en, gezeten 
aan zijn lessenaar, hun werkzaamheden 
controleerde, terwijl de kinderen in wanor
de door elkander liepen of zittend hun les
jes leerden of hun taken uitvoerden, werd 
beschouwd als achterhaald en weinig 
effectief. Nu waren het de leerlingen, die 
op hun vaste plaatsen zaten, terwijl de 
meester zijn leerstof voor het bord staan
de voordroeg. De leerlingen werden, 
afhankelijk van hun vorderingen, inge

deeld in drie klassen, al gebeurde het nog 
wel dat de drie klassen in één lokaal wer
den onderwezen. De bedoeling van het 
klassikaal onderwijs was natuurlijk ook om 
een einde te maken aan de wanorde ten 
gevolge van het heen en weer geloop en 
het lawaai. 
Om te worden toegelaten tot het onder
wijzersambt moest men een examen 
afleggen ten overstaan van de districts
schoolopziener. Over de opleiding voor 
het vak werd in de wet niets geregeld. In 
1840 gebeurde dat voor het overgrote 
deel nog door zelfstudie en in de praktijk. 
Slechts 10% doorliep de in 1816 opgerich
te kweekschool te Haarlem62. Hier stond 
de bekende pedagoog en schrijver van 
schoolboeken P.J. Prinsen aan het hoofd, 
autoritair, maar ook erkend autoriteit op 
zijn vakgebied. Bij de examinering werden 
vier rangen onderscheiden voor de aanko
mende onderwijzer: de 4e en laagste rang 
veronderstelde een redelijke beheersing 
van het lezen, schrijven en rekenen, als
mede een zekere pedagogische 
bekwaamheid; voor de 3e rang werd men 
geacht daarnaast een grondige kennis 
van de nederlandse taal te bezitten; voor 
de 2e rang was ook nog de kennis van 
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geschiedenis en aardrijkskunde vereist; 
voor de 1e rang tenslotte, die overigens 
hoogst zelden werd toegekend, kwamen 
daar nog bij de wiskunde en 
natuurlijke historie. Aparte, evenwel niet 
verplichte akten konden worden behaald 
in de moderne talen. Deze konden van 
belang zijn voor de houders van particulie
re Franse scholen, die op grond van de 
door hen te produceren diploma's de 
schoolgelden van hun instituten konden 
opschroeven. 
Daarmee raken we een punt dat voor veel 
onderwijzers, vooral op het platteland, 
problematische vormen kon aannemen. 
Schoolopzieners deden er alles aan om 
de schoolmeesters van gemeentewege 
een vast basisinkomen te doen toeken
nen. Hoewel dit in de meeste gevallen 
toereikend was om van rond te komen 
maakte het de onderwijzer minder afhan
kelijk van de bereidheid van de ouders het 
schoolgeld te betalen. Van het schoolgeld 
moest de onderwijzer niet alleen zijn 
eigen salaris op peil brengen, maar ook, 
wanneer hij meer dan 70 leerlingen onder 
zich had, een hulponderwijzer aantrekken 
en betalen. De meeste schoolmeesters 
vonden dan ook een vaste nevenverdien-
ste in het ambt van koster of organist van 
de hervormde gemeente, waardoor indi
rekt de hervormde kerk toch een vinger in 
de pap hield bij de benoeming van de 
onderwijzers, reden waarom van katholie
ke zijde krachtig tegen deze combinatie 
werd geprotesteerd. Ook de houders van 
particuliere scholen, althans in Vianen, 
ontvingen van de gemeente jaarlijks een 
basistoelage, waarschijnlijk om deze insti
tuten voor de gemeenschap te behouden. 
Voor het overige hingen hun verdiensten 
af van de inkomsten uit school- en kost-
gelden. Hieruit moesten echter ook de 
schoolmaterialen en hulponderwijzers 
worden bekostigd. 

De scholen te Vianen 

In zijn verslag van 9 april 1833 dat de tij
delijke districtsschoolopziener Schreuder 
over zijn bezoek aan Vianen opmaakte 
merkt hij op: 'Het valt dadelijk in 't oog dat 
in deze gemeente veel aan 't onderwijs 

De stadsschool aan de Weesdijk. Detail van de 
kadastrale minuutplan, 1832. Boven de ooste
lijke stadsgracht, beneden het huis van Willem 
Roosenboom. 

werd en nog wordt te koste gelegd, 
immers heeft men er een kostschool voor 
meisjes, eene voor jongens en dan nog 
de gemeentelijke lagere school'63. Het 
gemeentebestuur heeft dus blijkbaar een 
open oog voor de wenselijkheid van vol
doende onderwijsfaciliteiten voor haar 
inwoners. De twee kostscholen waren 
instituten, die door particulieren werden 
gedreven, maar waarvan de gebouwen 
eigendom waren van de gemeente. Zij 
worden dan ook wel als stedelijke scholen 
aangeduid, hoewel het strict genomen om 
bijzondere scholen gaat. 
Vijfjaar later, in 1838, blijkt zich zelfs nog 
een derde kostschool in de gemeente te 
hebben gevestigd, eveneens voor meis
jes, en telt Vianen dus behalve de stedelij
ke lagere school het voor een kleine plat
telandsgemeente opmerkelijke aantal van 
drie bijzondere scholen, waarvan twee 
voor meisjes en een voor jongens. In dat 
jaar bezocht Henricus Wijnbeek, hoofdin
specteur voor het lagere en middelbare 
onderwijs in heel Nederland, de scholen in 
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Zuid-Holland. Sinds zijn benoeming in 
1832 reisde hij per koets of schuit alle pro
vincies af om de ca. 5000 lagere en mid
delbare scholen hoogstpersoonlijk in 
ogenschouw te nemen. In kleurrijke 
bewoordingen met gevoel voor bijzondere 
details deed hij van zijn bevindingen ver
slag aan de ministervan binnenlandse 
zaken64. Door zijn vele inspectiereizen 
had hij uiteraard het voordeel de toestand, 
zoals hij die aantrof, te kunnen vergelijken 
met die in de andere door hem geïnspec
teerde provincies. Hij had dan ook een 
scherp oog ontwikkeld voor de eigenaar
digheden en de veelsoortigheid van de 
rinr\r h^T» hovnr^h to c r h n l o n rr tqar nnLr 
U^UI ! I • • 1 i UWC-VUIllu UUI IUIUI I, I >UÛ  WVI\ 
voor de onderlinge kwalitatieve verschil
len. Ziin opmerkingen over Vianen zi>n 
interessant genoeg om hier in extenso 

'Hier zijn vier scholen: eene stadsneder-
duitsche school in een goed lokaal, doch 
waar de onderwijzer B. Muyzert vanwege 
zijne doofheid ongeschikt is voor zijne 
betrekking. Het ware te wenschen dat hij 
met eenig pensioen en op eene uitkeering 
van wege zijnen opvolger konde worden 
ontslagen. De nieuwe burgemeester Van 
Eek scheen ertoe genegen. Men zou hem 
ook het kostersambt kunnen laten behou
den; eene stadsmeisjesschool van 
W.F. van Steenbergen, die niet meer is 
dan een matressenschool; en een meis
jesschool van juffr. Bullot, in alle opzigten 
aanbevelingswaardig. Voorts een instituut, 
bijzonder ingerigt ter opleiding voor de 
Militaire Academie. Er zijn bijna 60 kweek-
elingen, voor het grootste gedeelte in de 
kost, welke door den bekwamen wiskun
stenaar, den hoofdonderwijzer Stuart, 
krachtig voor het examen dier Academie 
worden voorbereid. Niet alleen de wiskun
de derhalve, maar ook de hedendaagsche 
talen, de geschiedenis, de aardrijkskunde, 
worden èn door hem èn zijne bekwame 
medehelpers opzettelijk behandeld. Het 
gebouw is kortelings aanmerkelijk ver
groot.' 
De meeste aandacht en de grootste lof 
gaat naar de Franse jongenskostschool 
van Frederik Stuart, in mindere mate 
wordt ook het kort tevoren opgerichte 
meisjesinstituut van juffr. Bullot aangepre

zen. Van de stadsmeisjesschool heeft 
Wijnbeek geen bijzonder hoge dunk. De 
stedelijke lagere school, verreweg de 
grootste, blijkt met moeilijkheden te kam
pen, die zijn terug te voeren tot de per
soon van de dove onderwijzer. Wij zullen 
de vier scholen wat van dichterbij bekijken 
en zien of te Vianen gesproken kan wor
den van een redelijk peil van onderwijs. 

