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Vianen, Lexmond en de paarden-
posterij* 

De oprichting van de paardenposterij 

Ten tijde van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden werd het vervoer van perso
nen, voor zover dezen niet gebruik maak
ten van het uitgebreide net van waterwe
gen, met octrooi van de plaatselijke over
heid uitgevoerd door postwagendiensten, 
particuliere ondernemingen, die als voor
loper kunnen gelden van het openbaar 
vervoer. De postwagendiensten vervoerde 
ook wel brieven in opdracht van de over
heid of op grond van een contract met de 
brievenpost. Organisatorisch stonden zij 
daar echter geheel buiten. Als gevolg van 
de opkomst van de spoor- en tramwegen 
en de stoomvaart in de tweede helft van 
de 19e eeuw verloren de diligences hun 
bestaansgrond en verdwenen geleidelijk 
uit het straatbeeld1. 
Voor het transport van brieven zorgde de 
brievenposterij, die de middeleeuwse 
loopboden in dienst van steden en lands
heren had verdrongen. In de 17e eeuw 
was een stelsel van vaste postverbindin
gen per paard ontstaan, waarvan de uit
voering in handen was van particuliere, 
stedelijke of gewestelijke functionarissen. 
Er waren vele tarieven en reglementen, 
wat het vervoerswezen zeer onoverzichte
lijk maakte. Na de Bataafse Omwenteling 
werden al deze afzonderlijke postdiensten 
opgeheven en in 1799 nationaal ver
klaard. Voortaan werd de brievenbezor-
ging door de staat gereguleerd. Pas zeer 



onlangs werd het staatsmonopolie weer 
omgebogen naar meer zelfstandigheid en 
conçu rrentievorming. 
Zoals reeds aangegeven werd het brie-
venvervoer somtijds uitbesteed aan de 
wagenpostdiensten. Deze waren ook 
gerechtigd pakjes te vervoeren, iets wat 
de brievenposterijen weer niet deden. Die 
mochten alleen brieven tot een bepaald 
gewicht vervoeren. Aangezien het verzen
den van pakjes met de diligence vaak 
sneller ging dan de bezorging van brieven 
met de posterijen, werd in voorkomende 
gevallen vaak een algemeen bekende truc 
toegepast. Men verpakte dan de brief 
samen met een steen, een stuk lood of 
iets anders, zodat de brief ineens een 
pakketje werd. Dit werd dan met de dili
gence meegegeven, zodat de brief uitein
delijk sneller op de plaats van bestem
ming arriveerde. 

De paardenposterij was in het buitenland 
al in de 17e en 18e eeuw tot ontwikkeling 
gekomen. Zij was als overheidsdienst 
georganiseerd en exploiteerde langs de 
hoofdroutes een aantal vaste punten, 
waar men tegen door de overheid vastge
stelde tarieven zijn paarden kon verversen 
en koetsen en postiljons kon huren. Deze 
vaste punten werden stations of posten 
genoemd, welke laatste woord is afgeleid 
van het italiaanse 'posta'. Naarmate de 
betekenis van het brievenvervoer toenam 
trad een verschuiving op in de betekenis 
van het woord 'post'. Verwees het oor
spronkelijk naar een station of relais langs 
de doorgaande wegen, waar paarden 
konden worden gewisseld ten behoeve 
van het personen- èn brievenvervoer, in 
later tijd verengde dit begrip zich tot de 
brievenbezorging. Ook toen andere ver
voermiddelen werden aangewend, waar 
geen paard meer aan te pas kwam, bleef 
men het begrip 'post' koppelen aan het 
brievenvervoer, zoals in de samenstellin
gen als 'postschuit', 'postjacht' en 'post-
schipper'. Overigens had de paardenpos
terij geen bemoeienis met het vervoer van 
brieven, behalve in het geval van estafet
tes ten behoeve van spoedzendingen. Op 
sommige routen werden in bepaalde 
perioden gesloten postzendingen, de zgn. 
'malen' meegenomen. 
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Affiche, waarin de nieuw ingesteld diligencedienst 
tussen Amsterdam en Gent per 31 augustus 1822 
wordt bekend gemaakt. Een soortgelijke wagen 
zal op de route Amsterdam - Antwerpen ook 
Vianen hebben aangedaan. Let op het koninklijk 
wapen op het portier. 

