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"Strijd, rust en verlatenheid". Politieke 
en economische aspekten te Vianen 
1840-1850. 

Inleiding 

In haar novelle De straat schrijft Ina 
Boudier-Bakker over Vianen: "Onder den 
grauwen wijden hemel lag in den stillen 
najaarsdag (...) het kleine vergeten stadje, 
in zijn vereenzaming ver achter de 
uiterwaarden van de grote rivier. Vele 
malen, in vroeger eeuwen hadden wilde 
horden vreemd krijgsvolk de nauwe poort 

bestormd en de sterke verschansing van 
de grijze wallen rondom. Strijd was er 
geweest en fel leven (...) daarna was er 
verval gekomen, de rust, de verlaten
heid"1. Deze literaire regels geven - heel 
kort - de loop van de Viaanse 
geschiedenis weer. In de vorige eeuw was 
het geslacht van de Brederodes een 
herinnering. Voorbij was de tijd dat Vianen 
oorlog voerde met de steden rondom. 
Voorbij was ook de autonome status. In 
1725 was de vrije heerlijkheid Vianen door 
de Staten van Holland aangekocht. Het 
stadje verloor toen een groot deel van zijn 
zelfstandigheid. Na de Bataafse 
omwenteling, 1795, was Vianen volledig 
onderdeel van de provincie Holland 
geworden. In dat jaar telde het plaatsje 
1820 inwoners2. En zo lag in de eerste helft 
van de vorige eeuw Vianen als een wat 
slaperige Hollandse (na 1840 
Zuid-Hollandse) gemeente aan de oevers 
van de Lek. In dit artikel wil ik een beeld 
geven van de politieke en sociaal-econo
mische situatie in die jaren, met name 
tussen 1840 en 1850. Maar allereerst lijkt 
het mij goed wat aandacht te besteden 
aan de politieke en economische 
achtergrond van het vroeg-19de eeuwse 
Nederland. Binnen de nationale context 
valt de stadsgeschiedenis van Vianen 
beter te begrijpen. 

Politieke en economische aspecten van 
Nederland 1815-1850 

Het Verenigd Koninkrijk (Nederland en 
België) dat na de Franse tijd in 1815 
gestalte kreeg, vormde een eenheidsstaat. 
De Grondwet vormde een combinatie van 
vooral monarchale, aristocratische en 
democratische principes. Het 
zwaartepunt van de macht lag duidelijk bij 
de koning. Het parlement, de Staten 
Generaal, bestond uit twee kamers 
waarbij de Eerste Kamer werd 
samengesteld door de koning uit de 
"aanzienlijken van den lande". De Tweede 
Kamer werd door de Provinciale Staten 
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samengesteld die zelf getrapt en 
standsgewijs werden gekozen. Al met al 
ontstond er een monarchaal-aristocratisch 
bestel, zoals te verwachten viel in een 
tijdperk dat in de Europese geschiedenis 
bekend staat als het Restauratietijdperk. 
Toch is het goed te beseffen dat het om 
een getemperde reactie ging, want 1815 
betekende echt geen terugkeer naar de 
situatie vóór 1795. De eenheidsstaat, de 
soevereiniteit van de vorst, waardoor de 
macht van de regenten werd ingeperkt, de 
grondwet, de gelijkheid voor de wet en de 
(beperkte) parlementaire rechten, het 
waren allemaal nieuwe zaken. 

Johan Rudolph Thorbecke. Portret door Jan 
Hendrik Neu man, 1852. Thorbecke was als 
minister van binnenlandse zaken grondlegger 
van de nog steeds geldende gemeentewet 
(1851). Foto Rijksmuseum Amsterdam. 