De Nederduitse stadsschool 

De Nederduitse stadsschool was onder
gebracht in het voormalig weeshuis aan 
de Weesdijk, evenals een dienstwoning 
voor de onderwijzer. Het schooüokaal en 
de onderwijzerswoning worden in de 
bewaard gebleven schoolopzienersversla-
gen als zeer goed aangemerkt65. In 1833 
wGmi van nei sciiOOnOKaai gezegu, uat 
het 'ruim en luchtig [is] en van al het 
benoodigde voorzien. Alles is voorhan
den, om een in alle opzigten goed onder
wijs te geven.' 
Aan het hoofd van de stadsschool stond 
de in 1781 te Utrecht geboren Benjamin 
Muyzert, met de onderwijzersgraad van 
de tweede rang. Hij was tevens koster en 
voorzanger der hervormde gemeente. In 
1830 worden door de schoolopziener Boot 
zijn uitstekende verstandelijke kwaliteiten 
geprezen. Maar in 1833 krijgt zijn tijdelijke 
opvolger Schreuder te horen dat er grote 
ontevredenheid bestaat over de lagere 
school en over het onderricht van Muyzert 
in het bijzonder. Een commissie, 
benoemd door het departement van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, had 
met de schoolopziener gesproken over 
verbetering van het onderwijs in de 
gemeente en gewezen op de gegrondheid 
der klachten. Dit was voor Schreuder aan
leiding om gedurende drie achtereenvol
gende dagen in maart zijn licht op te ste
ken in Vianen. Hij bezocht er alle drie de 
scholen, sprak met de burgemeester en 
won inlichtingen in bij derden. 
Muyzert, door hem omschreven als een 
'vrij kundig en geschikt man, niet zonder 
liefhebberij voor zijn betrekking', ontvangt 
dan assistentie van zijn zoon Cornells, die 
was toegelaten als onderwijzer van de 4e 
rang. Tijdens zijn bezoek trof de school-
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opziener slechts 48 jongens en ongeveer 
een gelijk aantal meisjes aan. Een dertig
tal kinderen ontbraken. Hiervan zaten er 
ca. 70 (inclusief 10 afwezigen) in de laag
ste klasse, de overige rond de 55 leerlin
gen vormden de tesamen de middelste en 
hoogste klasse, waaruit duidelijk bleek 
hoe het met de school was gesteld. Deze 
wanverhouding werd veroorzaakt doordat 
vele ouders hun kinderen naar de lagere 
school van het naburige Hagestein zon
den. Dit moet voor een belangrijk gedeelte 
worden geweten aan de ouderwetse 
wijze, waarop Muyzert les gaf. Hij was, 
zoals het verslag van 1834 het uitdrukt, 
niet in staat tot het geven van 'gepast 
klassikaal onderwijs', maar bleek min of 
meer het verfoeide en bij de wet verboden 
hoofdelijk onderwijs toe te passen. De 
klassen werden door hem opgesplitst in 
groepjes van een of twee kinderen. 
Enkele testen met de kinderen wezen uit, 
dat het lezen in de hoogste klas 'tamelijk 
wel' was, maar dat rekenen er bijna niet 
werd gedaan. Het onderwijs in de neder-
landse taal 'mögt naauwelijks die naam 
dragen', het schrijven werd niet aan alle 
kinderen geleerd. Het tellen in de laagste 
klas, waarin kinderen van 10 en 11 jaar 
zaten, was beneden de maat. 
Om de nodige verbeteringen in het onder
wijs te brengen (ook de meisjes-school 
voldeed niet geheel) adviseerde 
Schreuder de burgemeester om een com
missie in te stellen, die passende maatre
gelen moest voorstellen, welk advies door 
de raad werd opgevolgd. Het jaar daarop 
meldde de nieuwe opziener Nierstrass, 
dat onderhandelingen met het gemeente
bestuur hadden geleid tot de aanstelling 
van R.S. Veenstra, in het bezit van de 3e 
rang, als hulponderwijzer. Deze was 
opgeleid aan de kweekschool te Haarlem 
en dus een leerling van de bekende 
pedagoog P.J. Prinsen. De gemeenteraad 
had voor deze benoeming een jaarlijkse 
bijdrage van ƒ 100,- gevoteerd, de rest 
van zijn salaris moest Muyzert aanvullen. 
Er was volgens Nierstrass duidelijk sprake 
van een verbetering, vooral merkbaar in 
de laagste klas. 

In 1840 werd Muyzert wegens toenemen
de doofheid voorgedragen voor pensione

ring. Volgens de schoolopziener was deze 
handicap er de oorzaak van dat het erg 
rumoerig was in de klaslokalen. Niet 
alleen werd er luid gepraat, maar zelfs 
gespeeld door de leerlingen. De door de 
gemeente aan Muyzert aangeboden rege
ling was een royaal gebaar. Pas met de 
schoolwet van 1858 zou er een wettelijke 
pensioenregeling komen. Tot dan zagen 
de meeste onderwijzers zich gedwongen 
door te gaan tot het bittere einde, wilden 
ze tenminste niet tot armoede vervallen. 
Hem werd een pensioen van 125 gulden 
voorgesteld plus vrije woning. Bovendien 
zou hij in het bezit blijven van de vergoe
ding voor het opwinden en luiden der klok
ken. Wel werd als voorwaarde gesteld dat 
hij zich zou onthouden van het geven van 
privaatonderwijs. 

Op de door de districtsschoolopziener in 
1841 geplaatste advertentie reageerden 
liefst 52 sollicitanten, waarvan er 27 wer
den opgeroepen voor het onderwijzers
examen. Dit vond plaats op één dag in het 
schoollokaal ten overstaan van de 
gemeentelijke schoolcommissie, bestaan
de uit de burgemeester en drie raadsle
den. De kandidaten werden mondeling 
getest door de commissie, het schriftelijk 
werk werd door de schoolopziener zelf 
nagezien. De examenresultaten van de 27 
gegadigden zijn bewaard gebleven in een 
staat, opgemaakt door de schoolopzie
ner66. Daaruit blijkt dat hun kennis werd 
getoetst op het gebied van het lezen en 
schrijven - waarbij opvalt dat liefst 5 kandi
daten een 0 [= slecht] scoorden - , reke
nen, ontleden, pedagogiek, geschiedenis 
en aardrijkskunde. Uit de selectie komt 
P.J. van Weygerden, hulponderwijzer van 
de tweede rang uit Hardinxveld, als de 
meest geschikte kandidaat naar voren. Hij 
wordt aangesteld op een tractement van 
ƒ 150,- per jaar met vrije woning. 
De gemeente betaalde Muyzert een jaar-
tractement van ƒ 200,-. Dit werd aange
vuld met de schoolgelden, zodat de 
mogelijkheden om zijn inkomen te verbe
teren vooral moesten worden gezocht in 
een toename van het aantal leerlingen. 
Volgens de instructie voor zijn opvolger, 
waarvan we mogen aannemen dat die 
ook voor Muyzert heeft gegolden, inde de 
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onderwijzer zelf de schoolgelden van de 
ouders, die het konden betalen: afhanke
lijk van de klas waarin hun kroost werd 
onderwezen, betaalden zij 7,5, 12,5 of 
17,5 cent per week; voor kinderen van 
onvermogende ouders betaalde de 
gemeente in alle gevallen 5 cent in de 
week. Bij afwezigheid van meer dan twee 
dagen werd het tarief van een halve week 
gerekend. Achterstalligheid in betaling kon 
leiden tot ontzegging van de toegang tot 
de school, ledere morgen, gedurende een 
uur voor schooltijd, kon men bij de onder
wijzer terecht om het schoolgeld te vol
doen. Van deze schoolgelden moest de 
onderwijzer overigens wel zelf de school-
behoeften aanschaffen en aan de kinde
ren ter beschikking stellen, behalve voor 
de onvermogende, waarvoor de gemeen
te de betalinn nn zich nam. Ook moest h M 
de indienstneming van hulpkrachten zelf 
bekostigen. Zoals we hebben gezien kon 
de gemeente hem daarin tegemoet-
Komen. 
Over de periode 1831 -1849 zijn cijfers 
overgeleverd van de aantallen leerlingen 
aan de verschillende Viaanse scholen. 
Deze zijn te vinden in de verslagen die de 
schoolopziener jaarlijks op de voorjaars
vergadering van de Provinciale Commis
sie van Onderwijs inleverde (zie Tabel 
10). Bij bestudering van de cijferreeksen 
van de stadsschool vallen direct de grote 
verschillen op tussen de diverse jaren. 
Dat doet vermoeden dat de gegevens 
weinig betrouwbaar zijn. Waar de cijfers 
precies voor staan is niet geheel duidelijk. 
Voor sommige jaren wordt aangegeven: 
'gemiddeld aantal leerlingen', wat dat ook 
moge beduiden, voor andere: 'grootste 
aantal', één keer ook: 'aantal leerlingen 
January'. Vermoedelijk handelt het hierbij 
om het aantal leerlingen aan het eind van 
het jaar of in de daarop volgende maand 
januari. Dit gaat tenminste op voor 1834: 
per 31 dec. telt de school volgens opgaaf 
van Muyzert 253 leerlingen, in januari 
komen er nog 5 betalenden bij, wat over
eenkomt met het jaartotaal van de school
opziener. 
Feit is dat 's winters het aantal school
gaande kinderen beduidend hoger lag dan 
in de zomermaanden, wanneer zij moes

