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Vianen toen en nu 

In deze vijfde aflevering van onze vergelij
kende terugblik op het Vianen van 100 
jaar geleden werpen we opnieuw een blik 
op een stukje Voorstraat, deze keer vanaf 
het stadhuis tot aan de Keizerstraat. De 
hedendaagse foto toont het wat rommeli
ge beeld van de herinrichting van de 
Voorstraat. Kijken we echter naar de 
gevels, dan moeten we constateren dat 
er, op een klein stukje na, eigenlijk niet 
veel veranderd is. 
We beginnen bij het stadhuis. Op de oude 
foto is nog goed de verhoogde stoep te 
zien, die nu in het plaveisel is verzonken. 
Daarnaast is nog net zichtbaar het 
gebouw van de Vijfheerenlanden, waar de 
krant van die naam werd gedrukt. Later 
kreeg het de bestemming van politiebu
reau, totdat het door de gemeente werd 
aangekocht. In de periode 1956-1957 
onderging het een grondige restauratie 
om ten slotte in 1984 te worden afgebro
ken en vervangen door de nog steeds 
omstreden doorkijk of inkijk als afschei
ding tussen het oude middeleeuwse 
gebouw en de rest van het gemeentehuis. 
Naast de Vijfheerenlanden bevond zich 
het huis van Ewout Costerus van 
Waarder, van beroep broodbakker. Na 
diens vertrek naar Vreeswijk in 1915 
bakte hier Gijsbertus Castein nog vele 
jaren brood, opgevolgd door Den Besten. 
Daarna kwam ook dit pand in het bezit 
van de gemeente. 

Het pand daarnaast, ook nu nog goed te 
herkennen aan de mooie uitstalkast, her
bergde eveneens een bakker, nl. Nicolaas 
van Asch, die in 1887 uit Tiel naar Vianen 
was verhuisd. Zijn zoon nam de goedlo
pende zaak over, maar vestigde er later 
een levensmiddelenzaak. Ook dit pand is 
nu in het bezit van de gemeente. Er is o.a. 
de bevolkingsregistratie in gevestigd. 
Het pand met de zwart geschilderde 
onderpui is al heel lang in het bezit van de 
familie Van Eiteren. Rond 1890 werd het 
bewoond door Philippus van Eiteren, 
geboren in 1835 te Vianen, die er een 
geschenkenwinkel dreef. Nog steeds 
wonen er Van Elterens in dit pand; in de 
winkel op de begane grond is momenteel 
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Jamin gevestigd. 
Voortwandelend krijgen we de indruk dat 
honderd jaar geleden in Vianen veel 
brood werd gegeten. Want ook in het vol
gende pand (met ladders) was een brood
bakkerij gevestigd. In 1865 begon 
Ewaldus Swaving uit Benschop dit bedrijf. 
Het werd in 1915 overgenomen door 
Hendrik Huisman uit Dordrecht, die de 
zaak uitbouwde tot een luxe banketbak
kerszaak, die landelijke bekendheid 
genoot. Zoon G. Huisman nam later de 
zaak over. H.J. Gosman was omstreeks 
1890 als winkelier in het ernaast gelegen 
pand gehuisvest. Rond 1912 woonde hier 
de fabrieksarbeider A.B. Jochems Rzn. In 
het winkelgedeelte begon G. Bel een 
manufacturenzaak, die later naar 
Voorstraat 56 verhuisde. Beide panden 
zi'n nu samennevoend tot de Hubowinke! 
van Piet Appelhof. 
Al sinds mensenheugenis heeft het belen
dende pand een horecabestemming. In 
1872 begon Marinus Jan Verwers er een 
koffiehuis onder de naam "De Landbouw". 
Piet Ververs, de latere eigenaar, startte 
vanuit dit pand een zondagse autobus
dienst voor de r.k. kerkgangers uit 
Hagestein, die in Vianen kerkten. Thans is 
er cafetaria "De Kleine Klok" in onderge
bracht. 
De landbouwer Eimert Kraaikamp 
bewoonde het prachtige huis met de 
prachtige luiken en de opbouw op dak
hoogte met dakkapel. Vier onbekende 
personen, twee mannnen met baard en 
bolhoed en een vrouw met kind, hebben 
de fotograaf ontdekt en lijken zich de kans 
om zich te laten vereeuwigen niet te willen 
laten ontglippen. Eimerts zoon Jacobus, 
misschien een van de poserenden, woon
de er na zijn vader. Op de bovenetage 
woonde rond 1890 Bakker, gemeentebo
de en ambtenaar ter secretarie. Dit pand, 
dat jammer genoeg sindsdien is afgebro
ken, werd vervangen door het gebouw, 
waarin thans de Centra is gevestigd. 
Mode en kleding hebben het daarnaast 
gelegen pand, waarvan we de schitteren
de trapgevel nog juist achter de luiken van 
het voorgaande huis kunnen onderschei
den, gedurende de afgelopen eeuw 
beheerst. Honderd jaar geleden dreef 