Hier te lande werd de paardenposterij pas 
in 1809 door koning Lodewijk Napoleon in 
het leven geroepen. Vóór die tijd was de 
burger, die van de diensten van de 
wagenposterij geen gebruik maakte en 
met eigen koets of karos reisde, voor de 
verversing van paarden aangewezen op 
particuliere stalhouderijen. Een door 
Lodewijk Napoleon ingestelde commissie 
was tot de conclusie gekomen, dat een 
aan de Nederlandse situatie aangepaste 
organisatie van de paardenposterij diende 
te worden ingevoerd, waarbij vooral reke
ning moest worden gehouden met de 
belangen van de particuliere stalhouders 
en vervoersondernemingen. Het was van 
belang dat een eind kwam aan de wild
groei van tarieven en dat postwagendien
sten werden verplicht gebruik te maken 
van de paardenposten langs de hoofdrou-



tes. Lodewijk Napoleon vaardigde na veel 
vijfen en zessen over de juiste vorm in 
september 1809 het instellingsdecreet uit. 
Met ingang van 1 mei 1810 trad de paar-
denposterij in werking. Zij was onderge
schikt aan het hoofdbestuur van de brie-
venposterij2. 
Hiermee kwam het rijtuigenverkeer op de 
hoofdroutes geheel in handen van de cen
trale regering. Het doel was een verbete
ring van het openbaar vervoer tot stand te 
brengen. Op min of meer regelmatige 
afstanden werden langs de hoofdroutes 
postmeesters of posthouders aangesteld. 
Zij regelden het vervoer op het hun toege
wezen traject en hadden zeggenschap 
over voerlieden en postiljons in hun 
gebied. Alleen op de door hen beheerde 
stations kon van paarden, rijtuig en postil
jon worden gewisseld. 
Na de inwerkingtreding van de wet was 
het alleen die voerlieden toegestaan 
gebruik te maken van de hoofdroutes, die 
waren toegetreden tot de organisatie van 
de Koninklijke Paardenposterij3. In dat 
geval konden zij hun eigen paarden, tui
gen, rijtuigen en postiljons inbrengen, 
maar geheel zelfstandig waren ze niet 
meer. Ze hadden zich voortaan te houden 
aan de voorschriften van de postmeester. 
Het verhuren van rijtuigen door de voerlie
den werd aan banden gelegd, zodat hun 
vrijheid van handelen werd beperkt. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat de wet bij 
deze zelfstandige ondernemers veel 
weerstand opriep. 

Wel mochten de voerlui, die op de routes 
van de Koninklijke Paardenposterij reden, 
de portieren van hun wagens voorzien 
van het koninklijke wapen. Dit zal bij 
menigeen tot de verbeelding hebben 
gesproken en gaf de postwagen of dili
gence een zekere status. 

Op het platteland was de postmeester 
vaak zelf een voerman (ook stalhouder 
genoemd). De voerman kreeg er in dat 
geval eigenlijk een taak bij: die van post
meester. Hij regelde dan zelf het verhuren 
van rijtuigen en paarden, net als vóór de 
inwerkingtreding van de wet. Hij was vrijer 
dan zijn collega-voerman in de stad, die 
onder een postmeester stond. 
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Kaart met afstanden tussen de stations der 
paardenposterij (detail). Uit: Afstandswijzer voor 
de stations der Koninklijke Nederlandsche Paar
denposterij ('s-Gravenhage, 1834). Nederlands 
Postmuseum, Den Haag. 