ten helpen bij het veldwerk of in de sei
zoenarbeid. De schoolplicht was niet als 
zodanig in de wet vastgelegd, hoewel 
men met strafmaatregelen wel poogde de 
schoolgang te bevorderen. In het uiterste 
geval werd de leerling de verdere toegang 
tot de school ontzegd. Daar voor vele 
ouders schoolgaande kinderen alleen 
maar een financiële last betekenden zon
der duidelijk uitzicht op een verbetering 
van de maatschappelijke positie, was 
schoolverzuim aan de orde van de dag. 
Een lijstje uit begin 1849 geeft de namen 
van vijf leerlingen, allen jongens, die van 
het schoolgaan worden uitgesloten: twee 
omdat zij hun ouders helpen in de kost-
winning, twee omdat zij alle aansporingen 
ten spijt wegblijven, en een omdat hij 
'langs de straat loopt'67. 
Als we de iaarciifers confronteren met de 
cijfers die de schoolopziener incidenteel 
geeft naar aanleiding van zijn inspectie-

jaar jongens meisjes 

1831 103 84 
1832 123 88 
1833/4 * * 
1835 134 124 
1836 97 58 
1837 98 62 
1838 92 63 
1839 92 66 
1840 97 71 
1841 83 65 
1842 65 56 
1843 120 80 
1844 112 82 
1845 115 76 
1846 103 67 
1847 80 65 
1848 95 65 
1849 107 95 

Tabel 10. 
Aantallen leerlingen lagere stadsschool 
volgens jaarlijkse rapporten van de 
schoolopziener van het 4e district van 
Zuid-Holland. 
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bezoeken, dan blijkt de realiteit heel wat 
minder rooskleurig. Uit de vergelijking van 
deze contrasterende cijfers kan men zich 
een beeld vormen van de omvang van het 
schoolverzuim. 
Op 9 augustus 1830 treft de schoolopzie
ner 68 jongens en 54 meisjes aan, in 
januari 1831 zijn dit er respectievelijk 103 
en 84. Op 30 november 1835 komen de 
aantallen aardig overeen met die van 
anderhalve maand later: 94 (97) en 41 
(58). Op 7 juli 1837 bleken 30 kinderen 
afwezig wegens een gelijktijdige catechi
satie (godsdienstonderricht was bij de wet 
niet toegestaan op scholen). Samen met 
de ca. 90 wel aanwezige kinderen kwam 
het totaal op ca. 120; aan het eind van het 
jaar waren dat er 158. In 1840 telde men 
in januari (volgens het jaarverslag) 168 
leerlingen, de opziener trof op 17 maart 
slechts 88 jongens en meisjes, op 18 sep
tember zelfs niet meer dan 59, waarvan 
slechts 7 tot de hoogste klas behoorden. 
In januari 1841 waren het er weer 148. Op 
11 februari 1842 werd een toename 
geconstateerd (in januari was een diepte
punt bereikt van 121) tot 135 leerlingen, 
op 23 december waren het er 190 en een 
maand later 200. 

De cijfers bevestigen de landelijk waarge
nomen tendens, dat ouders hun kinderen 
vooral in de wintermaanden naar school 
stuurden. Een andere conclusie die uit de 
jaarcijfers over 1830-1848 kan worden 
getrokken is dat voor meisjes een school
opleiding minder noodzakelijk werd 
geacht dan voor jongens. In die dagen 
was een loopbaan voor een vrouw, waar
bij een zekere mate van scholing werd 
vereist, anders dan bij het onderwijs 
nauwelijks denkbaar. De emancipatie 
op onderwijsgebied lag nog in een ver 
verschiet. 
De kwaliteit van het onderwijs hing sterk 
samen met de persoonlijke opvattingen 
van de onderwijzer over de beste onder
wijsmethode. Veel onderwijzers bleven de 
oude vertrouwde werkwijze van het hoof
delijke onderwijs toepassen ondanks het 
algemeen erkende inzicht dat de indeling 
in klassen meer vruchten afwierp, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Wij hebben 
reeds gezien dat ook Muyzert, zijn alge

meen erkende kundigheden ten spijt, 
daartoe gerekend moet worden. 
Over het toegepaste leerprogramma 
wordt noch in het concept-reglement voor 
de stadsschool noch in de instructie voor 
de onderwijzer, beide uit 1840, gerept. Er 
wordt meer aandacht besteed aan het 
zedelijk gedrag van de schoolmeester en 
de leerlingen dan aan de eigenlijke leer
vakken. De meester moet de kinderen tot 
voorbeeld strekken en ten alle tijden 
gehoor geven aan de vermaningen van de 
Commissie van toezicht. De leerlingen 
dienen zowel binnen als buiten de school 
respekt te tonen voor hun meesters. Bij 
het binnentreden moesten zij een voor 
een hun hoed of pet afnemen bij wijze van 
groet. Liegen, 'een der grootste ondeug
den', dient streng te worden bestraft, het 
vloeken en schelden wordt uitdrukkelijk 
verboden. 

