
Bericht van de Redactie 

Thans ligt aflevering 3/4 van de jaargang 
1986 van het tijdschrift voor U. Het is het 
tweede - extra dikke - dubbelnummer van 
de nieuwe redactie, die hiermee de 
opgelopen achterstand in de verschijning 
van het tijdschrift tracht goed te maken. 
Het eerste nummer van het lopende jaar 
1987 zal nog vóór de zomervakantie 
kunnen worden uitgebracht in de 
gebruikelijke omvang van een enkel 
nummer. 
In deze aflevering zijn de verschillende 
bijdragen weer gegroepeerd rond een 
thema, welke werkwijze de redactie - en 
naar zij hoopt ook de lezers - goed bevalt. 
Deze keer is gekozen voor het onderwerp 
"boeren, burgers en buitenlui". 
Begonnen wordt met de "boeren" in de 
vorm van een interview dat mevrouw 
Leeuwenberg-Steegh had met de 
100-jarige Gerrit Baars, waarin deze 
vertelt over het boerenleven te Vianen in 
het begin van deze eeuw. De "burgers" en 
dan met name de meer gegoeden onder 
hen, komen aan bod in een tweetal 
artikelen van de heer Krijnen. In "De 
magistraat van Vianen" doet hij de 
samenstelling, taken en bevoegdheden 
van dit bestuurscollege uit de doeken, om 
vervolgens in "De bestuurders van Vianen 
in de 18e eeuw" de heren magistraten zelf 
onder de loep te nemen als politiek juridi
sche elite. De "buitenlui" spelen een 
hoofdrol in de bijdrage van de heer 
Koenhein over de bekende 18e eeuwse 
satiricus Jacob Campo Weyerman, die in 
een scrabeus werkje de dubieuze handel 
en wandel beschrijft van zijn naar de 
vrijstad gevluchte tijdgenoten. De heer De 
Korte doet verslag van een onderzoek 
naarde politieke en sociaal-economische 
aspecten van Vianen als plattelandsge
meente in de 19e eeuw. 
Dit nummer van het tijdschrift wordt 
besloten met de vertrouwde kroniek van 
gebeurtenissen die voor de geschiedenis 
van Vianen van belang zijn. 

Gerardus Jan Hendrik Baars. 

Op bezoek bij een honderdjarige 

Op 1 juli 1986 is Gerrit Baars, de oudst nog 
levende inwoner van Vianen, 100 jaar 
geworden. Een feest dat uitbundig in de 
familie is gevierd. Het gebeurt niet elke 
dag dat zoiets voorkomt en daarom wil de 
redaktie van dit tijdschrift hier dan ook de 
nodige aandacht aan schenken. Aan de 
hand van een aantal vragen aan deze 
oudste inwoner van Vianen heeft de 
redaktie getracht een beeld te schetsen 
van Vianen en Gerrit Baars 1886-1986. 
Een beeld, dat uiteraard niet volledig kan 
worden genoemd, maar meer een 
impressie geeft van herinneringen die 
verder reiken dan de herinneringen van de 
gemiddelde lezer. 

