
Bericht van de redactie 

Door zijn ligging aan de rivier de Lek 
enerzijds en aan de belangrijke door
gaande route van het noorden naar de 
zuidelijke gewesten anderzijds vormde 
Vianen een belangrijk verkeersknooppunt. 
Tegenover de mogelijke economische 
voordelen hiervan stond het nadeel dat in 
oorlogstijd de aandacht van de vijand zich 
vooral op dergelijke strategische punten 
richtte. Vianen is dan ook meer dan eens 
met het oorlogsgeweld geconfronteerd 
geweest. In dit themanummer komen een 
aantal periodes aan de orde, waarin de 
oorlog en zijn gevolgen direkt voor de 
inwoners van het land van Vianen zijn te 
merken geweest. In de oorspronkelijke 
opzet was ook voorzien in een artikel over 
de fortificatie van Vianen in 1566 en 1567 
door Hendrik van Brederode, maar door 
ziekte was de auteur, J.H. Heniger, niet bij 
machte zijn bijdrage op tijd in te leveren. 
Zijn deskundigheid op dit terrein 
kennende had de redactie daarvan hoge 
verwachtingen. Zij hoopt evenwel in een 
der volgende nummers alsnog hier op 
terug te komen. 

Door het wegvallen van dit artikel is het 
zwaartepunt van de inhoud onevenredig 
naar de nieuwe tijd verschoven. Maar de 
overige bijdragen zijn interessant genoeg 
om de aandacht te boeien. Begonnen 
wordt met een bijdrage van J.M. Ververs 
over de wederwaardigheden van Vianen in 
de Napoleontische tijd, een periode 
gekenmerkt door inkwartieringen, 
troepenverplaatsingen en gedwongen 
dienstneming in het Franse leger. 
Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de eerste helft van de 19e 
eeuw poogde men een eventuele 
aanvaller de toegang tot de vesting 
Holland onmogelijk te maken. D.T. Koen 
behandelt de geschiedenis van het 
gedeelte tussen Everdingen en Asperen, 
waarachter Vianen zich veilig mocht 
wanen. De uitkomst van de Duitse inval in 
mei 1940 heeft aangetoond hoe ijdel die 
verwachting was. 
Toen de Duitsers eenmaal in ons land 
zaten grepen zij op hun beurt naarde oude 
strategie van de waterlinie om andere 

indringers, ditmaal in de rol van bevrijders, 
te weren. Om de inundaties met zo weinig 
mogelijk nadeel voor de bewoners uit te 
voeren werd een dam aangelegd tussen 
Lexmond en Meerkerk, die in de volks
mond als Paasdam bekend stond. Inwo
ners van stad en land van Vianen werden 
in april 1944 opgeroepen het hiervoor 
benodigde graaf- en spitwerk te verrich
ten. Dat alles (gelukkig maar) voor niets 
was, zal de spierpijn en de blaren 
enigszins hebben verzacht. De inundaties 
hebben immers geen merkbaar effect 
gehad op de oorlogvoering. De aan deze 
episode gewijde bijdrage van mw. 
Leeuwenberg-Steegh en L. Sijbers is 
deeis gebaseerd op literatuur- en 
bronnenonderzoek, deels op de methode 
van de zgn. 'oral history', d.w.z. de 
herinneringen van nog levende 
ooggetuigen. In dit geval vier inwoners van 
Vianen en één uit Meerkerk, die als spitters 
nog aan de Paasdam hebben gezwoegd. 
Tot slot belicht J.M.M. Ruijter de prachtige 
aquarel van de Voorstraat uit circa 1835, 
waarop marcherende troepen zijn te 
onderscheiden, in zijn historische context. 
Met ingang van dit nummer is de redactie 
uitgebreid met de heer L.P.G. Sijbers, 
momenteel student in de Slavische talen 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, die al 
direct aan een van de artikelen als auteur 
heeft bijgedragen. 

Hoewel de Kerstboodschap in een geheel 
andere richting wijst hoopt de redactie 
toch met dit nummer interessante leesstof 
voor de donkere avonden te hebben 
bezorgd. 