De lessen begonnen 's morgens om 9 uur 
en duurden tot 4 uur 's middags met een 
pauze tussen 12 en 2 uur. Voor de avond
school, kennelijk bestemd voor kinderen 
die overdag niet aanwezig konden zijn of 
aanvullend onderwijs kregen in bijzondere 
vakken, moesten in overleg met de 
Commissie van toezicht nadere regels 
worden vastgesteld. Artikel 13 van de 
instructie voor de onderwijzer bepaalt 
nadrukkelijk dat deze bijzondere vakken 
(zoals het Frans) niet op de morgen- en 
middagschool mochten worden gegeven. 
In de verslagen van de schoolopziener 
wordt soms ook melding gemaakt van de 
leerboeken, die op de scholen werden 
gebruikt. Van de enorme hoeveelheid 
schoolboekjes, die in de eerste helft van 
de 19e eeuw werden uitgegeven, kwam 
een niet onbelangrijk gedeelte uit de koker 
van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen. Ook in Vianen was, zoals we 
gezien hebben, de Maatschappij werk
zaam. Twee titels uit hun fonds worden 
veelvuldig genoemd: Levensschetsen van 
vaderlandsche mannen en vrouwen en 
Zedekundig leesboek. Zoals de titels al 
aangeven handelt het hier vooral om 
werkjes, die beoogden het zedelijk peil 
van de leerlingen in gunstige zin te beïn
vloeden. Twee auteurs, die een wijde ver
spreiding kenden in de vorige eeuw, wor-
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den telkenmale weer genoemd. De 
Leesboekjes voor de verschillende klas
sen van Nicolaas Anslijn (1777-1838) wor
den door Muyzert veelvuldig gebruikt, 
naast de moralistische leesboekjes 
Raadgevingen en onderrigtingen, De 
arme Jacob en de tot in onze tijd als type
ring bekend gebleven De brave Hendrik. 
Voor het leesonderricht werd de klank
methode van P.J. Prinsen, sinds de jaren 
'20 algemeen in zwang, ook in Vianen 
toegepast. Met behulp van een leesma-
chine, de zgn. letterkast van De la Barre, 
waarop losse letters konden worden 
geplaatst, leerden de kinderen eerst de 
afzonderlijke klinkers, vervolgens deze in 
combinatie met medeklinkers en tenslotte 
gehele woorden. Zowel de leesmachine 
als de daarbij behorende leestafels en 
boekjes vinden we onder het door 
Muyzert bij de gemeente gedeclareerde 
schoolmateriaal geregeld terug. 

Andere leesboekjes, meestal met een 
zedekundige strekking, waren Oom 
Willem (uitgegeven bij Kraay te 
Amsterdam), het Leesboek van Backer, 
Gods wijsheid en goedheid in de schep
ping van J.Mars Jz., Het leven van Jezus 
van de verlichte katholieke priester J.M. 
Schrant (het boekje uit 1808 werd in 1825 
door Rome op de Index geplaatst), 
Verhalen van J.Wolff, Aangename verha
len van Cornells van der Vijver, en De 
vaderlandsche geschiedenis in 52 lessen 
van de Groninger onderwijzer Hendrik 
Wester, dat was bekroond door de 
Maatschappij van 't Nut. 
In 1840 bood de stadsschool bovendien 
onderdak aan de stadsmuziekmeester 
F. Bersch en zijn zangschool. Deze op 
een bezoldiging van ƒ 150,- per jaar aan
gestelde stedelijke functionaris had aller
eerst tot taak de Viaanse jeugd ouder dan 
10 jaar, die althans enige aanleg toonden, 
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de zangkunst bij te brengen. Volgens 
diens instructie van 18 december 1840 
was hij gehouden één of twee maal in de 
week vanaf begin september tot en met 
april in de lokalen van de stadsschool de 
kinderen zangsstukken in te studeren, die 
'zoo wel tot het maken van vorderingen in 
de toonkunst zelve als tot aankweeking en 
uitbreiding van gevoel voor zedelijkheid 
en beschaving strekken'68. De ouders van 
het muzikale kroost betaalden twee gul
den per jaar ter bestrijding van de kosten. 
Overigens was zijn taak in de ruimste zin 
de bevordering van de beoefening der 
toonkunst in de gemeente en was hij bij
voorbeeld ook de vaste dirigent van de 
twee bestaande muziekgezelschappen 
'Harmonie' en "Symphonia'. 

De Franse jongenskostschool 

In de onderwijswet van 1806 werd slechts 
onderscheid gemaakt tussen lager en 
hoger onderwijs. Tot het laatste werden 
naast de universiteiten ook de Latijnse 
scholen gerekend, die toegang gaven tot 
het wetenschappelijke onderwijs. Het was 
vooral de maatschappelijke elite die haar 
zonen hier naar toe zonden. Voor de bur
gerij die haar kroost een opleiding wilde 
laten volgen die uisteeg boven het gewo
ne lagere onderwijs, waren er de Franse 
scholen. Het daar gegeven onderricht 
bood meer aansluiting bij de praktische 
behoeften in het maatschappelijke ver
keer. Doordat het schooltype van de 
Franse school niet nader werd uitgewerkt 
in de wet en er ook geen algemeen 
erkend leerplan voor bestond, ontmoette 
men een grote verscheidenheid en ver
schil in kwaliteit bij de instituten, die zich 
als zodanig presenteerden. Een Franse 
school van enig niveau bood behalve het 
basispakket voor de lagere school onder
wijs in een of meer moderne talen, wis
kunde, natuurkunde, geschiedenis en 
aardrijkskunde, soms aangevuld met 
boekhouden, muziek en dans. Sommige 
van deze instituten leidden speciaal op 
voor de Koninklijke Militaire Academie te 
Breda en de marineopleiding te Den 
Helder. De jongensschool te Vianen 
genoot zelfs vanwege het hoge aantal 

De Franse jongenskostschool aan de 
Valkenstraat tegenover het waaggebouw. 
Detail van de kadastrale mlnuutplan, 1832. 

geslaagden een dergelijke faam als oplei
dingsinstituut voor de militaire academies 
dat Stuart bij zijn tijdgenoten te boek 
stond als de 'cadettenbakker'. 
Onder de 97 geregistreerde Franse scho
len in ons land telde men zowel dag- als 
kostscholen. In Vianen ging het om een 
combinatie van beide. De leerlingen uit 
Vianen zelf bleven bij hun ouders inwo
nen, de kostleerlingen woonden in bij het 
schoolhoofd Frederik Stuart. Stuart, gebo
ren te Weesp, stond sinds 1822 aan het 
hoofd. Hij had de onderwijzersrang van de 
1e graad en werd allerwegen als een zeer 
deskundig schoolhouder erkend. De 
Franse kostschool voor jongens bestond 
al in de 18e eeuw en was gevestigd in de 
Valkenstraat. Het schoolgebouw was 
eigendom van de gemeente. Tot 1835 
waren er waarschijnlijk nooit meer dan 25 
inwonende leerlingen. In dat jaar verzocht 
Stuart toestemming om zijn instituut tot 25 
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(kost)leerlingen te mogen uitbreiden. Als 
gronden voerde hij aan het toegenomen 
aantal leerlingen en de omvang van zijn 
huisgezin. Hij vroeg tevens om een voor
schot in de bouwkosten, die hij op 
ƒ 4000,- begrootte. Van de zijde van de 
gemeente werd terughoudend gere
ageerd, gezien het in het geding zijnde 
bedrag een begrijpelijke houding. 
Enerzijds was men vol lof over Stuart, 
maar tegelijkertijd verwonderde men zich 
erover, dat hij zelf niets wilde bijdragen. 
Op bepaalde voorwaarden was men ten
slotte bereid zijn medewerking te verle
nen, waarbij men hoopte op financiële 
ondersteuning van de kant van de rege
ring. Uitdrukkelijke werd als eis gesteld 
dat bij de bouw diende te worden gelet op 
voorzieningen voor de gezondheid van de 
l üo r l i nnon H n n r r l a t .Qtiiart v i r h n io t m p t l ^ d , , , , a ~ , .. — — , ~ . „ . ^ . ~ , „ . . . ~ .  

alle voorwaarden kon verenigen, werd de 
verbouwing pas na enkele jaren uitge
voerd. 
Stuart ontving evenals zijn collega 
Muijzert van de stadsschool een jaarlijks 
traktement van ƒ 200,-. Dit moet worden 
gezien als een aanmoedigingspremie van 
gemeentewege om de school binnen 
Vianen te houden. In 1835 werd, naar 
aanleiding van de uitbreidingsplannen, 
vastgelegd dat bij meer dan 40 kostleerlin-
gen dit traktement zou komen te verval
len. De eigenlijke bron van inkomsten 
vormden natuurlijk de schoolgelden van 
de leerlingen uit de stad en de kostgelden 
van de inwonende leerlingen. Over de 
hoogte daarvan hebben wij helaas geen 
cijfers gevonden. In sommige jaarversla
gen van de schoolopziener wordt wel een 
bedrag genoemd als het inkomen van de 
onderwijzer, maar het is niet duidelijk of 
dit betrekking heeft op Stuart alleen of op 
de school als zodanig. Soms wordt alleen 
de ƒ 200,- van de gemeente opgegeven, 
soms een veel hoger bedrag, zoals 
ƒ 1200,- voor 1834 en 1836. Tussen 1841 
en 1847 schommelde het bedrag tussen 
500 en 700 gulden, maar daaronder zijn 
de kostgelden niet begrepen. 
In 1855 trad Stuart als schoolhoofd terug. 
Hij is dan inmiddels een vermogend man 
en behoort tot de kiesgerechtigden. Vier 
jaar later begon hij een loopbaan in de 