Persoonlijke gegevens 

Op 1 juli 1886 werd Gerardus Jan Hendrik 
Baars om 3 uur 's middags geboren op 
Achterstraat 38, bekend als het logement 
"De Oranjeboom"; hij was de oudste zoon 
van Cornelis Baars, oud 29 jaar, van 
beroep bouwman (landbouwer) en 
Hendrika Johanna van Geffen. Op 2 juli 
werd hiervan aangifte gedaan op het 
stadhuis. Diezelfde dag werd hij gedoopt 
door pastoor Geerdink in de toen pas 
voltooide r.k. kerk. 
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Op 4-jarige leeftijd ging hij naar de r.k. 
kleuterschool van de zusters van 
Amersfoort gevestigd in het Egbertusge-
sticht, die vlakbij zijn ouderlijk huis lag. 
Daar kwam hij onder de hoede van zuster 
Bianca. 
Een van zijn vroegste herinneringen uit die 
tijd is dat hij water voor de was voor zijn 
moeder ging halen bij de grote pomp op 
de Voorstraat. Daarmee zal hij wel de 
enige inwoner van Vianen zijn die de pomp 
nog in zijn oude glorie heeft meegemaakt. 
Zoals bekend werd de pomp in 1891 
overgebracht naar de tuin van het 
Rijksmuseum te Amsterdam om pas in 
1979 op een geheel andere plek in Vianen 
weer op te duiken. 
Van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar 
doorliep hij de openbare lagere school die 
toen gevestigd was op het Hofplein naast 
de in 1907 gebouwde watertoren. 
Na zijn twaalfde jaar verliet Gerrit Baars de 
lagere school. Zijn daaropvolgende 
herinnering was de geboorte van zijn zus 
Jo (1899): Toen moest ik in een andere 
kamer. Overigens zijn deze zuster Jo en 
een "broertje" Jan (1893) beiden nog in 
leven en woonachtig te Vianen. 
In 1905 moest hij opkomen voor de loting 
van de militie, een belangrijke gebeurtenis. 
Door middel van loting werd beslist of men 
al dan niet in militaire dienst moest. Dit was 
een gevolg van een groter aanbod dan 
vraag naar jonge recruten. Voor veel 
jongens van het platteland was dit de 
enige mogelijkheid eens wat van de 
wereld te zien. Op 10 oktober 1905 de dag 
na de paardenmarkt was het zover. De 
"lotelingen" van de lichting 1905 moesten 

zich melden op het stadhuis om daar hun 
lot te trekken. Gerrit trok 36, een hoog 
nummer, (in zijn herinnering was het 
nummer 40, maar vermoedelijk was hij in 
de war met het aantal lotelingen dat in dat 
jaar 40 bedroeg). Toch was 36 een goed 
nummer want de even nummers bleken 
uitgeloot. 

In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. 
Nederland bleef neutraal. Gerrit herinnert 
zich voornamelijk de grote schaarste aan 
verlichtingsartikelen, zoals lampolie en 
lucifers; iets wat in het logement van zijn 
ouders nogal wat ongemakken met zich 
meebracht gezien de vele militairen die 
daar ingekwartierd waren. Met deze 
ingekwartierde militairen heeft hij ook na 
de eerste wereldoorlog nog kontakt 
gehouden, wat een bezoek aan Friesland 
en Gouda tot gevolg had. 

Op 7 mei 1917 trad hij in het huwelijk met 
Petronella Bouwman afkomstig uit 
Everdingen. Het trouwfeest werd gevierd 
in café "Lekzicht" te Hagestein. In de 
daaropvolgende jaren werden zijn 
kinderen Rika (1918), Gerard (1919) en 
Kees (1921) geboren. Gerrit Baars bleef 
zijn hele leven werkzaam in de landbouw. 
Ook hield hij zich bezig met de handel 
daarin. Zelfs in de moeilijke oorlogsjaren 
van de tweede wereldoorlog verhandelde 
hij nog tabak met pastoor Adan, een 
verwoed roker, in ruil voor berichten van 
radio Oranje. Voor wat betreft de oorlog 
zelf bewaart hij nog levendige 
herinneringen aan de mobilisatie van 
1939, toen de militairen niet meer bij 
partikulieren werden ingekwartierd, maar 

Uitslag Loting 
Na t i o na Ie M i l i t i e . 

Gebonden te V i a n e n 
o p D i n a d a g 10 O c t o b e r 

VIANEN 40 lotellngera. 
1 H G »»o Eiteren, gebreken. 
3 H J doe». 
8 G A de Vor, broederdiemt. 
4 T «an Bemmel. 
B T B Voorboom. 
6 W fan Straiten. 

Mededeling uit de Vijf herenlanden van 11 oktober 1905 met de uitslag van de loting 
voor de Nationale Militie. 