De toestand na de Franse tijd 

In het najaar van 1813 was het Napoleon
tische rijk tenonder gegaan. Op 2 decem
ber van dat jaar aanvaardde koning 
Willem I de troon. De bestaande Franse 
wetten bleven voorlopig gehandhaafd en 
dus ook die op de paardenposterij. 
Het bleef echter moeizaam gaan met de 
paardenposterij. Rond 1813 en in de jaren 
erna waren er maar weinig mensen die 
met een eigen rijtuig reisden. Er bestond 
navenant ook weinig behoefte om een 
voorspan te huren. Bovendien bestonden 
er volop openbare middelen van vervoer, 
zoals trekschuiten, postwagens en diligen
ces, die al of niet waren aangesloten bij 
de paardenposterij, waarmee men overal 
relatief goedkoop en gemakkelijk kon 
komen. Wilde men geen gebruik maken 
van het openbaar vervoer, dan kon men 
zich nog altijd door één van de talrijke par
ticuliere voerlui (koetsiers) laten rijden4. 
In februari 1817 besloot koning Willem I 
dat de bestaande wetten en verordenin-



gen moesten worden gehandhaafd, nadat 
verschillende pogingen om de paarden-
posterij nieuw leven in te blazen waren 
mislukt. De praktijk was dat de regering 
op advies van de gemeenten de vergun
ningen verleende voor postwagen- en dili
gencediensten en de ondernemer zelf 
bepaalde waar hij zijn paarden wisselde, 
hoewel hij wettelijk verplicht was dit te 
doen op de stations van de paardenposte-
rij. De gemeenten bleven zo een flinke 
invloed uitoefenen. 
Deze onduidelijke situatie veranderde 
nauwelijks door de afkondiging van het 
Koninklijk Besluit van 24 november 1829 
(Reglement op de Dienst der Openbare 
Middelen van Vervoer te Lande). Hierin 
werd naast een reglement het vergunnin
genstelsel voor interlokaal wegvervoer 
ingevoerd. Er kwam pas duidelijkheid toen 
het hoofdbestuur van de brievenposterij in 
1834 de 'Afstandwijzer voor de stations 
van de Koninklijke Nederlandsche 
Paardenposterij' uitgaf, waarin een uittrek
sel van alle geldende wetten en verorde
ningen stond vermeld. Echt duidelijk was 
alles echter niet. 

Het station Lexmond 

De Koninklijke Paardenposterij had een 
uitgebreid netwerk van routes door het 
gehele land. Voor het Land van Vianen 
was de route van Amsterdam over 
Utrecht, Gorinchem en Breda naar 
Antwerpen van belang5. Deze weg was 
een onderdeel van de route impérial, die 
in 1811 door Napoleon bij wet als zodanig 
was aangewezen. Een minder belangrijke 
route liep van Lexmond (Vianen) naar 
Culemborg. 
Om zo snel mogelijk te kunnen rijden 
moesten de postiljons op elk langs de 
route gelegen station van paarden wisse
len. De afstand tussen de stations was 
ongeveer twee uur rijden, wat net een 
mooie afstand was om de paarden niet te 
moe te laten worden. Dit was ook de 
reden waarom Lexmond werd aangewe
zen voor de vestiging van een station. Het 
dorp lag ongeveer halverwege Utrecht en 
Gorinchem, de twee grootste plaatsen op 
de route tussen Amsterdam en Breda. In 

werkelijkheid werd het station gevestigd 
op Viaans grondgebied, hoewel men in de 
officiële stukken altijd bleef spreken van 
het station Lexmond. 