Frederik Stuart, 1867. Stuart was op 12 
novemuer 1O^JO usnoeniu LGL lies van de 
gemeenteraad. Foto GA Vianen. 

gemeentelijke politiek, eerst als raadslid, 
vanaf 1860 als wethouder. Hij moet een 
krasse baas geweest zijn met een goede 
constitutie, want pas op 91-jarige leeftijd 
trok hij zich terug uit de aktieve politiek69. 
Op grond van de faam die het instituut 
van Stuart genoot mag men veronderstel
len dat zijn pupillen aan een straf leerpro
gramma werden onderworpen. Er werden 
kosten noch moeite gespaard om de 
beste schoolboeken in huis te halen en 
het schoolvertrek was fraai ingericht met 
'de beste tafels, menigvuldige leerborden, 
kaarten en globes'70. Evenmin werd 
bezuinigd op het aantal hulponderwijzers. 
Gedurende de door ons bestudeerde 
periode stonden permanent 2 tot 4 hulp
krachten Stuart terzijde. Anders dan vele 
andere kostschoolhouders of instituteurs', 
zoals zij zich bij voorkeur noemden, die 
het onderwijs geheel overlieten aan hun 
hulponderwijzers en zich als managers 
van hun instituut gedroegen, gaf Stuart 
zelf les in alle vakken, zodat bij vertrek 
van een hulpkracht de continuïteit was 
gewaarborgd. Dit droeg in belangrijke 
mate bij tot de waardering voor zijn per-
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soon. Stuart zelf werd zeer bedreven 
genoemd in het Frans, Duits en Engels. 
Maar vooral het onderricht in het rekenen 
en de wiskunde werd hoog aangeslagen. 
We weten helaas niet welke leerboeken 
hierbij werden gebruikt. 
In een op 12 October 1835 gedateerd 
schrijven aan de gemeente in verband 
met zijn uitbreidingsplannen ontvouwt 
Stuart zijn visie op het hem voor ogen 
staande onderwijs. Hij heeft op dat 
moment twee hulponderwijzers in dienst, 
beiden met de 2e rang, die dus de 
bekwaamheid bezitten van een hoofdon
derwijzer. Allebei kennen ze twee talen 
grondig en zijn ook goed thuis in de wis
kundevakken. Hem was kennelijk de sug
gestie gedaan om het Latijn als vak toe te 
voegen, want hij wijst het aantrekken van 
een extra onderwijzer voor dat doel uit
drukkelijk van de hand met de opmerking 
dat er ai genoeg Latijnse scholen zijn. Het 
is duidelijk dat zijn belangstelling zich niet 
richt op een vorm van voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, maar puur 
praktisch gericht is, waarin, zoals hij zelf 
opmerkt, ook zijn sterkte ligt. Na zijn 
terugtreden in 1855 klinkt echter ook kri
tiek door op de beperktheid van zijn een
zijdige gerichtheid op de militaire instituten 
en de daartoe gehanteerde drilmethode. 
Vooral de wiskundevakken en de geschie
denis worden er bij de pupillen 'ingepapt, 
ingegeven, gekaauwd, en herkaauwd tot 
de leerlingen elke stelling, elk jaartal, voor 
zoover dit op 't eksamen eene vereischte 
is, op hun duimpje kennen'71. In deze 
opzet telden slechts de examenresultaten, 
die uiteindelijk weer tot aanbeveling strek
ten voor de meest succesvolle onderwijs
instituten. Deze eenzijdigheid was oor
zaak dat Viaanse jongelieden, die voor 
een andere dan een militaire carrière 
waren bestemd, hun heil zochten in oplei
dingen buiten Vianen. 
Door een van de leerlingen is ons een 
beschrijving van het kostschoolleven over
geleverd, zoals zich dat in het begin van 
de jaren '30 afspeelde. Jan de Vries 
(1819-1855) zou zich laterals radikaal 
journalist inzetten voor revolutionaire poli
tieke en sociale veranderingen ten behoe
ve van het gewone volk. In de posthuum 
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Titelpagina van de roman De Martelaar van 
Johan de Vries, gepubliceerd in 1856, waarin 
de auteur herinneringen aan de kostschool van 
Stuart verwerkt. 

verschenen roman De martelaar. Een 
roman voor den Koning72 met sterk auto
biografische trekken vertelt hij hoe hij als 
wees op dertienjarige leeftijd door zijn 
grootouders naar de kostschool te Vianen 
werd gezonden, waar hij van 1832 tot 
1834 vertoefde. De school telde toen een 
dertigtal leerlingen. Het onderwijs noemde 
hij 'uitmuntend', zowel van Stuart zelf als 
van de drie ondermeesters. Als leraar 
Grieks en Latijn voert hij een dr. Brands 
ten tonele, maar dit moet een gefingeerde 
romanfiguur zijn. Zoals wij boven reeds 
zagen, voelde Stuart er nog in 1835 niets 
voor het Latijn (en dus ook het Grieks) als 
vak op zijn school te introduceren. 
Jaarlijks had in aanwezigheid van de 
schoolopziener een openbaar examen 
plaats, waarbij de ouders of voogden der 
leerlingen werden uitgenodigd, gevolgd 
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door een prijsuitreiking voor de beste leer
lingen. In de roman wordt de kostschool
houder opportunistisch gedrag en een 
kruiperige houding tegenover de autoritei
ten verweten, maar dit kan gezien de 
rebelse loopbaan van de auteur ook een 
bedenksel zijn geweest, al is het niet onlo
gisch, dat Stuart uit p.r.-overwegingen een 
zekere voorkeur voor de hoogste kringen 
zal hebben gekoesterd. 
Van de schoolboeken, die door Stuart 
werden gebruikt, zijn maar enkele titels 
bekend uit de rapporten van de schoolop
zieners. Het Zedekundig leesboek, een 
uitgave van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, beschouwde Stuart kennelijk 
als onmisbaar voor de karaktervorming 
van zijn leerlingen. Bij het taalonderricht 
werd gebruik gemaakt van de Gebrekkige 
opstellen van Renesse. Veel aandacht 
werd geschonken aan de oude geschie
denis (Alexander de Grote) en de aard
rijkskunde. Voor het onderwijs in de 
Franse taal diende de Grammaire van 
Noël, waarschijnlijk de uitgetreden francis
caan en voormalig inspecteur generaal 
van het openbare onderwijs in Frankrijk 
Jean François Michel Noël (1755-1841), 
tevens lid van de Hollandse Maatschappij 
van wetenschappen, en de Chrestomatie 
van Vinet. 