Vianen in de Napoleontische tijd 

Vianen ligt aan een van de drukste ver-
keersroutes tussen Noord- en Zuid-
Nederland. Al in de middeleeuwen liep de 
belangrijkste landverbinding tussen 
Holland en de noordelijke provincies met 
het zuiden over Utrecht via Vianen en 
Gorinchem naar Breda en vandaar naarde 
grote handelscentra in Vlaanderen en 

17 



Brabant en verder zuidelijk naar Frankrijk. 
De veerverbindingen van Vianen en 
Gorinchem vormden dan ook onmisbare 
schakels in deze route. Het veer bij Vianen 
is in 1840 vervangen door een schipbrug 
en in 1936 door een vaste brug, maar ook 
nu nog is de brug van Vianen een begrip bij 
reizigers in Nederland door de optredende 
verkeersopstoppingen. Zo verwonderlijk 
is dat niet. Ook vroeger concentreerde het 
verkeer zich ter plaatse van de belangrijke 
overzetplaatsen langs de rivieren, 
misschien minder in het burgerverkeer, 
maar des te meer in het geval van militaire 
troepenverplaatsingen. 
Ook Vianen heeft vaak genoeg te maken 
gehad met militair verkeer op weg naar het 
noorden of het zuiden, al naar gelang ons 
land werd binnengevallen of ontruimd. 
Vaak bleven de troepen er langere tijd 
hangen, hetzij om de strategische positie 
van de stad te versterken hetzij om als 
rugdekking te dienen voor oprukkende of 
terugtrekkende legeronderdelen. Het 
besluit van Hendrik van Brederode om 
Vianen in 1567 met een reeks bolwerken te 
versterken was niet zozeer gericht op de 
verdediging van zijn eigen territorium, 
maar mede ingegeven om de belangrijkste 
landroute naar het noorden voor de 
Spanjaarden op het meest strategische 
punt af te snijden. Ook de patriotten 
namen in de 18e eeuw Vianen op in hun 
belangrijkste verdedigingslinie. De Franse 
koning Lodewijk XIV overviel de Republiek 
weliswaar via de zijdeur in het oosten, 
maar Vianen kreeg in 1673 wel een 
enorme brandschatting opgelegd. 
Ten tijde van de Bataafse Republiek en de 
Franse tijd (1795-1813) werd Vianen ten 
gevolge van de veelvuldige passage van 
legeronderdelen meerdere malen 
opgescheept met inkwartieringen van 
militairen. Dit heeft natuurlijk zijn sporen 
nagelaten in de archieven. In het hierna 
volgende wordt een en ander verhaald 
over inkwartieringen, vorstelijke bezoeken 
en uiteindelijk de bevrijding in 1813. Het is 
voor het stadje aan de Lek een bewogen 
tijd geweest. In de anderhalve eeuw 
daarop volgend zou het echter niet meer 
door oorlogsgeweld worden gestoord en 
wegzinken in een diepe rust. Pas na de 

Tweede Wereldoorlog zou het, mede door 
de ondertussen tot stand gekomen vaste 
oeververbinding, daaruit ontwaken. 

Het koninkrijk Holland 

In 1806 riep Napoleon de Bataafse 
Republiek uit tot het min of meer 
zelfstandig koninkrijk Holland. Zoals hij 
ook elders deed in de door hem in het 
leven geroepen rijken stelde hij er een 
familielid aan het hoofd. De opgedrongen 
benoeming van Lodewijk Napoleon, een 
broer van de keizer, werd met weinig 
enthousiasme door zijn nieuwbakken 
onderdanen begroet, maar in de loop van 
zijn regering wist de koning door zijn 
ernstig gemeende belangstelling voor het 
lot van de bevolking, zoals bijvoorbeeld tot 
uiting kwam ten tijde van de overstroming 
van de Linge in 1809, toch de sympathie 
van de Nederlanders te wekken. Ook liet 
hij oogluikend toe dat het Continentaal 
Stelsel, dat alle handel met Engeland 
verbood en zeer nadelig was voor 
Nederland als handelsnatie, tot op zekere 
hoogte werd ontdoken. 
In Vianen besloot men op 14 juli 1806 een 
delegatie naar Den Haag te zenden om 
Lodewijk met zijn aantreden te feliciteren. 
Ten gevolge van een langdurige 
afwezigheid van de koning werden de 
volgens protocol in het zwart geklede 
afgevaardigden, J.H. op den Hooff, de 
latere maire van Vianen, de gemeentelijke 
ontvanger J. Schmidtman en de schout 
van Meerkerk Tissot Van Patot, pas op 7 
december in particuliere audiëntie 
ontvangen. In hoogdravende bewoordin
gen, zorgvuldig vertaald in het Frans, 
spraken zij hun gelukwensen uit, het 
belang van onze kleine en verarmde stad 
aan Hoogstdeszelfs vaderlijke toege
negenheid ten sterkste aanbevelend. In 
een persoonlijk gesprek informeerde de 
koning naar de grootte van de stad en het 
aantal inwoners en waarmee zij de kost 
verdienden, zodat de afgevaardigden 
enthousiast naar huis terugkeerden. 
Misschien heeft dit gesprek de nieuws
gierigheid van de koning gewekt. In ieder 
geval lekte in november 1808 uit dat 
Lodewijk van plan was de stad met een 
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Lodewijk Napoleon, koning van Holland, in 
uniform met grootkruis van de Unie. Schilderij 
van Charles Howard Hodges uit 1809. 
Rijksmuseum Amsterdam. 