Het station op Vreugdenrijk 

Op 18 maart 1816 werd Joachim 
Sebastiaan Stroek aangesteld als eerste 
'postmeester te Lexmond'. Stroek woonde 
toendertijd op huis Rijzichtte Loenen, 
waar hij distributeur was6. Misschien 
omdat er in Lexmond geen geschikte 
ruimte te vinden was, vestigde hij zich op 
de buitenplaats Vreugd en Rijk 
(Vreugdenrijk). Hoewel dicht bij de grens 
tussen Vianen en Lexmond gelegen, 
behoorde deze buitenplaats in de buur-
schap Helsdingen tot het Viaanse grond
gebied. 
Vreugdenrijk bestond uit een herenhuis en 
een boerderij. Voor paarden en rijtuigen 
was voldoende plaats en de reiziger die 
zijn dorst wilde lessen of zijn honger stil
len kon altijd terecht in de nabij gelegen 
herberg 'De Herderin'7. De bij Stroek 
inwonende bejaarde David Hendrik 
Brauer8 kocht op 27 december 1816, 
negen maanden na de aanstelling van 
Stroek, de buitenplaats Vreugdenrijk. De 
rollen werden nu omgedraaid en Stroek 
werd commensaal van Brauer. Een jaar 
later, op 10 december 1817, overleed 
Brauer op 73-jarige leeftijd9. Vreugd en 
Rijk werd door hem nagelaten aan 
Stroek10. 
Dat was een niet te versmaden erfenis, 
want de buitenplaats Vreugd en Rijk 
bestond uit een stenen huis dat Vreugd en 
Rijk heette, met daarachter een 'bouw
manswoning, twee (hooi)bergen en tuin
manswoning'. Ervoor en ernaast lagen tui
nen en een boomgaard. In 1819 werd de 
erfenis toegewezen. 
Op Vreugd en Rijk woonden in 1817 ook 
twee koetsiers, Jan van Zijl en Hendrik 
Voogd, die ongetwijfeld bij Stroek in dienst 
waren. Men zou hieruit kunnen afleiden, 
dat de postmeester in goeden doen was, 
maar dat was zeker niet het geval, althans 
niet in latere jaren. 
Om te beginnen verliep de afwikkeling 
van de erfenis niet zonder problemen. Op 

8 



De ligging van Vreugdenrijk (hier foutief 
Vreugdenwijk!) aan de rand van de gemeente 
Vianen in 1869. Detail kaartje uitJ. Kuyper, 
Gemeente-atlas van Zuid-Holland, 1869 (boven); 
kadastrale plattegrond van Vreugdenrijk, 1832 
(onder). 

het huis rustte een bij de aankoop door 
Brauer gevestigde hypotheek van 
ƒ 2250,- (de helft van de koopsom). De 
andere wettige erfgenamen van Brauer, 
die allen in Duitsland woonden, werden 
met deze schuld opgescheept. Deur
waarder van Os uit Vianen liet in 1820 
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zelfs beslag leggen op de gebouwen en 
de inboedel". 
Rustig genieten van zijn erfenis was er 
voor Stroek dus niet bij. Bovendien zullen 
de inkomsten van het station niet erg 
hoog zijn geweest, evenmin als overal 
elders in den lande. Voor zover bekend 
maakten de diligencediensten weinig 
gebruik van het station Lexmond om er 
van paarden te wisselen. Stroek moest 
zich dus tevreden stellen een klein, wette
lijk vastgesteld bedrag van elke langsko
mende diligence. 

Reeds in 1823 verkocht Stroek Vreugd en 
Rijk (toen weer als Vreugdenrijk geschre
ven) aan de firma van Theodorus 
Schuurman en Zoon uit Utrecht'2. In de 
koop was ook begrepen een perceeltje 
hooiland in Beneden Lakerveld, groot 85 
roeden en 15 ellen13. De totale koopsom 
bedroeg ƒ 3500,-. Deze verkoop was wel
licht een vorm van familiehulp. Eén van de 
firmanten, Hendrik Elink Schuurman, was 
tenminste de zwager van Stroek. Stroek 
bleef postmeester van de Koninklijke 
Paardenposterij, maar erg best gingen de 
zaken niet, wat ook wel aan hem zelf zal 
hebben gelegen. Op het ministerie kwa
men klachten over hem binnen 'wegens 
de onbehoorlijke waarneming van zijn 
voormelde post'. Deze waren kennelijk zo 
ernstig dat hij beducht was uit zijn post te 
worden ontzet14. 
Wat de oorzaak ook moge zijn, Stroek 
was kennelijk niet langer in staat om z'n 
eigen boontjes te doppen. Nog geen jaar 
na de verkoop van Vreugdenrijk benoem
de hij op 23 maart 1824 zijn zwager H.E. 
Schuurman tot zaakwaarnemer 'ter voor
koming van zijne totale ruïne — van hem 
suppliant en deszelfs huisgezin15. 
Hendrik Elink Schuurman belastte op zijn 
beurt Johan Casper Schuurman met het 
beheer van het paardenpoststation. 
Hoewel deze pas op 13 maart 1827 offi
cieel werd benoemd tot postmeester van 
het station Lexmond, was hij al veel eer
der in die hoedanigheid opgetreden. Deze 
jonge telg van de Schuurman-clan begon 
zijn loopbaan energiek. Samen met de 
postmeesters van Utrecht, Gorinchem en 
Raamsdonk diende hij in mei 1826 (hij 