De beide meisjesscholen 

Aan het meisjesonderwijs werden in 1840 
geheel andere eisen gesteld dan aan dat 
voor jongens. Een loopbaan in de weten
schap, de handel of het leger was voor 
hen niet weggelegd. Op zijn best was een 
bepaalde algemene vorming wenselijk 
voor meisjes van de betere standen om 
hen voor te bereiden op hun rol in het 
sociale leven. In dat geval zonden de 
ouders hun dochters naar een van de 
speciale instituten voor jonge juffrouwen, 
die tot doel hadden 'op te leiden tot de 
kennis van die pligten, welke, voor de tee-
dere kunne onmisbaar zijn, ter verzeke
ring van haar geluk'73. 
Vianen telde in 1840 twee van dergelijke 
instituten, deels bezocht door kostleerlin-
gen. Op beide kon men terecht tussen het 
achtste en zeventiende levensjaar, waar

uit blijkt dat het ook hier ging om een 
schooltype, dat naast het leerprogram 
voor het lagere onderwijs ook de mogelijk
heid bood van onderricht in aanvullende 
vakken, die voor een deel overeenkwa
men met die op de jongenskostschool. 
Het oudste was de stadskostschool voor 
jonge juffrouwen onder leiding van 
Wilhelmina Francina Ossebrugge, echt
genote van A.J. van Steenbergen. Zij was 
geboren in 1792 te Den Haag en lidmaat 
van de Nederlandse Hervormde kerk. 
Eind 1824 was zij met haar echtgenoot 
naar Vianen gekomen en was zonder 
gemeentelijke toestemming een eigen 
school begonnen. In een brief van 9 janu
ari 1825 aan de burgemeester deelt de 
schoolopziener Boot mee, dat hij tot zijn 
leedwezen heeft vernomen, dat zij er niet 
voor terugschrok de stadsonderwijzer te 
belasteren, kennelijk met het oog op wer
ving van leerlingen74. Haar man dreigt hij 
wegens het onbevoegd geven van lees-
en schrijfonderricht met een boete van 
ƒ 90,-. Desondanks stelt hij voor mevr. 
Van Steenbergen (die wel onderwijsbe
voegdheid bezit) te benoemen in de vaca
ture van de stadsschool voor jonge juf
frouwen. Als voorwaarde moet dan wel 
worden gesteld dat zij als schrijf- en 
rekenmeester niemand anders in dienst 
neemt dan de stadsonderwijzer Muyzert, 
die zich terecht beklaagt dat hij is bena
deeld door Van Steenbergen. Nadat zij in 
april is geëxamineerd door Boot zelf en, 
voor het Frans, door Stuart besluit de raad 
op 30 april tot haar benoeming. 
In 1834 kreeg de meisjeskostschool van 
mevr. Van Steenbergen een geduchte 
concurrent in de persoon van Jeanne 
Antoinette Bullot. Deze was geen onbe
kende in Vianen. Geboren in 1800 te 
Utrecht, lidmaat van de Waalse kerk, was 
zij reeds sinds 1830 als gouvernante te 
Vianen werkzaam. Klaarblijkelijk deed zij 
dit zo voortreffelijk, dat het establishment 
van Vianen meende haar te moeten pous
seren als houderes van een tweede meis
jeskostschool. Zij richtte in dat jaar een 
verzoek aan het gemeentebestuur -tot 
authorisatie van het geven van openbaar 
onderwijs'75. Dit verzoek kwam niet uit de 
lucht vallen, maar was duidelijk georches-
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jaar jongenskostschool meisjeskostschool 
meisjes jongens 

instituut Bullot 

1831 51 
1832 41 
1833/4 * 
1835 53 
1836 45 
1837 45 
1838 54 
1839 59 
1840 68 
1841 54 
1842 47 
1843 50 
1844 40 
1845 30 
1846 32 
1847 38 
1848 41 
1849 31 

12 -
18 -
* 
10 2 
11 1 
20 -
15 5 
15 6 
12 9 
11 8 
4 7 
8 1 
9 3 
13 3 
16 3 
15 2 
10 2 

16 
25 
23 
24 
8 
17 
11 
9 
8 
18 
17 
16 

Tabel 11, Aantallen leerlingen instituten van middelbaar onderwijs 

treerd door de plaatselijke notabelen, die 
duidelijk maakten geen vertrouwen meer 
te stellen in het instituut van mevr. Van 
Steenbergen. Een aantal van hen had 
zich in een eerder verzoekschrift aan de 
gemeente uiterst negatief over haar uitge
laten en ongeschikt verklaard als school-
houderesse. Waar de bezwaren tegen 
mevr. Van Steenbergen precies op 
berustten wordt niet geheel duidelijk, maar 
zij werden gedeeld door de schoolopzie
ner Nierstrass. 
Mevr. Van Steenbergen liet dit niet op zich 
zitten, maar richtte zich onmiddellijk tot de 
gemeenteraad met de mededeling dat zij 
zich ondertussen had verzekerd van 'een 
secondante op haar jongejuffrouwen-
school, mej. G. Jaspers'. Zij verzocht hier
van de schoolopziener in kennis te stellen, 
wat de raad evenwel weigerde. De opvol
ger van de ondertussen overleden school
opziener Nierstrass stelde voor mevr. Van 
Steenbergen te overreden om, met 
behoud van haar salaris, haar betrekking 

op te geven, en om tegelijkertijd een 
opvolgster te benoemen zonder jaarwed
de, maar met het recht van 'survivance'. 
Deze oplossing werd echter door mevr. 
Van Steenbergen verworpen. Zij zou nog 
tot 1847 aan het hoofd te staan van haar 
instituut. In dat jaar nam zij ontslag en ver
huisde naar Everdingen, waar haar man 
tot burgemeester was benoemd. Zij over
leed twee jaar later. 
In de rapporten van de schoolopzieners 
klinkt voortdurend door dat dezen het peil 
van Van Steenbergens instituut niet bij
zonder hoog aansloegen. De tijdelijke 
schoolopziener Schreuder vond begin 
maart 1833: 'Het onderwijs kwam mij voor 
maar heel gering te wezen en te veel in 
den ouden vorm te zijn gegoten'. De echt
genoot, die vroeger bij het onderwijs werk
zaam is geweest in de 3e rang, blijkt toch 
weer het schrijfonderricht op zich te heb
ben genomen, met verdienstelijke resulta
ten volgens de opziener. Het aanbrengen 
van verbeteringen zal niet gemakkelijk 
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zijn, hoewel de behoefte aan zulk een 
meisjesschool volgens inlichtingen ter 
plaatse wel degelijk bestaat. Wijnbeek 
spreekt in 1838 zelfs geringschattend over 
een "matressen-school', een verwijzing 
naar de soms abominabele particuliere 
schooltjes ten tijde van de Republiek. De 
schoolopziener Haefkens noemt het een 
instituut, dat hij aantrof op 12 februari 
1842, 'deze wegkwijnende school'. 
Opmerkelijk is dat sedert 1833 ook een 
aantal jongens als leerling werd toegela
ten. Het is mogelijk dat dit voor een aantal 
ouders de aanleiding is geweest voor de 
klachten over mevr. Van Steenbergen. In 
ieder geval blijkt ook de schoolopziener 
hiervan niet gediend. Bij zijn bezoek van 
27 februari 1833 trof hij naast acht meis
jes, 'alle uit de stad en dus geen kostdis-
cipelen' nog vier jongens, u a i i n e l 
plaats hebben'. Zijn opvolger in 1842 
'onderhield de onderwijzeresse ernstig 
over het voortdurend toelaten van jon
gens'. Van Steenbergen beloofde geen 
nieuwe meer aan te nemen, maar, hoewel 
het aantal daadwerkelijk afnam, zijn er tot 
de opheffing in 1847 altijd 2 of 3 jongens 
gebleven. 
Door flink van zich af te bijten was mevr. 
Van Steenbergen er in geslaagd haar 
positie veilig te stellen. Desondanks werd 
de oprichting van een tweede meisjes
school met toestemming van Gedepu
teerde Staten van Holland doorgezet. In 
1837 werd juffr. Bullot toegelaten als 
stadsonderwijzeres op een traktement van 
100 gulden. Reeds het jaar daarop krijgt 
zij een assistente in de persoon van 
Jacoba Maria Lacave, evenals Bullot lid
maat van de Waals hervormde kerk. De 
gemeente, komt haar tegemoet met 60 
gulden per jaar in de huurkosten van een 
woning. De school van juffr. Bullot floreert. 
Volgens een lijst uit begin 1842 telt zij 22 
leerlingen, waarvan 14 kostkinderen. 
Onder hen treffen we de namen aan van 
Viaanse vooraanstaande families, als Van 
de Berg, Cambier, Van Eek. 