bezoek te vereren. De hele stad geraakte 
in rep en roer. In Utrecht werd in allerijl een 
passend 'dejeuner' bij een speciale bakker 
besteld. De vlaggen werden uitgestoken 
en de klokkenluiders werd opdracht 
gegeven zich gereed te houden. Op 19 
november stond de voltallige raad met 
twee koetsen aan de Lek klaar om de 
koning aan de pont eerbiedig te 
begroeten. Weliswaar blijkt Lodewijk van 
een geheel andere kant, vanaf Culemborg, 
te komen, zodat men zich ijlings naar de 
limietscheiding tussen Vianen en 
Hagestein moest verplaatsen, waar men 
om 16.00 uur, juist op tijd, arriveerde om 
de koning bij monde van de president van 
de raad te verwelkomen op Viaans 
grondgebied. Op een zilveren schenkbord 
bood men de koning de sleutels van de 
stad aan. Per koets vertrok het gezelschap 

vervolgens naar het stadhuis, waar de 
koning aan de notabelen werd 
voorgesteld. Hoewel Lodewijk het met zo 
veel zorg bestelde 'dejeuner' beleefd 
afsloeg, werd de koning anderhalf uur later 
met hoezeegeroep en 'vivat de koning' 
uitgeleide gedaan tot aan de Lek. 
In de ogen van zijn keizerlijke broer 
vereenzelvigde koning Lodewijk zich te 
zeer met zijn onderdanen. Vooral de door 
hem oogluikend toegestane ontduiking 
van het Continentaal Stelsel, dat er juist op 
was gericht de Engelse aartsvijand op de 
knieën te krijgen, was Napoleon een doorn 
in het oog. Om die reden werd het 
koninkrijk Holland bij decreet van 9 juli 
1809 bij het Franse keizerrijk ingelijfd. Als 
een marionet werd Lodewijk door zijn 
broer terzijde geschoven. Van nu af aan 
zou deze het bestuur zelf in handen 
nemen. Het land werd overspoeld door 
Franse ambtenaren, die de naleving van 
het Continentale Stelsel moesten 
controleren. 

Vrijwilligers en dienstplichtigen 

Napoleon had voor zijn talrijke veldtochten 
een onverzadigbare behoefte aan ge
schikt krijgsvolk. Ook de bezette gebie
den dienden hun steentje bij te dragen en 
voortdurend werd er onder het volk 
geronseld. De animo hiervoor was echter 
niet bijzonder groot, zoals wij ook in 
Vianen kunnen constateren. Met bijzon
dere maatregelen trachtte Napoleon zijn 
kanonnenvlees op peil te houden. Zo 
ontving het stadsbestuur van Vianen op 26 
november 1806 een schrijven, waarin de 
recrutering van alle in aanmerking 
komende arme en weeskinderen werd 
bevolen. Zeer tegen hun zin werden 
Rudolf van der Pijl, 17 of 18 jaar oud en 
werkzaam als ondermeester op de Franse 
school, Gerard van Bladeren, 17 jaar, en 
Peter Jacobs, omstreeks 15 jaar, aan de 
Franse recruteringsonderofficieren 
overgedragen. 
In augustus 1809 krijgt Vianen opgelegd 
11 manspersonen tussen 18 en 50 jaar te 
leveren als aandeel in de totale 
Nederlandse bijdrage van 12 bataljons 
vrijwilligers. Als tussenpersoon in deze 
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ronselaktie trad op Arnout Forée. Door 
middel van het roeren van de trom zal de 
oproep publiekelijk worden bekendge
maakt. Het wordt een grote mislukking. 
Zelfs in samenwerking met Meerkerk, 
Lexmond en Hagestein slaagt men er niet 
in meer dan zeven mannen te strikken, die 
echter na per trekschuit naar Den Haag te 
zijn afgevoerd, allen als ongeschikt 
worden teruggestuurd. Als de premie voor 
de vrijwilligers wordt verhoogd, melden 
zich alsnog twee vrijwilligers. Zelfs Jan 
Blanken zet zich in bij de werving van 1500 
matrozen voor het binnenlands flotielje. 