was toen 23 jaar) een verzoek in om een 
diligencedienst te mogen openen tussen 
Utrecht en Breda over Gorinchem. Dat 
was een handige zet. Op die manier ver
zekerden ze zich van werk voor hun paar-
denpoststations en genoten tevens de 
inkomsten van de diligencedienst. Na ver
kregen toestemming werd een uitvoerig 
reglement opgesteld16, dat door de autori
teiten werd goedgekeurd. De diligence
dienst is echter nooit van de grond geko
men, Waarschijnlijk omdat de initiatiefne
mers er bij nader inzien toch geen brood 
inzagen. Op dit traject onderhielden in 
1826 reeds twee en misschien zelfs drie 
ondernemers een diligencedienst, waar
door de spoeling wel erg dun werd. 
Bovendien zou de concurrentie met de 
andere diligencediensten ongetwijfeld 
kwaad bloed hebben gezet. 
Schuurman ging weliswaar op Vreugden-
rijk wonen, maar was niet vaak in Vianen 
te vinden. Meestal verbleef hij in Utrecht 
of elders in het land en liet het beheer van 
het station over aan de gemeenteontvan
ger J.G. van der Does. Deze vestigde zich 
metterwoon op de hoeve Vreugdenrijk, 
waarvan hij volgens de volkstelling van 
1829 zelfs hoofdbewoner was geworden17. 
De postiljon Hendrik van de Wal woonde 
bij hem in. 

Verplaatsing naar Ellesrust te Lexmond 

Dat het paardenpoststation Lexmond fei
telijk in Vianen stond en Schuurman het 
beheer ervan overliet aan een ander zinde 
de burgemeester van Lexmond, Ento 
Janse Mecima (tevens burgemeester van 
Vianen) niet. Hij schreef hierover in 1830 
een klaagbrief aan de minister. In april 
1834 verzocht hij de minister opnieuw het 
station van de Paardenposterij naar 
Lexmond over te brengen. In juni van dat 
jaar besliste de minister dat het er nu 
maar eens van moest komen en zo werd 
Lexmond eindelijk vestigingsplaats van 
het station voor de Koninklijke Paarden
posterij. 

Lexmonders weten nu nog te vertellen dat 
er vroeger een koninklijke stal in hun dorp 
is geweest, waar altijd een kamer werd 
vrijgehouden voor de koning. Dat laatste 

Situatietekening van Ellesrust volgens de 
kadastrale kaart van 1832. 