7 F C Bonne-. 24 B Labile. 
8 B L Verhoeven. 85 D van Ba it, broederdlesit. 
9 G J Blokland. 86 A van Maren. 

10 D de Jo-g. 27 W van G Hen. 
11 T Veulnis. 88 G van den Berg, gebreken. 
ia W Jonken. 89 fl Bojcri. 
ia J H Carnu. 30 J J H van Hemert. 
14 H *ao Eijl, broederdienat. 31 J J van Zwieten. 
IS F Diepenbont, broederdieott. 32 H Oolman. 
IS G var, den Boveokamp. 88 W Copier. 
17 N Nuuwpoort, gebreken. SI T Lagerwaardf broederdlenBt 
IS J L f»B Staaten, 85 P Northau CD. 
19 T VVelp, g-.breken. 36 G J H Baan. 
80 J ?au det Velder, gebreken. 87 G van Eijk. 
ai H fan der 3unt. 88 H T Vernoeven. 
82 A V-ü Nieturpoort. 89 D de Krnijf. 
2S J G Colenbrander. 40 J A van Vu^t. 
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voorlopig in de drie lagere scholen van 
Vianen gehuisvest; dit tot grote vreugde 
van de schooljeugd die daarvoor vrij 
kreeg. Alleen de officieren werden bij 
burgers ingekwartierd of in het 
"Zwijnshoofd" dan wel het "Gouden 
Hert" ondergebracht. Al vrij snel werden er 
voor de soldaten barakken gebouwd op 
"De Waard" en in "De Hagen". 
Na de tweede wereldoorlog kwam de 
landbouwmechanisatie pas goed op 
gang. Gerrit heeft deze niet meer 
meegemaakt. Op 3 juni 1955 kreeg hij 
bericht van de Raad van Arbeid te 
Dordrecht dat hem een ouderdomspen
sioen werd toegekend van ƒ 19,50 per 
maand. Vier jaar later, op 9 mei 1959, 
overleed zijn vrouw. Kort daarna verhuisde 
hij samen met het gezin van zijn zoon Kees 
naar "De Ponthoeve" aan de Lek. Daar 
vierde hij ook zijn honderdste verjaardag, 
een gebeurtenis die — hoe kan het anders 
in deze tijd — is vastgelegd op een 
videoband. 

Economisch leven 

Al op jonge leeftijd moest Gerrit Baars 
meehelpen, zowel in het logement als op 
het land. In het logement zorgde hij voor 
de olielampen binnen en de gaslantarens 
buiten. Het was de tijd dat Vianen nog niet 
op het eiectriciteitsnet was aangesloten. 
Zijn werkzaamheden in de landbouw 
verschilden al naargelang het seizoen, 's 
Winters was er weinig anders te doen dan 
het doormelken van guiste koeien (d.w.z. 
koeien die niet meer kalfden); 's zomers 
was er een overvloed aan werk vooral in de 
landbouw. Overwegend betrof dit de 
aardappelteelt, verder de fruitpluk, de 
hennepteelt voor de touwproduktie die 
met name op de Rietkamp plaatsvond, 
omdat de magere en natte grond zich 
daartoe goed leende, en tenslotte de 
teelt van diverse groentes, zoals erwten, 
kool, bieten en wortels. 
Vooral 's zomers waren de werktijden lang 
en men hield zich op de been door grote 
hoeveelheden koffie. Tussen 5 en 6 uur 

ontbeet men met koffie en brood, daarna 
werd er met een korte pauze om 9 uur, met 
opnieuw koffie en brood, gewerkt tot het 
middaguur. Na een warme maaltijd 
bestaande uit aardappelen met groente 
(afhankelijk van het seizoen) of gestoofde 
peren en soms een stukje spek, werd het 
werk hervat tot een uur of negen/half tien 
met twee onderbrekingen voor nog meer 
koffie met brood. De dag werd besloten 
met een goed bord gerstepap waarna men 
ging slapen. Voor het eigen vleesgebruik 
werd jaarlijks een varken vetgemest; een 
tweede mestvarken was bestemd voor de 
verkoop. 

De velden die hij bewerkte werden 
meestal gepacht. Grote landeigenaren 
rond de eeuwwisseling waren de "heer 
van het Viaanse bos", die 50 tot 60 bunder 
(1 bunder is 0,75 ha) bezat; graaf Bentinck 
tot Alderwerelt, die landerijen bezat op Het 
Slijk, in de Monnikenhof op Autena en het 
stuk land waar nu de volkstuintjes zijn bij 
het Hofplein; verder de heren Dubois, 
Begram van Eeteren, Van Diggelen, Van 
Lanschot, Stuart en Mijnlieff. Ook van het 
toenmalige Weeshuis en de Manhuisgoe-
deren pachtte hij diverse stukken grond. 
De pachtwet van 1938 en de aanvullingen 
daarop waren voor de pachters een grote 
verbetering, waardoor hun rechtszeker
heid werd vergroot. Men kon het nu 
eenmaal gehuurde land voor langere 
perioden verbouwen, voordien moest men 
het publiekelijk huren voor een tijdsduur 
naar het believen van de eigenaar. 