Ook voor deze branche van het 
krijgsbedrijf blijkt de animo van de 
ingezetenen van Vianen teleurstellend. Er 
zijn geen aanmeldingen op gevolgd. 
In 1811 voerde Napoleon de al in Frankrijk 
toegepaste conscriptie, de bij loting 
opgelegde dienstplicht, ook in de bezette 
gebieden in. Het deed zijn populariteit 
geen goed. Voor Vianen, als vooralle 
andere plaatsen, heeft deze maatregel 
nare gevolgen. Als eerste ingelote 
dienstplichtigen moesten Jillis van Weerd, 
Roelof Jochems, Frans Johan Baars en 
Janis Kortlever zich op 8 april 1811 in 
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Dordrecht melden. Aanvankelijk 
vrijgestelden, als varensgezellen en 
vissers, werden later toch ter loting 
opgeroepen. Onder de laatste tellen we 
vier zalmdrijvers: Servaas Homburg, 
Teunis Schouten, Martinus Herwaarden 
en Philip Verduin. Ook de armen 
ontkwamen niet aan de dienstplicht. Op 7 
november werden alle inwonenden van 
het armenhuis tussen 15 en 20 jaar 
opgeroepen. Zelfs na de rampzalig 
verlopen veldtocht tegen Rusland van 
1812 gaat de conscriptie van jonge 
Vianezen ongestoord verder. 

Keizerlijk bezoek 

In het najaar van 1811 wordt het nieuws 
bekend dat keizer Napoleon en zijn 
gemalin Marie Louise Nederland zullen 
bezoeken. Op weg naar Amsterdam zullen 
zij daarbij ook Vianen aandoen. Om een 
voorspoedige en veilige overtocht over de 
Lek bij Vianen te garanderen nam men 
geen halve maatregelen. In opdracht van 
de onder-prefect van Dordrecht werden 
de ponten van Schoonhoven, Tienhoven 
en Hagestein, behoorlijk bemand, bij 
Vianen gestationeerd. Ook het veer van 
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Krimpen kreeg de aanzegging zich 
onverwijld naar Vianen te begeven. De 
pont van Katendrecht, die bij Vianen 
binnenliep, bleek de verkeerde plaats van 
bestemming te hebben bereikt en werd 
doorgestuurd naarGorinchem. 
Op 6 oktober was het zover. Komend van 
Breda passeerde de keizer Vianen, waar 
hij met alle egards werd ontvangen. 
Voordat het gezelschap zijn reis voortzette 
stelde Napoleon met een royaal gebaar 
600 francs beschikbaar om ter herdenking 
van zijn kroningsdag te overhandigen aan 
de soldaat die bereid was een deugdzame 
dochter uit het weeshuis te trouwen. De 
uitvoering van deze gulle keizerlijke geste 
stuitte echter op praktische problemen. 
De enige ongehuwde militair in Vianen, 
hoewel niet meer in aktieve dienst, blijkt 
Nicolaas Oldemarkt. Ondanks de niet 
geringe premie toonde hij zich afkerig om 
zich op zijn oude dag - hij is 70 jaar oud -
nog in zo'n lichtzinnig avontuur te storten. 
Ondertussen werden met het oog op de 
voorgenomen veldtocht tegen Rusland 
nog ettelijke Vianezen voor de militaire 
dienst opgeroepen. Onder hen Andries 
Wisman, Johan Mulder, Hendrik van 
Someren en Dirk Labrie. 