berust echter op pure fantasie. Het predi
kaat 'koninklijke' heeft hen op het verkeer
de been gezet. Dat dit uitsluitend betrek
king had op naam Koninklijke Paarden-
post met zijn geregelde diligencediensten 
en verhuur van koetsen is in de loop der 
tijd in de vergetelheid weggezonken. 
Schuurman moest in Lexmond een 
geschikte gelegenheid voor het station 
zien te vinden. Tot zijn geluk werd in 1835 
de naast de kerk gelegen herberg 
'Ellesrust' door de erfgenamen van her
bergier Jan van Steenis geveild18. 
'Ellesrust' bestond uit een huis, een stal, 
een erf en een tuin. Het was een geren
ommeerde herberg, waarvan 1814 tot 
1820 'het huis der gemeente' was geves
tigd19. Jan van Steenis was toen reeds 
eigenaar. Schuurman kocht Ellesrust in 
1835 voor ƒ 1625,- 20en kort daarop werd 
het paardenpoststation daar naar overge
bracht. Het is niet zeker of Schuurman 
zelf het station beheerde, maar naar alle 
waarschijnlijkheid had hij dat, net als in 
Vianen, overgelaten aan een ander. In 
1854 woonde hij in ieder geval als direc
teur van de Utrechtsche Brandwaarborg-
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maatschappij in de stad Utrecht. 
Rond 1850 vestigde de plaatselijke 
geneesheer Jan Adolph van Effen zijn 
dokterspraktijk op Ellesrust. Hij vervulde 
tegelijkertijd de functie van waarnemend 
stationsmeester. In die tijd had 
Schuurman drie paarden ten dienste van 
de paardenpost op de stal van het station 
staan. Eén ervan gebruikte dokter Van 
Effen om zijn patiënten te bezoeken. Hij 
hoefde voor het gebruik echter niets te 
betalen, waarschijnlijk als compensatie in 
natura voor het waarnemen van het post
meesterschap. Daar hij geen eigenaar 
was van het door hem gebruikte paard, 
was hij bovendien daarvoor geen belas
ting schuldig. Dat zai hem goed uitgeko
men zijn, omdat Van Effen niet tot de rijk
ste Lexmonders behoorde2'. De belasting
dienst dacht daar echter anders over en 
de dokter moest alsnog met belasting
penningen over de brug komen22. 
Na de opheffing van de Koninklijke 
Paardenposterij in 1854 verkocht 
Schuurman Ellesrust aan dokter Van 
Effen. De inventaris van het paardenpost-
bedrijf werd in het openbaar geveild en 
bracht ƒ 680,30 op. De inventarislijst van 
de geveilde goederen geeft een aardig 
beeld van wat er zoal op het paardenpost-
station op Ellesrust in bedrijf was23. 
Verder werden nog geveild: lantaarns, 
haverkisten, bitten, bomen, een kruiwa
gen, enz. Zo kwam, met deze veiling en 
de verkoop van Ellesrust, een einde aan 

het paardenpoststation in Lexmond. 

Appendix 1 

Vreugdenrijk 

De naam Vreugdenrijk [=rijk aan vreugd] 
wordt in het begin van de 19e eeuw ook 
wel aangetroffen als Vreugd en Rijk. In 
twee stukken uit 17332" wordt gesproken 
over een huis Vreugdenrijk, hoewel het 
niet zeker is of het daarbij om hetzelfde 
huis gaat. Ook in 1735 is sprake van 
Vreugdenrijk25. 
In het eerste stuk is sprake van 'den 
ouden hoff' wat kan wijzen op nieuwbouw 
of verbouwing van het bestaande huis. 
Tussen beide schrijfwijzen zit een wereld 
van verschil. Onbemiddeld zullen de 
bewoners wel niet zijn geweest, maar of 
het in de 19e eeuw de bedoeling was dat 
ook in de naam tot uiting te laten komen, 
is maar zeer de vraag. De meest waar
schijnlijke schrijfwijze lijkt Vreugdenrijk te 
zijn geweest. Vreugdenrijk heeft later, tij
dens de brand in Lexmond in 1872, nog 
een rol gespeeld in de gezamenlijke 
geschiedenis van Vianen en Lexmond26. 
Voor de verdere geschiedenis van 
Vreugdenrijk volstaan wij hier met de 
opsomming van de eigenaren vanaf 1816. 
Dat waren achtereenvolgens: De Waal, 
Carpentier, Brauer, Stroek, Schuurman, 
Bikker, De Vor, Bassa, Van den Broeke, 
Barneveld, Koedam en Van der Wal. 