Wij zagen in het voorgaande de zeer 
sterke positie van de monarch in het 
nieuwe staatsbestel. De betekenis van het 
aristocratische en democratische principe 
kunnen wij achterhalen bij een nadere 
analyse van het kiesstelsel. Centraal 
kenmerk van het kiesrecht was de 
standsgewijze en getrapte opzet. De 
Provinciale Staten, die, doordat zij de 
Tweede Kamer kozen, een centrale plaats 
in het geheel innamen, werden door drie 

standen gekozen: de ridderschap (= de 
adel); de steden en de landelijke stand (= 
het platteland). De adel wees haar 
vertegenwoordigers in de Staten direct 
aan. In de steden en op het platteland 
verliep dit echter trapsgewijs. In de steden 
hadden mannen die minstens 23 jaar oud 
waren en een bepaald bedrag aan directe 
belastingen betaalden stemrecht. Zij 
kozen een kiescollege. Het passief 
kiesrecht voor dit kiescollege was 
voorbehouden aan mannen van 25 jaar en 
ouder; dezen betaalden een veel hogere 
census. Het kiescollege koos de 
stadsraad waarin men in principe voor het 
leven gekozen werd. Het was deze 
stadsraad nu die de afgevaardigden voor 
de Provinciale Staten koos. Het platteland 
was ingedeeld in kiesdistricten. De 
gemeenteraden werden geheel benoemd 
en speelden daarom geen rol bij de 
verkiezingen. De stemgerechtigden in elk 
kiesdistrict kozen een kiescollege. Dit 
kiescollege koos dan in de hoofdplaats 
van het kiesdistrict de afgevaardigden in 
de Provinciale Staten. 

Als wij bovenstaand kiesstelsel overzien 
zal duidelijk zijn dat de verschilende 
trappen en het besloten karaktervan de 
procedures iedere politieke belangstelling 
van betekenis de kop indrukten. Alles 
bijeen kreeg het Verenigd Koninkrijk een 
monarchaal-aristocratisch bestel. Wij 
zullen zo dadelijk gaan bekijken wat een 
ander voor de politiek in een plattelands
gemeente als Vianen betekende. 
De Belgische opstand van 1830 en de 
definitieve afscheiding van het zuiden in 
1839 hadden belangrijke gevolgen voor 
het noorden, niet zozeer politiek als wel 
economisch. Nederland lag met een 
agrarisch-ambachtelijke economie 
ingeklemd tussen industrialiserende 
landen als België, Engeland en de Duitse 
landen. De staatsschuld was groot; de 
produktie stagneerde, de aanwezige 
industrie was veelal huisnijverheid. De 
historicus Van Tijn heeft beeldend 
gesproken van "eilanden van grootbedrijf 
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in een zee van kleinbedrijf"3. Sociaal 
gezien doemt een donker beeld op. Velen 
hadden geen werk; een leger van paupers 
leefde van de bedeling. Werkverschaffing 
bood geen werkelijke oplossing en hield 
hoogstens een aantal bedelaars van de 
straat. De armoede ontwrichtte veelal de 
huwelijken, bracht verwaarlozing van de 
kinderen met zich mee en leidde tot 
drankmisbruik. Pauperisme en massale 
kindersterfte gingen hand in hand. 
In het land ontstonden liberale 
oppositiegroepen. De sociale malaise kon 
volgens de liberalen alleen door 
veranderingen in het staatsbestel worden 
doorbroken. Maar de liberale oppositie 
was klein en zonder verworteling in de 
bevolking. Er was in het agrarisch-am-
bachtelijke Nederland geen sterke 
gezeten burgerij die politieke vernieuwin
gen kon afdwingen. De zo ingrijpende 
grondwetswijziging van 1848 was dan ook 
in vele opzichten toeval4, het resultaat van 
angst voor revolutie, een weifelende 
koning en een uiterst competent optreden 
van de liberaal Thorbecke. 
Nu wij in een grove schets enig zicht 
hebben gekregen op de politieke en 
sociaal-economische situatie in 
Nederland tussen 1815 en 1850 kunnen 
wij "inzoemen" en onze aandacht richten 
op Vianen. 