De Russische veldtocht 

Na een lange voorbereiding werd op 23 
juni 1812 een begin gemaakt met de 
veldtocht tegen Rusland. De aanval werd 
ingezet met 325 duizend man in de eerste 
linie, 200 duizend in de tweede en nog 
eens 200 duizend in de derde. Een 
dergelijke legermacht was in Europa nog 
nooit tevoren op de been gebracht. Onder 
deze soldaten bevonden zich dus ook de 
Viaanse dienstplichtigen. Het overgrote 
deel van de manschappen bestond uit 
voetvolk. Alleen de hogere officieren 
hadden de beschikking over een paard, 
hoewel ook zij in vele gevallen gedwongen 
waren de tocht te voet voort te zetten, daar 
vele paarden, niet gewend aan dergelijke 
afstanden, onderweg bezweken. 
De tocht was goed voorbereid. Met het 
meegevoerde materiaal en de ruim 
voorhanden mankracht kostte het weinig 
moeite om de talloze rivieren over te 

steken. De opmars werd echter bemoei
lijkt doordat de Russen consequent de 
taktiek van de verschroeide aarde 
toepasten. Voor het overige gingen zij 
ieder gewapend treffen met de Franse 
invasiemacht uit de weg. Toen Napoleon 
op 14 september Moskou bereikte trof hij 
een brandende stad aan, een psycholo
gische en taktische meesterzet van het 
ongrijpbare Russische leger. Weliswaar 
betrok Napoleon het Kremlin, doch niet 
voor lang. Gebrek aan voedsel en 
behoorlijk kwartier voor zijn soldaten, 
maar bovenal de angst in een dodelijke 
omsingeling te worden afgesneden van 
een vluchtweg deden Napoleon besluiten 
de terugtocht te gelasten. 
De Russen maakten het de Fransen echter 
behoorlijk lastig, doordat zij hen steeds 
feller aanvielen. Het staande leger van de 
Fransen was tegen deze guerillataktiek 
niet opgewassen. Daarbij kwamen de 
ontberingen van de ongemeen felle 
Russische zimâ (winter). Nu waren de 
rivieren echte obstakels geworden. Velen 
kwamen om ten gevolge van de honger of 
de kou. Het mag een wonder worden 
genoemd dat er nog mensen van deze 
barre tocht zijn teruggekeerd. 
In Parijs begon Napoleon, die vóór zijn 
terugtrekkende troepen was uitgereisd, 
als een razende een nieuw leger uit de 
grond te stampen. Hij liet de grote steden 
op hun kosten vastgestelde aantallen 
cavalleristen uitrusten. Daarnaast 
recruteerde hij zonen uit aanzienlijke 
families, die tot dan toe buiten schot 
waren gebleven. Zij vormden de zgn. 
Garde d'honneur en moesten zelf hun 
wapenrusting bekostigen. Het mocht 
echter niet meer baten: in oktober 1813 
werd het met de nieuwe regimenten 
opgelapte Franse leger in de "Volkeren-
slag" bij Leipzig verslagen. Napoleon zag 
zich gedwongen zich op Frans grond
gebied terug te trekken. Ook in Nederland 
loopt de Franse bezetting ten einde. 

Vertrek van de Fransen uit Nederland 

In 1813 trokken de Franse troepen zich uit 
Nederland terug. In alle stilte vertrok 
generaal Molitor, bevelhebber van de 
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bezettingsmacht, in de nacht van 14 op 17 
november vanuit Amsterdam in de richting 
van Utrecht. Op 19 november trok de 
commandant van het Franse garnizoen in 
Den Haag, Bouvrier de Eclatz - die wij later 
zullen terugzien in Vianen - , zich met 
toestemming van Molitor terug op 
Krimpen. 
Dat de Fransen de ontruiming in eigen 
hand wilden houden toont hun optreden in 
de vorm van een wraakaktie in Woerden, 
dat op 23 november was'bevrijd'door een 
uit Den Haag afkomstige Oranjegarde, een 
ongeregelde en slecht bewapende troep 
Oranjeklanten. Toen Molitor, die zich op 
dat moment nog in Utrecht ophield, hier 
van hoorde, zond hij de volgende ochtend 
een eenheid vanuit Utrecht naar Woerden. 
Deze trok zonder moeite de stad binnen en 
zaaide er een enorme paniek. Huizen 
werden geplunderd en in brand gestoken 
en tenminste 26 inwoners lieten het leven, 
onder wie de predikant Petrus Buis (de r.k. 
pastoor, hoewel zwaargewond, bracht 
heter levend van af). Molitor kon dit brute 
optreden echter niet waarderen en liet de 
stadspoorten van Utrecht voor de 
terugkerende bende sluiten. 
Tegen de achtergrond van deze 