VII. Slotbeschouwing 

Als we het voorafgaande in zijn geheel 
overzien, dringt zich de indruk op, dat 

Vianen in de eerste helft van de 19e eeuw 
nog steeds het onbeduidend rivierstadje 
was, dat het al eeuwen was geweest. Van 
industrialisatie was landelijk al nauwelijks 
sprake, hier was daarvan niets te bespeu
ren. Over de landbouw in de Vijfheeren-
landen weten we niet voldoende om daar
over vergaande conclusies te trekken. 
Duidelijk is wel dat in deze periode veel 
armoede werd geleden, deels veroorzaakt 
door epidemieën, deels door misoogsten. 
Op het gebied van het onderwijs had 
Vianen duidelijk meer dan het gemiddelde 
te bieden, met name door de aanwezig
heid van bijzondere onderwijsinstituten, 
waarbij dat van Frederik Stuart zelfs lan
delijk een zekere naam had weten te ver
werven. Maar dat vormde nauwelijks een 
economische factor van betekenis. 
Meer perspektief bood de verbetering van 
de verbinding met de provincie Utrecht. 
Helaas was het voor Vianen niet wegge
legd te worden gesierd met Nederlands 
oudste hangbrug. Het is maar de vraag of 
deze de eis van technologische vernieu
wing had overleefd. De schipbrug bracht 
in ieder geval wel de ruimte over de Lek 
dichterbij. Doordat de route nog steeds via 
de Voorstraat door het stadje voerde, liep 
zal een en ander verdiend zijn aan het 
laven en voeden van vermoeide passan
ten. Maar het zou nog een eeuw duren, 
voordat een geheel nieuwe vaste oever
verbinding tot een bescheiden industriali
satie en economische ontwikkeling zou 
leiden. Het is te hopen dat dit overzicht 
een aanzet vormt tot een geschiedschrij
ving van Vianen in de 19e en 20e eeuw. 

Noten 

1. Voor een samenvattend overzicht van 
Hendrik's militaire en politieke activiteiten zie 
A. van Hulzen, 'Vianen, middelpunt van het 
verzet 1566-1567', In het Land van Brederode, 
VI (1981) nr. 2, 1-11, en de daar genoemde 
literatuur. 

2. M.J. Ververs. 'Vianen in de Napoleontische 
tijd', In het Land van Brederode, XII (1987) 17-
26. 

3. De stukken inzake dit - helaas - nooit tot uit
voering gekomen plan bevinden zich in ARA, 
Arch. Inspecteurs waterstaat, nr. 392. 

51 
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febr. 1834. De ondertekenaars van het ver
zoekschrift waren J. van de Berg, M. Noel, 
O Swaving, W.L. Cambier en Tichelman. 
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Bijlage 

Lijst van vrijmetselaars woonachtig in Vianen 1824-1851 

Naam, voornamen (leeftijd) beroep toelating 

Bersch, Ferdinand (30) muziekmeester 1838 
Bijlandt Palster, Jules Auguste wachtmeester titulair 1841 
graaf van (21) regiment curassiers 
Blanken, Jan Anthonij (35) aspirant ingenieur 

Rijkswaterstaat 
1825 

Broekman, Gerrit Hendrik (37) notaris 1838 
Cambier, Joan (28) koopman 1846 
Cambier, Joan Jacob (21) particulier 1838 
Cambier, Willem Jacob (33) koopman 1824 
Carpentier, Jacob (58) gepensioneerd kolonel 1824 
Conrad, Frederik Willem (24) ingenieur Rijkswaterstaat 1824 
Diepenbrock, Gerrit (44) logementhouder 1842 
Dolder, Anthonius Jordanus van (38) apotheker, lid gemeenteraad 1824 
Frankenhuijzen, Hermanus (42) timmerman 1824 
Glabbeek van der Does, Jan (62) dijkgraaf 1842 
Geelen, Pieter van (24) hulponderwijzer 1838 
Gendt, Johan Godart van (22) aspirant ingenieur 

Rijkswaterstaat 
1825 

Harcke, David (tijdelijk) (32)) kapitein OJndisch leger 1844 
Heteren van Brandenburg, Dirk Jan zonder beroep 1845 
baron van (22) 
Heteren van Brandenburg, Paul zonder beroep 1845 
Jacques baron van (23) 
Linnenbank, Johannes Everhard (33) kastelein 1827 
MacLean, Johannes Henricus (58) gepensioneerd kapitein 1842 
Mecima, Ento Janse (37) notaris, burgemeester van 

Vianen en Lexmond 
1824 

Merens, Meinard (29) ingenieur Rijkswaterstaat 1824 
Mos, Johannes Gijsbertus (22) notarisklerk 1829 
Oldenbroek, Jacob (32) logementhouder 1838 
Overeem, Jacobus (44) rentenier 1826 
Oijen, Louis Anthonij van (70) gepensioneerd kolonel 1830 
Oijen, Willem Lodewijk van (18) particulier 1839 
Peereboom, Nicolaas Ewout (55) secretaris van Vianen 1824 
Raaff, Johannes Jacobus (64) gepensioneerd kolonel 1824 
Raaff, Johannes Jacobus (26) kapitein 0.Indische Troepen 1828 
Rooseboom, Willem (29) adjunct houtvester 1845 
Tou, Dirk van der (50) secretaris polderbestuur 

Land van Vianen 
1824 

Veer, Abraham ter (28) advocaat 1839 
Verwers, Marinus (43) kleermaker 1839 
Winkler, Cornells (34) medicinae doctor 1824 

Logeleden, woonachtig in resp. Lexmond en Ameide: 
Lammeree, Justus (32) hervormd predikant 1824 
Tienhoven, Aart Hendrik van (25) aannemer 1834 
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Kroniek Stichting Stedelijk Museum Vianen 

Uitnodiging historische markt 

Hoewel Vianen strikt genomen niet tot de 
provincie Utrecht behoort wordt ook de 
historische vereniging "Het Land van 
Brederode" trouw door de Stichting 
Stichtse Geschiedenis geïnformeerd over 
de door haar georganiseerde activiteiten. 
Doordat de geschiedenis van Vianen op 
vele momenten in het verleden nauw ver
bonden is met die van het Sticht Utrecht is 
dit een begrijpelijk gebaar, dat door het 
bestuur van onze vereniging dan ook op 
prijs wordt gesteld. Daarom geeft de 
redactie graag bekendheid aan de volgen
de uitnodiging bestemd voor alle belang
stellenden, zowel leden als niet-leden van 
onze vereniging. 

Op zaterdag 27 maart 1993 organiseert 
de Stichting Stichtse Geschiedenis te 
Utrecht een historische markt voor alle 
historische verenigingen in de provincie 
Utrecht. De markt vindt plaats in de 
Nicolaïkerk op het Klaaskerkhof te 
Utrecht. Voor de deur is parkeergelegen
heid. 
Op de markt presenteren historische ver
enigingen, musea, archieven, uitgeverijen, 
boekhandels en andere verwante instellin
gen op historisch gebied zich aan een 
breed publiek. In marktkramen liggen boe
ken, tijdschriften, foto's, prentbriefkaarten, 
folders en ander promotiemateriaal ter 
inzage en ter verkoop. 
De markt is een unieke gelegenheid voor 
iedereen die is geïnteresseerd in de lokale 
en regionale geschiedenis van de provin
cie Utrecht. De toegang is gratis. In de 
middag is er gelegenheid te lunchen en 
kan er een bezoek worden gebracht aan 
de nieuwe opstelling van de historische 
afdeling van het nabijgelegen Centraal 
Museum. 

De markt begint om 10.30 uur en duurt tot 
15.30 uur. 

De historische vereniging "Het Land van 
Brederode" zal zelf ook aan deze manifes
tatie deelnemen. 

Het museum is groot gegroeid! Het 
Stedelijk Museum zal binnenkort verhui
zen van Voorstraat 103 naar een nieuw 
onderkomen op Voorstraat 97. Daar wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan de 
restauratie. Daarna zal worden begonnen 
met de eindafwerking en met de museale 
inrichting. 