Vianen tussen 1840 en 1850 

Vianen telde tussen 1840 en 1850 rond 
2500 inwoners5. Zoals te verwachten viel 
vooreen plattelandsgemeente in het 
agrarisch-ambachtelijke Nederland van 
de eerste helft van de vorige eeuw, was 
een groot gedeelte van de bevolking direct 
of indirect op de landbouw georiënteerd. 
Direct als landbouwer of landarbeider; 
indirect als werknemer in een agrarisch 
nijverheidsbedrijf. Uit een lijst per januari 
18436 blijkt dat er twaalf fabrieken, 
trafieken en bedrijven functioneerden, 
allen nauw met de landbouw verbonden. 
Het betrof een aardappel-siroopfabriek, 

twee molens, een leerlooierij, twee 
touwslagerijen, twee hoepelmakerijen, 
twee steenbakkerijen, een stoelenmakerij 
en een grutterij. 

Voorstraat, ca. 1840. Aquarel door Mr. O.U. 
Stavenisse de Brauw. Duidelijk waarneembaar 
zijn de Lekpoort, het Stadhuis en het huidige 
politiebureau. Een centrale plaats neemt de 
stadspomp in (nu achter het stadhuis). Foto 
Hamerling. 

Een groot deel van de bevolking leefde 
aan de rand van het bestaansminimum, 
een gegeven dat niet opvallend is in het 
licht van de beschreven sociale situatie in 
de rest van het land en eigenlijk ook niet 
opzienbarend voor een pre-industriële 
samenleving7. In 1845 en 1846 werd, 
onder andere, de provincie Zuid-Holland 
ernstig getroffen door een aardappelziek-
te, waardoor werk en voedsel voor de 
lagere sociale groepen in gevaar dreigden 
te komen8. Op 13 november 1846 deed de 
armencommissie van de plaatselijke 
hervormde gemeente een subsidie-aan-
vrage bij het gemeentebestuur9. De 
armencommissie verwachtte dat 508 
personen geldelijke ondersteuning en 
voedsel dienden te ontvangen waarbij 
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werd aangekondigd dat uitbreiding van dit 
aantal ondersteuningsbehoeftigen 
afhankelijk zou zijn van de "strengheid der 
komende winter en de prijs der 
levensbehoeften". Als men in aanmerking 
neemt dat er op dat moment ongeveer 
1800 mensen bij de hervormde gemeente 
waren aangesloten10, kan men de omvang 
van de sociale nood inzien. Het grote 
aantal armen en minvermogenden leidde 
tot een sterke stijging van de gemeente
lijke uitgaven voorde bedeling. In de 
gemeentekas was niet voldoende geld 
aanwezig om de hoge prijzen van de 
levensmiddelen voor de minvermogenden 
te betalen. De gemeenteraad besloot in 
september 1847 tot een lening van 
ƒ 2.000,- "overwegende dat bij de reeds 
drukkende lasten het minder doelmatig is 
voorgekomen nieuwe belastingen te 
creeëren of bestaande te verhoogen"11. 

Deze motivatie is interessant als wij weten 
dat in 1847 vier van de zeven gemeente
raadsleden tot de hoogstaangeslagenen 
in de belastingen behoorden en dus tot de 
vermögendste inwoners van de gemeente 
gerekend kunnen worden. In dit kader 
moet ook de gemeenteraadsvergadering 
van 11 september 1848 worden bezien, 
waar de vijf hoogstaangeslagenen in de 
belastingen waren uitgenodigd12. Zij 
mochten hun mening geven over de 
dekking van het tekort op de gemeentebe
groting. Allen wezen verhoging van de 
personele belasting af en zochten de 
oplossing in het rooien van gemeentebo-
men, belasting op honden, zeep en 
bouwmaterialen en zelfs in het 
verminderen van de armensubsidie aan de 
hervormde gemeente met ƒ 800,-13.Dit 
laatste voorstel vormt een gaaf voorbeeld 
van de door Robijns gesignaleerde 
hardheid van de toenmalige samenleving; 
in het bijzonder van het onbegrip en 
gevoelloosheid bij de hogere standen 
tegenover de ellende van het gewone 
volk14. Het feit dat de hoogstaangeslage
nen uit de gemeente waren uitgenodigd bij 
de begrotingsbesprekingen van de 