gruweldaden zat de schrik er bij de 
bevolking natuurlijk diep in. In verband 
met de noodzakelijke oversteek van de 
rivieren concentreerden de Franse 
troepen zich op de plaatsen aan de Lek 
met een veerverbinding, van Culemborg 
tot Schoonhoven. De verbinding tussen 
Vreeswijk en Vianen vormde een vitaal 
onderdeel in de route van Utrecht naar 
Gorinchem. Zij bestond uit de grote pont 
en het Pinnemakersveer, een voetveer. 
Oostelijk bevond zich het Oud-Slijkerveer 
(ter hoogte van de huidige stuw) en nog 
iets verder het Honswijker voetveer; 
westelijk het Kersbergse voetveer te 
Achthoven. Molitor had de maire van 
Vreeswijk opgedragen er voor te zorgen 
dat voldoende brood en vlees voor de 
doortrekkende troepen voorradig was. 
Vermoedelijk verbleef eind november te 
Vreeswijk op een bevolking van 800 zielen 
een veelvoud aan Franse troepen. 

De doortocht door Vianen 

Al sinds 1795 was hier een Franse officier 
gedetacheerd, speciaal belast met de 
inkwartiering van doortrekkende Franse 
troepen. Vele Fransen waren in de afge-

Kozakkenruiter te paard. Dewapens van een kozak bestonden uit een lans of piek van 10a 12voet/ang, 
die met een leren riem was bevestigd aan de rechter stijgbeugel van de ruiter. Zij is op borsthoogte aan ' 
een knoop vastgemaakt. Naast de lans hadden sommige kozakken nog een sabel, een geweer of 
enkele pistolen (die zij vaak hadden veroverd op de vijand). Piek en sabel werden beschouwd als 
familiestukken. 
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lopen 18 jaar door Vianen gemarcheerd. 
Na de inlijving bij Frankrijk waren de 
troepenverplaatsingen sterk toegenomen, 
maar aan het eind van de Franse bezetting 
nam de belasting voor de bevolking van 
Vianen sterk toe. Toen de berichten over 
de plundering van Woerden doordrongen, 
nam men maatregelen om Vianen een 
dergelijk lot te besparen. In overleg met de 
Franse inkwartieringsofficier, majoor 
Stouss, werd besloten de bestaande 
brandpiket uit te breiden en in te zetten 
voor de handhaving van de orde. Alle 
inwoners van Vianen moesten een 
verklaring ondertekenen, waarin zij 
beloofden door het doen van wachten, 
patrouilles als andersinds ijverig en 
krachtdadig mee te werken om de 
zogewenste rust te helpen bewaren. Met 
toestemming van de militaire commandant 
werd door dit brandpiket in het stads
gebied gepatrouilleerd. Gedurende de 
nacht nam het zijn intrek in de Franse 
jufferschool. 

Op 25 november vertoefde generaal 
Molitor te Vianen. Hij belastte er generaal 
Bouvrier de Eclatz, inmiddels uit Krimpen 
in Vianen aangekomen, met het bevel over 
1000 man bezettingstroepen. Nadat hij zo 
zijn aftocht had gedekt, keerde hij nog 
diezelfde avond terug naar Utrecht. Op 28 
november ontruimde hij met de hem 
resterende 2620 manschappen deze stad 
om, vermoedelijk over Tiel, naar het zuiden 
weg te trekken. 
Ondertussen zuchtten de inwoners van 
Vianen onder de hun door de Fransen 
opgelegde lasten. Niet alleen moesten zij 
het krijgsvolk onderkomen verschaffen, zij 
moesten de soldaten, zowel de inge
kwartierde als de doortrekkende troepen, 
ook nog eens van voedsel voorzien. Een 
indruk van de hoeveelheden voedsel, die 
deze ongenode gasten verorberden, 
krijgen wij uit de bewaard gebleven nota's 
van de slagers Jacob Hakkert en Jacob 
Blok. Tussen 23 november en 2 december 
leverden zij liefst 3404 porties van een half 
pond aan diverse legeronderdelen. Deze 
rekening werd overigens pas op 22 juni 
1822 door de stad betaald! Daarnaast 
moest er ook nog geleverd worden aan de 
vesting Gorinchem, die onder generaal 