Te veilen koper Prijs 

Een zwart merriepaard Nicolaas den Uijl, Vianen f 1 5 0 -
Een volbles merriepaard Flohs Bogerd, Lexmond f 8 4 -
Een calèche Jan de Vor, Utrecht f 6 0 -
Een barochette Cornells v.d. Andel, Ameide f 1 2 2 -
Een fourgon Jan de Vor, Utrecht f 3 5 -
Een kar Jan de Vor, Utrecht f 1 6 -
Een stortkar Comelis v.d. Andel, Ameide f 3 7 -
Vier mud haver Johan Adolf v. Effen, Lexmond f 18,80 
9 3/4 mud haver Pieter Gerard Zorn, Lexmond f 3 9 -
Een mestvaalt Johannis Ipenburg, Lexmond f 2 5 -
Een partij hooi Johan Adolf v. Effen, Lexmond f 9,75 
Een koppel paardentuigen Christiaan v. Heedhuizen f 4,25 
Een koppel paardentuigen Johannis Ipenburg f 2,50 
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X.>;. 

Gezicht op het herenhuis Ellesrust te Lexmond. 
Het witgeverfde huis, dat minder voornaam was, 
is het noordelijke huis. De stal is net niet zicht
baar. 

De buitenplaats Vreugdenrijk was gelegen 
in Helsdingen, binnendijks aan de Lekdijk. 
Hoe zij er in 1820, toen er al enkele jaren 
een station van de paardenposterij was 
gevestigd, heeft uitgezien vinden we 
beschreven in het verslag van deurwaar
der Van Os over het 'in arrest genomen 
perceel'27: 
'De Buitenplaats Vreugd en Rijk heeft 
eene ingang aan de landzijde in 
Helsdingen onder Vianen door een hek en 
laan met lindeboomen beplant, aan 
weerszijde van welke zich bevindt een 
tuin en plantagie, beplant met veele vrucht 
en andere boomen. De huizinge vertoond 
vooraan, van buiten eene heerenhuizinge, 
opgemelde plaats uitzigt hebbende, de 
huisdeur geeft ingang naar een voorhuis 
belegd met een wit marmer steenen vloer 
aan beide zijden voorzien van eene 
groote en een kleine kamer beide behan
gen en de laatste voorzien van een 
schoorsteen, achter welke groote kamer 
zich bevindt de kelderkamer met schoor
steen, naast dezelve nog een kamertje, 

en aan de andere zijde de meidenkamer 
en beneden dezelve de kelder; mits
gaders boven gemelde kamers en voor
huis de ruime zolders, alles behalve de 
onderscheidene slaap-, stookplaatsen en 
kasten, als anders daarin zich bevindende 
- aan het einde van het voorhuis door een 
dwarsgang bevindt zich de keuken; waar
boven eene ruime zolder en daarnevens 
en achter eene boerenwoning en kaaska-
mer; met stook- en slaapplaats en eene 
ruime stalling, 't welk alles achter en op 
zijde uitzigt en uitgangen heeft op de 
plaats en tegen den hogendijk, voorts op 
het erf twee vier roedige hooijbergen 
mitsgaders eene ruime schuur en een 
tuinmanshuis met een voor en achterwo
ning alles op voorschreeve plaats uitzigt 
hebbende - en hebbende de voorschre
ven buitenplaats eene uitgang boven naar 
den Hogendijk door een hekke'. 
Het huis had verder een 'oprijdeur' en 
telde 23 ramen. Volgens een eerdere 
beschrijving uit 181728 behoorde tot het 
huis tevens een kammolen, en waren 
broeiramen en tuinsieraden aanwezig. Het 
grondoppervlak bedroeg 3700 m2. 
Mogelijk was de buitenplaats vroeger gro
ter geweest en is zij later opgesplitst in 
kleinere percelen. 

Op de kadastrale kaart van 1832 is duide
lijk de plaats en omvang van het grote 
herenhuis en de ernaast gelegen boerderij 
te onderscheiden. Beide huizen zijn sinds
dien afgebroken. De huidige boerderij 
staat op de plaats waar vroeger het 
herenhuis stond. Van de oude situatie is 
helaas geen prent bekend. 
In de richting Vianen grensde Vreugden-
rijk aan een stuk land dat de Kolfbaan 
heette. In 1935 werd dit bij het Vreugden-
rijkperceel gevoegd. 