Tijdens de raadsvergadering van 
11 september 1848 waren de hoogst
aangeslagenen in de belastingen 
opgeroepen aan het begrotingsdebat 
deel te nemen. Aanwezig waren 
volgens de notulen vijf personen: W.J. 
Cambier, H.M. van Eek, A. Verkerk, F. 
Stuart en H. de Vor Cornelisz. 
Twee andere opgeroepenen waren 
niet verschenen: W. van Eek 
(oud-burgemeester) en J. van Alphen. 
Over de raadsleden zelf wordt helaas 
niets medegedeeld. 

gemeenteraad en hun visie konden 
ventileren over het dekkingsplan komt 
ons, anno nu, op zijn minst als een 
vreemde procedure voor. Deze gang van 
zaken, tussen haken geen vastgelegd 
recht en daarom extra interessant, valt wel 
te verklaren. Nog in 1881 schreef J.J. 
Farensbach in een dissertatie waarmee hij 
tot doctor in de rechten promoveerde: 
"Ofschoon het nu boven alle tegenspraak 
verheven is dat burgerdeugd en 
bekwaamheid niet in geld te waarderen 
zijn of af te meten; hoewel mensen die 
weinig belasting betalen en minvermogen
den niettemin voortreffelijke burgers 
kunnen zijn, zo blijft het toch niet minder 
waar, dat het meerder belang der rijken bij 
de algemene welvaart, hun meerder 
ervaring in zaken, leiding en beheer, de 
betere opleiding waaraan zij veel ten koste 
kunnen leggen, hen meer berekend en 
geschikter maken dan de lagere klassen 
om, hetzij zijdelings of rechtstreeks 
invloed uit te oefenen op het staatsbe
stuur"15. Deze regels geven een 
mentaliteit weer die het begrijpelijk maakt 
dat de Viaanse gemeenteraad ruim 30 jaar 
eerder de plaatselijke hoogstaangeslage
nen bij de jaarlijkse begrotingsbesprekin
gen uitnodigde. Niemand zal ontkennen 
dat invloed op het dekkingsplan niet "in 
meerder belang" van de plaatselijke elite 
was. Het lijkt mij goed om nu het politieke 
bedrijf wat nader in kaart te brengen. 

In een plattelandsgemenete als Vianen 
was de gemeenteraad natuurlijk hét 
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politieke lichaam bij uitstek. Zoals in alle 
plattelandsgemeenten werd de totale raad 
benoemd. De koning nam de burgemees-
tervoorzijn rekening, terwijl de Provinciale 
Staten c.q. Gedeputeerde Staten de 
overige zes leden van de gemeenteraad 
kozen, na ruggespraak met de gemeente. 
Uit de raad koos de gouverneur van de 
provincie tenslotte twee assessoren (= 
wethouders), in principe ook na overleg 
met de gemeente. De procedure van 
kandidaatstelling blijft in nevelen gehuld. 
Wat dat laatste betreft kan alleen worden 
gewezen op het feit, dat politieke partijen 
ontbraken. De raadsleden zaten op 
persoonlijke titel in de raad. In totaal 
maakten tussen 1840 en 1850 elf 
personen van de raad deel uit. Door het 
herbenoemen van raadsleden dreigde de 
raad te verstarren. Een en ander blijkt uit 
het feit dat herhaaldelijk de gouverneur 
van Zuid-Holland voorgedragen 
kandidaten voor het assessorschap 
afwees wegens een te hoge leeftijd. De 
dreigende verstarring kan wel worden 
verklaard. 

Het eerder beschreven kiesrecht maakte 
politiek tot een gebeuren voor een kleine, 
financieel draagkrachtige groep. Een 
groot aanbod van kandidaten die voor een 
regelmatige "verversing" van de raad 
hadden kunnen zorgen mocht daarom niet 