Adriaan C. Wammes hier zijn modezaak, 
later door zijn zoon A. Wammes voortge
zet en verder uitgebreid met het belende 
pandje met uitstalkast. De zaak werd 
daarna overgenomen door de Firma Bel. 
Het werd met het ernaast gelegen pandje 
in de jaren '30 afgebroken en samenge
trokken tot één geheel, waarin Eiset kle
ding nu onderdak heeft gevonden. Dit klei
ne pandje, dat er wat verloren bijstaat tus
sen de grootschalige restanten van verga
ne deftigheid, werd rond 1890 bewoond 
door Geertruida Wijgergang, winkelierster 
en weduwe van H. den Hartog. Boven 
deze zaak woonde de reeds genoemde 
bakker Ewaldus Swaving, die in 1904 
overleed. 
Het winkelpand ernaast, thans "Lady L", 
heeft vogels van diverse pluimage onder 
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hier de timmerman J. Schouten. Zijn 
opvolger Peter van Rooyen dreef er een 
negotie in speelgoed en tabaksartikelen. 
Men kon bij hem ook terecht voor kolen 
en hoepels. Begin jaren '70 was er voor 
korte tijd weer een speelgoedwinkeltje in 
ondergebracht. De firma Dethmers had er 
een manufacturenzaak, totdat deze werd 
opgeheven en er een damesmodezaak in 
werd gevestigd. 
Op de 100 jaar oude foto zien we nog net 
een vrouw met een witte schort aan en 
een witte muts op uit het huis met trapge
vel komen. Dit werd toen bewoond door 
C.J. Kemp. Na hem volgden J. Wisman 
en M. van de Berg, die er zijn schoenen
zaak in vestigde. Meer recent, in de jaren 
'70, bevond zich hier voor korte tijd Radio 
Edskes, opgevolgd door boekhandel 
Bruna. Thans is er "La Papeterie" van de 
firma Schouten in gevestigd. 
Het pand ernaast met tuitgevel en 
gekroond met een bol, werd in 1890 
bewoond door de uit Wijk bij Duurstede 
afkomstige J.P. Wammes, deze had er 
een winkel in. Na hem begon G.J. van de 
Wal, die voorheen in de Buitenstad was 
gevestigd, er zijn rijwielzaak. Naderhand 
verhuisde hij naar het pand waar thans 
levensmiddelenzaak "De Golf" is geves
tigd. Johannes Otten was de volgende 
bewoner. Hij begon in 1912 een bakkerij. 
Zijn zoon Adrianus volgde hem op en 
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zette deze zaak voort onder de naam 
Jamin. Na een grondige verbouwing is er 
thans uitzendbureau "Werknet" gevestigd. 
Het klassicistische gebouw, dat nu het 
politiebureau herbergt, had in 1890 nog 
de functie van kantongerecht. Erboven 
woonde C.J. Hogendoom, gemeenteamb
tenaar, later de tuinman Groeneveld. 
Het ernaast gelegen pand is op de nu ont
brekende luiken na weinig veranderd. Het 
was op het tijdstip van de foto in gebruik 
als postkantoor. De in 1888 als directeur 
benoemde W. Burkels uit Enschede ver
trok in 1904 naar Den Haag. Zijn opvolger 
Cornells Jansen bleef slechts twee jaar, 
tot 1906. Van 1906 tot 1917 woonde hier 
de volgende directeur Van der Meijden. 
Nadat het nieuwe postkantoor meer naar 
het zuiden op de hoek van de Voorstraat 
en de Korte Kerkstraat met als directeur 
de echtgenoot van Ina Boudier-Bakker in 
gebruik was genomen, vestigde Strik er 
een wasserij. Na Strik werd het bewoond 
door H. Kooyman. 
Het kleine witte pand ernaast werd 
bewoond door de postbode Antonie van 
Neerijnen, die aldus pal naast zijn werkge
ver was gehuisvest. De firma Krijnen had 