Tot 1930 was het vrij rustig in de 
landbouw, de crisisperiode bracht hierin 
grote verandering. Wat Vianen betreft 
vielen de ontslagen vooral in de 
steenindustrie, bij de hoepelmakers, 
klompenmakers en borstelmakers. Deze 
zagen door de mechanisatie van deze 
bedrijfstakken hun inkomsten teruglopen. 
De stempelaars uit deze bedrijfstakken 
waren meestal te vinden op het hoekje van 
het stadhuis en bij de Sociëteit op de 
Voorstraat waar ze stonden te pruimen en 
te spugen. Het overgrote deel van deze 

51 



1 

werklozen woonde ten oosten van de 
Voorstraat op de "oven van Keer", de 
"acht zaligheden", de vuile steeg, de 
Varkensmarkt, de Koestraat, de 
Molenstraat en aan de Weesdijk. Ten 
westen van de Voorstraat woonden meer 
de kleine boertjes en de landarbeiders. De 
grote werkloosheid trachtte men in Vianen 
enigszins op te vangen door werkver
schaffing, zoals de aanleg van een nieuwe 
beschoeing voor de stadsgracht. In de 
streek verschafte de bouw van de nieuwe 
brug en de sluis te Vreeswijk enig soulaas. 
De tweede wereldoorlog bracht ook 
veranderingen mee voor de landbouw. 
Baars ging tabak verbouwen wat wel meer 
gebeurde in deze streek, nadat de toevoer 
uit de Verenigde Staten tot stilstand was 
gekomen. Andere veel gevraagde 
Produkten waren bruine bonen, groene 
erwten en wortels. De opslag hiervan was 
in de kelders van het Hofplein (nu kapsalon 
"Teunie") en bij de Lekpoort (potterie "De 
kleine klok"). Aardappelen werden veel 

verbouwd, een groot gedeelte hiervan was 
bestemd voor de gaarkeuken die gelegen 
was op de Ringdijk. Na de oorlog kon je 
volgens Baars alles verbouwen watje 
wilde en je kreeg er goed geld voor. 
Tot op hoge leeftijd hielp Gerrit Baars mee 
in het bedrijf van zijn zoon Kees, zowel bij 
het melken van het vee, maar vooral in de 
groententuin voelde hij zich thuis. Vanaf 
de jaren '80 gingen de jaren echter tellen 
en moest hij noodgedwongen en tot zijn 
verdriet het actieve boerenleven staken. 

Sociaal leven 

In het logement "De Oranjeboom" 
kwamen gasten van diverse pluimage 
waaronder veel rondtrekkende 
kooplieden. Onder dezen waren er die 
middeltjes verkochten tegen allerhande 
ziekten en kwalen, zoals lijnmeelpap om 
gezwellen open te krijgen, fluitekruid 
(kwaaienoaf) voor een goede stoelgang, 
ratelaar een soort wortel tegen de koorts, 

Foto van de toneelvereniging "Tot nut en genoegen" der r.k. Werkliedenvereniging St. Jozef, 1911. 
Van links naar rechts achter: 1. Toon Poot, 2. Huib Steehouwer, 3. Willem Tukker, 4. Gert Blokland (?), 
5. Hannes de Hartog, 6. Thomas Welp, 7. Gerrit Baars (van 't kerkhof), 8. Willem Verstraaten (?). 
Voor: 1. Gert van Kalles, 2. Gert van Eindthoven, 3. Kees Rovers, 4. Gerrit Baars, 5. Rinus Kemp. 
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maar ook pissebedden. Van de laatste 
weet Gerrit Baars zich nog te herinneren 
dat die werden gezet op het etterende 
been van A(?) Krouwel, die op deze wijze 
hiervan genas. Zelfs aderlaten werd nog in 
de jaren '90 van de vorige eeuw toegepast! 
Verder maakte men veel gebruik van 
huismiddeltjes bij ziekten zoals 
gedroogde klaproos en kamille. Voor 
spier- en andere pijnen ging men naar een 
"strijker". 