Appendix 2 

Ellesrust 

Volgens de oudst bekende vermelding uit 
1784 werd Ellesrust als één woord 
geschreven. Op de minuutplan van de 
kadastrale kaart van 1832 vinden we 
evenwel de naam geschreven als Elles 
Rust29. Wij hebben de oude schrijfwijze 
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De stal van Ellesrust, zoals die er in 1980 nog uitzag, gezien vanaf het erf in de richting van de straat. 
Pentekening door Th. W. van Zijderveld-Van Eijk. 

Ellesrust aangehouden. Wat Rust bete
kent is duidelijk [het vrijzijn van inspan
ning; stilte; innerlijke vrede enz.], maar 
Elles geeft ons meer problemen. In het 
middelnederlands kan 'elle' staan voor 
'mededingster' of 'rivale', maar dat biedt 
weinig houvast30. Het kan ook de beteke
nis hebben van een spel met een aan 
beide einden gepunt stokje, dat ook bij 
een soort honkbalspel werd gebruikt31. 
Een samenhang met de naam Elles [van 
Elisabeth] of de lengtemaat el(le) is niet bij 
voorbaat uit te sluiten. Maar de juiste 
betekenis blijft voorlopig een raadsel. In 
ieder geval is het niet 'Elders rust', een 
naam die wel meer voorkomt. 
De tot nu gevonden oudste vermelding 
van Ellesrust dateert uit 1784, en wel in 
de condities van de verkoop van de 
ambachtsheerlijkheid Lexmond, Lakerveld 
en Achthoven door de erfgenamen van de 
de laatste ambachtsheer M.C. de Waal32. 
Deze had de toenmalige bewoner van 
Ellesrust, mr. Servatius Gysbertus 
Brouwer, raad van de Kamer van Justitie 
van Vianen, indertijd toestemming ver
leend voor de bouw van een duivenhok 
'tot het queeken en cultiveeren van een 
vlugt van duiven'. Hieruit blijkt dat 

Ellesrust op dat moment nog een heren
huis was, bewoond door een vooraan
staand burger. Pas in het begin van de 
19e eeuw is er sprake van een logement. 
In 1854 bestond het complex uit 'een hee-
renhuizinge met ene stalling voor paarden 
en rijtuigen en daarachter gelegene tuin'33. 
De stal met de staldeur aan de straatkant 
lag aan de zuidzijde van het herenhuis en 
was waarschijnlijk alleen binnendoor 
bereikbaar, totdat in 1821 door de zuide
lijke buren recht van overpad werd ver
leend. 
Het herenhuis bestond uit twee delen. 
Het meest zuidelijke deel, dat aan de stal 
grensde, was het hoofdgebouw. Het 
bevatte drie kamers, een keuken, een 
regenwaterpomp, twee kelders, een gang 
en zolders. Van het noordelijke deel is uit 
die tijd niets bekend. 
Het herenhuis werd waarschijnlijk door 
Jan van Steenis als logement in gebruik 
genomen. Na aankoop door J.C. Schuur
man in 1835 werd het station van de 
Koninklijke Paardenposterij, de laatste 
jaren voor de opheffing van de paarden
posterij tevens dokterswoning. In 1880 
werd het geveild door de erven van dokter 
Van Effen en opgesplitst in vier delen34: 
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Het noordelijke deel van het huis werd 
later waarschijnlijk voor de helft ge
sloopt en in 1976 door A. Liefhebber 
als winkelpand herbouwd. 
Het eigenlijke herenhuis bleef woon
huis en heeft van 1900 tot 1961 dienst 
gedaan als post- en telefoonkantoor. 
De stal werd na verkoop in 1880 als 
woonhuis in gebruik genomen, 
bewoond onder andere door de 
gebroeders De Ruiter, en, na herbouw 
in 1989/90, waarbij de buitenkant 
zoveel mogelijk ongewijzigd werd gela
ten, door W. Treuren. Ook de waterput 
werd weer in ere hersteld. 
Het stuk bouwland of boomgaard. Stal 
en bouwland kwamen bij de verkoop in 
één hand. 
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