Rampon in staat van verdediging werd 
gebracht. 
Nadat de Fransen Utrecht hadden 
ontruimd verschenen reeds de volgende 
dag de eerste kozakken voor de Witte-
vrouwenpoort, spoedig gevolgd door de 
Pruisen. Weldra doken zij ook op in 
Vreeswijk tegenover Vianen, waar de 
stemming nerveus werd. Er ontstond 
grote angst voor een mogelijke beschie
ting van de stad. De ongerustheid nam 
nog toe, vooral in de Buitenstad, toen 
Bouvrier twee stukken geschut langs de 
Lek in stelling liet brengen. Vuren van 
takkenbossen, waaraan de soldaten zich 
warmden, deden een brand ontstaan, die 
echter snel bedwongen werd door 
ingrijpen van het piket. Dan gebeurde 
waar iedereen op had gehoopt: van 1 op 2 
december trok de Franse bezetting zich in 
alle stilte en zonder plunderingen terug op 
Gorinchem. 

Na de bevrijding 

Meteen werd schoon schip gemaakt in het 
Viaans stadsbestuur. Er werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om zich van 
enige oude stadsbestuurders te ontdoen. 
President van de nieuwe raad wordt Dirk 
van der Vlist, secretaris J.J. Schmidtman. 
Al op 3 december trad het nieuwe bestuur 
aan. Er bleek nog een vrij hoog aantal 
oudgedienden zitting te hebben. 
Een van de eerste taken van de nieuwe 
bestuurders was de voedselvoorziening 
van de verschillende militaire korpsen in 
de omgeving. Ditmaal betrof het geen 
Franse troepen, maar 14.000 Pruisen 
onder bevel van generaal Von Bülow. 
Deze gelastte de boeren in de wijde 
omgeving hooi en haver te leveren voor de 
in Utrecht gelegerde troepen. Voorts 
moesten alle bakkers dagelijks 100 
broden op het Janskerkhof bezorgen. In 
Culemborg stelde de Pruisische generaal 
Von Oppen zulke hoge eisen, dat de 
stadsbestuurders zich op 5 december tot 
hun collega's in Vianen wendden met het 
verzoek elke drie dagen het volgende te 
leveren: 650 pond brood, 325 pond vlees, 
900 flessen brandewijn, 275 pond zout en 
325 pond groenten; bovendien elke vier 
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dagen: 248 schepels haver en 900 pond 
hooi. 
Dat kon Vianen echter niet opbrengen. Ds. 
J.A. Wintgens, die de Duitse taal machtig 
was, werd samen met enkele stads
genoten naar Culemborg afgevaardigd. 
Hij trad in onderhandeling met Von Oppen 
om het gevraagde quotum terug te 
brengen. Het Viaanse stadsbestuur was 
niet onwillig, maar het thans geëiste ging 
het vermogen van de bewoners te boven, 
temeer daar de stad ook nog de 
verzorging van een Pruisisch bataljon had 
opgedragen gekregen. Uiteindelijk kreeg 
Vianen de keus tussen levering in natura of 
een geldelijke bijdrage van 1000 tot 1200 
gulden per dag. 

Generaal Von Oppen liet de kwestie van 
de ravitaillering van zijn troepen over aan 
het stadsbestuur van Culemborg. Zelf 
richtte hij al zijn aandacht op de strate

gische noodzaak zo snel mogelijk de 
Fransen te verdrijven uit de zuidelijk 
gelegen gebieden, met name uit de 
vesting Gorinchem. Hiertoe dienen twee 
bruggen over de Lek te worden aange
legd, één bij Culemborg en één bij Vianen. 
Met de organisatie hiervan werd de 
Culemborgse dijkmeester Pieter van 
Zoelen belast. Deze pakte de zaken 
voortvarend aan. In overleg met de 
stadsbesturen van Jutphaas, Vreeswijk, 
Vianen en Culemborg werden de 
verantwoordelijkheden vastgesteld. De 
uitvoering werd opgedragen aan de in 
Gorinchem geboren ingenieur van de 
waterstaat C. de Beer, die zich op 7 
december verplichtte tot de aanleg van 
een schipbrug bij Vreeswijk. De Beer zou 
later ook nog door Jan Blanken, die hem 
als vakman bijzonder hoog schatte, 
worden ingeschakeld voor de bouw van 
een brug over de Waal. 