Kap Voorstraat 97. Foto Peter Wit, Vianen 

Tot dusver verliep de restauratie van 
Voorstraat 97 geheel volgens plan. Sinds 
kort zijn de steigers verwijderd. Eind 1992 
was het pand wind- en waterdicht en werd 
het casco opgeleverd. De cultuurhisto
risch zo belangrijke schuilkerk, die deel 
uitmaakt van dit in oorsprong middeleeuw
se huis, is weer in ere hersteld. Inmiddels 
is een begin gemaakt met de zogenaam
de museale aanpassing. De ideeën van 
het bestuur van de Stichting Stedelijk 
Museum Vianen, worden uitgewerkt door 
de architect Otto ter Stege. Hij was ver-
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antwoordelijk voor de algehele vormge
ving in het pand Voorstraat 103. Samen 
met zijn Viaanse collega A. Verlaan is hij 
nauw betrokken bij de restauratie van 
Voorstraat 97. Daarnaast draagt Otto ter 
Stege zorg voor de vormgeving en inrich
ting van het nieuwe onderkomen. Bij die 
inrichting behoort een "blinden project". 
De expositie over de historie van Vianen 
zal namelijk door speciale aanpassingen, 
voor zover dat mogelijk is, met de handen 
"gezien" kunnen worden door visueel 
gehandicapte mensen. 
De kosten voor de inrichting van het 
museum zijn geraamd op fl. 550.000.-. 
Een flink bedrag dus! Door een actieve 
fondsenwerving van het bestuur heeft het 
Museum inmiddels van de Stichting 
V.S.B.Fonds fl. 100.000.- ontvangen en 
van de BOAZ-bank in Vianen f!. 30.000.-. 
Ook particulieren kunnen het Museum 
financieel steunen. 
Speciaal voor dit goede doel heeft de kun
stenares Ton Diekstra een kleurenets van 
Vianen gemaakt. De oplage is beperkt tot 

125 exemplaren. De baten ervan komen 
ten goede aan de inrichting van het nieu
we museum. Enkele exemplaren zijn nog 
verkrijgbaar. De prijs is fl. 42.50. 
Het ligt in de bedoeling om als afscheid 
van Voorstraat 103 daar een markt te 
organiseren onder het motto "Kunst is 
beter dan kitsch, maar kitsch is soms 
beter dan niets". Misschien heeft u zelf 
dingen in het bezit die vallen onder het 
begrip "Zolderkunst". Mocht dit het geval 
zijn, dan hopen wij dat u hiervan iets wil 
afstaan aan het museum voor deze markt. 
De opbrengst van de verkoop op de markt 
zal ten goede komen aan de inrichting van 
het museum. 
Tot en met 13 maart a.s. kunt u nog de 
expositie "Een brug dichterbij" bezoeken. 
Het is de laatste tentoonstelling in de 
oude behuizing. 

D 

Portiek van de voormale kerkzaal Voorstraat 97. Foto Peter Wit, Vianen. 

57 



i t In dit historische pand is sinds 1896 een stijlvolle Drogisterij-Parfumerie Y \ 
gevestigd met een eigentijds assortiment en een ouderwetse bediening. 

pi 
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Ui drogisterij „de lekpoort" ^J/ 
voorstraat 5 - 4132amvianen -tel. 03473-71262 ^ ^ ^ voorstraat 5 - 4132amvianen -tel. 03473-71262 

drogisterij reform homeopathie parfumerie schoonheidssalon bruiningsstudio kadoshop 

r 
MAKELAARDIJ SCHRAM O.G. 

Voorstraat 45, 4132 AN Vianen, tel. 03473-71324 

* voor onafhankelijke hypotheekadviezen 

* voor de aan- en verkoop van Uw woning 

* voor een uitgebreid taxatierapport 

* voor al Uw verzekeringen 

* U hebt plannen om een kavelgrond te kopen? 
maar weet de opbrengst van uw huidige woning niet? 
Gratis geven wij U advies en een prijsindicatie. 

* N.V.M.-makelaar, dus uitwisseling van aanbod met de 
kollegae. 



EEN QOED BOEK KOOP JE 
GEMAKKELIJKER IN VIANEN! 
ECI VOOR BOEKEN EN PLATEN 

Vier qrote clubs onder één dak: 
ECI, Nederlandse Boekenclub, Boeken Plaat 
en de CD Music Club. 

Dat betekent: Ç r * - » * ' 
Zo'n anderhalf miljoen leden in Nederland 
en Vlaanderen (20% van de gezinnen!). 

Die sturen wij: 
4 keer per jaar onze kleurrijke clubcatalogi. 

Die bieden wij: 
Jaarlijks aanbod en verspreiding van ruim 
8 miljoen boeken, MC's, CD's en een keur van 
vrijetijdsartikelen ( ± 30.000 bestellingen per dag! ). 

Die zijn welkom in: 
Meer dan 20 gezellige, modern ingerichte 
ClubCenters in de grotere steden. 

Wij werken nauw samen met: *** *** 
Gerenommeerde nationale en internationale 
uitgevers, platenmaatschappijen en 
één van 's werelds grootste media-concerns. 

Wij zijn bereikbaar, ook voor u: 
BOEKEN EN PLATEN ClubService, 
telefoon 03473 - 6 11 12 

VOOR BOEKEN EN PLATEN 
'I00> Laanakkerweg 14-16, 4131 PB Vianen (ZH ) 



Degelijke machines produceren 
en geen 'machientjes', dàt was 
al vanaf 1900 het devies. 
Dat gold voor de wasmachines 
met handbediening en ook voor 
de eerste, in 1913 geproduceerde 
elektrische wasmachine, met een 
in eigen beheer ontwikkelde, 
aangebouwde elektromotor. 

1 ' •• •:••'. 

Dankzij de toepassing van 
'mikro-elektronika', realiseerden 
de ingenieurs van Miele een 
doorbraak in de techniek 
van elektrische huishoudelijke 
apparaten. 
Sinds 1978 zijn Miele was-, 
droog- en afwasautomaten 
computergestuurd, met een 
optimaal rendement, komfortabel 
bedieningsgemak, zuinig met 
energie, een lange levensduur 
èn met een minimale 
milieubelasting. 

KWALITEIT HEEFT EEN NAAM 



De enige bank in 
uw omgeving 

die werkt voor uw 

Onze eigen Rabobank is een zelf

standige bank, die zelfstandig kan 

beslissen. Over rente, over leningen, 

over aan te nemen personeel, ja, over 

praktisch alles. 

Het belang van de plaatselijke 

leden (onze bank is een coöperatie) 

en cliënten staat hierbij voorop. En niet 

een zo hoog mogelijke winst. 

Dat maakt een groot verschil 

met andere banken. Een groot verschil 

vooral in mentaliteit en betrokkenheid 

bij de plaatselijke gemeenschap. 

Het verschil merk je al snel in 

het persoonlijke contact. Onze mensen 

zijn direct aanspreekbaar en kunnen 

snel beslissen. 

Dat komt de relatie met leden en 

cliënten alleen maar ten goede. 

We kennen onze klanten dan ook 

meestal goed. En mensen die je 

goed kent, blijf je nu eenmaal langer 

steunen, ook als het eens wat minder 

met ze gaat. 

Het verschil merk je ook in 

onze betrokkenheid bij tal van activitei

ten in het bedrijfsleven, van vereni

gingen en op scholen. Kortom, bij alles 

wat er om ons heen gebeurt. 

We weten wat er leeft en we 

helpen dan ook graag met adviezen, 

bemiddeling of faciliteiten. Ook als het 

niet om bankzaken gaat. 

Door onze band met de plaatse

lijke gemeenschap vinden we dat een 

vanzelfsprekende zaak. KüDOOSIlK ui» 

Rabobank. Aangenaam. 

V I A N E N - L E X M O N D - H A G E S T E I N 

E V E R D I N G E N - H E I - E N B O E I C O P 
JAAR 
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Koninklijke 
Woudenberg Ameide 
restauratie renovatie nieuwbouw 

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

In Vianen hebben 

wij vele 

restauraties 

uitgevoerd 

o.a. de Lekpoort 
De Lekpoort te Vianen 

voorstraat 7 postbus 3 4233 zg ameide telefoon (01836) 

aangesloten bij stichting vakgroep restauratie 