De komst van de eerste auto te Vianen 
moet ongeveer tussen 1900 en 1902 
geweest zijn. Gerrit Baars herinnert zich 
de eerste gezien te hebben, terwijl hij 
bezig was met het bewerken van zijn 
aardappelveld op het "Bensbergje" in de 
Monnikenhof. In deze periode kwam ook 
het katholieke verenigingsleven tot bloei. 
Deze katholieke sociale emancipatie uitte 
zich in Vianen door de oprichting tussen 
1900 en 1902 van de r.k. werkliedenvereni
ging "St. Jozef". Ook Gerrit Baars werd lid 
van deze vereniging. Een onderdeel van 
deze vereniging was de toneelclub en hij 
heeft aan diverse door deze club 
opgevoerde stukken deelgenomen. De 
opvolger van de r.k. werkliedenvereniging 
was de Katholieke Arbeiders Bond (1921) 
en de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders 
Bond (1921). Haar verenigingsgebouw lag 
schuin tegenover de pastorie en staat nog 
bekend onder de naam de "Bond". In dit 
gebouw was dan ook de receptie en het 
grote feest voor zijn honderdste 
verjaardag bijgewoond door een 
uitgebreide familie Baars. 

V.F.C. Leeuwenberg-Steegh 

De magistraat van Vianen 

Van ouds kennen we in de Republiek een 
tweetal bestuursmodellen: het Hollandse 
stelsel en het model dat typerend is voor 
de oostelijke gewesten. Utrecht zou dan 
een overgangsgebied zijn met kenmerken 
van zowel het ene als het andere stelsel. 

In Holland was de raad identiek met de 
vroedschap; de magistraat, het college 
van burgemeesters en schepenen, 
maakte deel uit van de vroedschap. De 
raad vulde zich zelf aan door middel van 
een coöptatiesysteem. In het oosten van 
de Republiek daarentegen werd de raad 
slechts gevormd door de magistraat, die 
ook daar uit burgemeesters en schepenen 
was samengesteld. Aanvankelijk 
speelden hier de burgers door middel van 
het college van gemeenslieden een 
belangrijke rol: dit college koos iemand uit 
de rijen der burgers om een vacature in de 
raad opte vullen1. 

Vianen behoorde noch tot het Hollandse, 
noch tot het oostelijk model. Vianen kende 
geen vroedschap, ook de benaming 
"raad" was er in de achttiende eeuw 
onbekend. Er was slechts de magistraat, 
waartoe echter behalve twee burgemees
ters en schepenen ook de drost behoorde. 
De drost deed jaarlijks rond eind 
december een voorstel aan de heer voor 
een nieuwe magistraat voor het komende 
jaar. De leden hiervan hadden dus niet 
levenslang zitting. Dit afwijkende systeem 
dankt Vianen ongetwijfeld aan haar 
uitzonderlijke positie in de Republiek door 
haar souvereine status. Opgemerkt dient 
nog te worden dat de Staten van Holland 
als heer van Vianen waarschijnlijk heel wat 
kritischer waren ten aanzien van de 
benoemingen van de drost dan hun 
voorgangers de Brederodes, de Dohnas 
en de Lippes. In 1740 vond Den Haag het 
dan ook nodig een reglement op te stellen 
waaraan de drost zich had te houden. De 
tekst luidde als volgt: 

Reglement waarna de Drossaard der Stede 
en Landen van Vianen, zig omtrent de 
bestellinge van de Regeringe der Stad 
Vianen in opzichte van de Burgemeesteren 
en Schepenen zal hebben te gedragen. 
Gearresteerd: 29 december 1740. 
De Regtbank bestaande uit den Drossaard 
als schout civil, zeven schepenen 
werdende de eerste genaamt 
schepenburgemeester, zo zullen alle jaren 
4 schepenen in functie blijven, waarvan die 
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