Projecten tot het leggen van Veerdammen voor de Passage in den grooten weg no. 1. van Amsterdam 
naarde Brabantse grenzen. 1815. Situatiekaart van een gedeelte der rivier de Lek bij Vianen behorende 
bij het Rapport van de inspecteur-generaal. J. Blanken 1815. ARA 's-Gravenhage. 
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De burgemeester van Vreeswijk requi-
reerde alle bruikbare vaartuigen en 
zandlichters. Scheepmakers, timmerlie
den en ijzersmeden dienden zich onver
wijld naar de Lek te spoeden ter plaatse 
waar de brug was gepland. Zijn Viaanse 
collega Van der Vlist gaf het bevel om de 
bomen aan de lanen en dreven in het 
Viaanse bos om te hakken en te verzagen 
ten behoeve van de landhoofden van de 
brug en om de brugdelen onderling te 
verstevigen. De schipbrug bij Vianen was 
van het grootste belang voor de aanvoer 
van troepen, nodig voor de belegering van 
Gorinchem, dat nog steeds door de 
Fransen werd bezet. Lang heeft zij 
evenwel geen dienst gedaan. Begin 
januari 1814 zette een strenge vorst in, die 
tot ijsvorming op de Lek leidde. Op 9 
januari gebeurde het onvermijdelijke. Het 
drijfijs drukte de brug uit elkaar, de 
schepen werden wijd en zijd verspreid. De 
schade was onherstelbaar. De ook voor 
de inwoners zo nuttige vaste oeververbin
ding heeft het dus slechts een maand 
uitgehouden. 

De viering van de bevrijding heeft Vianen 
dan al achter de rug. Op 13 december was 
de Pruisische opperbevelhebber, gene
raal Von Bülow, op het stadhuis 
ontvangen, waar hij in het Duits werd 
toegesproken door ds. Wintgens. Op de 
Voorstraat hingen de vlaggen uit, de 
klokken luidden en de huizen waren 
volgens de gebruiken van die tijd geïllu
mineerd. Maar het zou nog even duren 
vóór Vianen weer in zijn normale doen was. 

M.J. Ververs 
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De Diefdijk als sector in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, 1815-1940. 

Inleiding 

De Diefdijk en de daarbij aangelegde 
verdedigingswerken maken deel uit van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen 
Muiden en de Nieuwe Merwede, welke in 
de periode na 1815 is ontstaan als één van 
de nationale verdedigingslinies in ons land. 
Zoals de naam al aangeeft, steunde deze 
linie op uitgebreide, in tijden van oorlog en 
bedreiging tijdig te stellen inundaties, 
waarbij verdedigingswerken de water
keringen, inlaatsluizen en -duikers, 
alsmede de linie doorkruisende 
verbindingen, dezgn. accessen moesten 
beveiligen. Verder moesten op de 
niet-inundeerbare terreinstroken 
eveneens verdedigingswerken worden 
aangelegd. Om politieke en budgettaire, 
later militair-technische redenen, is de 
aanleg ervan over een lange periode 
uitgesmeerd. Terwijl in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in de periode 
1815-1824 vooral forten met bijbehorende 
werken rond de stad Utrecht werden 
aangelegd, verschenen erin de in dit artikel 
besproken sector alleen inundatiesluizen 
bij het in 1794 aangelegde werk bij 
't Spoel en bij Asperen. Dit was in 1815. 
Van 1825-1840 gingen de aandacht èn het 
geld van het departement van oorlog naar 
de verdedigingswerken in de Zuidelijke 
Nederlanden en naar de Belgische 
Opstand. 

Torenforten 

Pas in 1840 kreeg de Diefdijk als sector in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie volle 
aandacht. Twee grote werken werden 
aangelegd, de forten Everdingen en 
Asperen. Het fort Everdingen is in 
1844-1849 aangelegd op de kruising van 
de Zuider Lekdijk en de Diefdijk. Dit fort 
diende voor de afsluiting van de rivier de 
Lek, Lekdijk en uiterwaarden, die met 
geschut bestreken konden worden, en 
voor de bescherming van de aan de 
oostzijde van het fort gelegen inun
datiesluizen. Het fort werd voorzien 

26 