er na hem een winkel van hoofdzakelijk 
religieuze artikelen, totdat Jan Sluys hier 
zijn kantoorboekhandel "Atlas" vestigde. 
Dit pand zal in de toekomst bij de daar
naast gelegen Verenigde Spaarbank wor
den getrokken. 
Op de foto van ca. 1890 zien we dit pand 
voorzien van een lange witte luifel. De 
eenvoudige gevel met leeuwenkop en bal 
op de top van de gevel was toen nog voor 
zien van een bepleistering, die bij de res
tauratie verwijderd is. Achtereenvolgens 
woonden hierC. Boorsma, koopman, tot 
1906, Willem Lagerwaard, van beroep 
hoepelman, tot hij verhuisde naar het 
Hofplein, en Martinus Willems, schoenma
ker. Nu is er, zoals gezegd, de Verenigde 
Spaarbank gevestigd. 
Al sedert jaren is in het pand ernaast, 
enigszins verscholen achter de luifel, 
maar in die periode nog voorzien van een 
mooie dakkapel, een schoenenzaak 
gevestigd, waar men tevens tabaksartike-
len werden verkocht, een vroeg voorbeeld 
van branchevervaging. De gezusters 
Coljee woonden er in 1890. Rut van Dam 
was de volgende bewoner; hij begon met 
de verkoop van de beroemde Robinson-
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schoenen. Heden ten dage is er de 
schoenenzaak "Angret" in gevestigd. 
Het als laatste door ons te bespreken 
pand is de huidige schoenenzaak "Het 
Panterhuis". In 1862 woonde daar Antonie 
Jochems, van beroep koopman. Zijn zoon 
Dirk oefende er het beroep van hoepelfa
brikant uit. De volgende bewoner was 
bode De Rijk, die een grote garage achter 
dit pand bouwde voor zijn Bode bedrijf. 
Daarna werd hier een wasserette annex 
stomerij ondergebracht. J. van de Wal 
vestigde er een motorenzaak en restau
reerde dit pand met zijn mooie 17e eeuw-
se gevel. Nu worden er evenals bij de 
buren schoenen en aanverwante artikelen 
verkocht.We zijn bij de Keizerstraat geko
men. Duidelijk zichtbaar op de foto uit de 
vorige eeuw is het hek van café "Het 
Gouden Hert". De rest van de huizen 
gaan achter de bomen schuil. Majestueus 
staat daar evenwel de grote stadspomp. 
Met de ook toen al gezellig wandelende 
moeders met kinderwagens nemen we 
afscheid van deze kant van de Voorstraat. 

P. van Iperen 
V.F.C.Leeuwenberg-Steegh 

Kroniek 

Met bijdragen van: 
J.M.M. Ruijter 

Ameliastein-1 

R.A.A.P. Notitie 32: 
Weerstandsonderzoek naar het Lusthuis 
Ameliastein te Vianen, onder deze titel 
verscheen onlangs de neerslag van een 
onderzoek naar de situering en kwaliteit 
van de fundamenten van Ameliastein. Het 
onderzoek is in opdracht van de gemeen
te Vianen uitgevoerd door de Stichting 
Regionaal Archeologisch Archiverings 
Projekt (R.A.A.P.) te Amsterdam. 
Het R.A.A.P. is opgericht vanuit het Albert 
Egges van Giffen Instituut voor Prae- en 
Protohistorie van de Universiteit van 
Amsterdam. En specialiseert zich in het 
opsporen en evalueren van en adviseren 
over oudheidkundige vindplaatsen in het 
landelijk gebied. Ten behoeve van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid van gemeente
lijke, provinciale en rijksinstellingen wordt 
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