worden verwacht. Als men eenmaal in de 
raad zat was de verleiding te blijven zitten 
groot. Het lidmaatschap van de raad 
verhoogde in een kleine plattelandsge
meente als Vianen het prestige. Invloed op 
het dekkingsplan van de gemeentebegro
ting was ook niet onaardig als men tot de 
elite, en daarmee tot de stevigste 
belastingbetalers behoorde. Een nadere 
indicatie over de financiële positie van de 
raadsleden valt moeilijk te geven. Zo zijn 
de belastingbedragen van de directe 
belastingen wel bekend maar niet de 
criteria waarop de hoogte van die 
belastingen was gebaseerd. Vast staat 
wel dat de raad was samengesteld uit de 
maatschappelijke elite. Een interessant 
aspect vormt in dit kader het eerder 
beschreven uitnodigen van de 
hoogstaangeslagenen in de belastingen 
bij de begrotingsbespreking. Het 
fenomeen is juist daarom zo aardig omdat 
hier als het ware een soort completering 
van de plaatselijke elite plaats vond. 
Als Zuid-hollandse gemeente had Vianen 
een aandeel in de samenstelling van de 
Provinciale Staten. Vianen behoorde tot 
het kiesdistrict Meerkerk dat drie van de 
86 leden voor de Staten leverde16. 
Stemgerechtigden, d.w.z. mannen boven 
de 23 jaar die tenminste ƒ 30,- personele 
lasten of grondbelasting betaalden, kozen 

De gemeenteraad van Vianen bestond uit burgemeester, 2 assessoren en 4 raadsleden. 
Tussen 1840 en 1850 maakten in totaal 11 personen deel uit van de raad. 

1840-1847 W. van Eek, burgemeester 
1840-1847 W.J.Cambier, assessor 
1840-1850 J. de Graaft, hoepeimaker, assessor 1840-1846, lid 1846-1850 
1840-1850 J. Glabbeek van der Does, lid 
1840-1844 A.J. van Dolder, lid 
1840-1850 H. Drost, fabrikant-winkelier, lid 
1840-1850 C. Winkler, arts, lid 
1844-1850 W. Rooseboom, adjunct-houtvester, lid 1844-1846, 

assessor 1846-1847, burgemeester 1847-1850 
1847-1850 F. van den Berg, notaris, lid 
1848-1850 J.J. Cambier, secretaris Hagestein, lid 
1850 H. de Vor, landbouwer, assessor 
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Willem Roosenboom, raadslid en burgemeester 
van Vianen. Portret door Jan Hendrik Neuman, 
1857. Foto Hamerling. 

uit de verkiesbaren van het district, d.w.z. 
mannen van 25 jaar en ouder die ƒ 150,-
belasting betaalden, een kiescollege dat in 
Meerkerk bijeenkwam om de 
districtsleden voor de Zuid-Hollandse 
Staten te kiezen. Uit de cijfers blijkt dat in 
Vianen tussen 1840 en 1850 zes tot acht 
procent van de mannelijke bevolking 
boven de 23 jaar stemgerechtigd en nog 
geen procent van de mannen boven de 25 
jaar verkiesbaar was. De enige inwoner 
van Vianen die in voornoemde periode in 
het kiescollege van Meerkerk én tot lid van 
de Staten werd gekozen was notaris Van 
de Berg. Van de Berg was de 
hoogstaangeslagene in de directe 
belastingen van Vianen. Uit de hoogte van 
de grondlasten blijkt een aanzienlijk 
landbezit. 
Zo krijgt de situatie in Vianen rond 1850 
enige contouren. Het zal duidelijk zijn dat 
in het voorgaande slechts enkele ruwe 
lijnen op papier zijn gezet. Het gaat dan 
ook nog primair om de sociaal-economi
sche en politieke aspecten. Het 
godsdienstig leven is niet aan bod 
gekomen. In het beeld dat opdoemt zijn 

een aantal zaken duidelijk. Het gros van de 
bevolking leefde op een bestaansmini
mum. Eten om te werken en werken om te 
eten wisselden elkaar eentonig af. De 
aardappelziekte die in de jaren '40 de 
gemeente ernstig trof, bedreigde werk en 
voedsel van velen en deed het aantal 
ondersteuningsbehoeftigen aanzienlijk 
stijgen. Een kleine financieel-maatschap-
pelijke elite hield de politieke touwtjes in 
handen. Alles bijeen was het "felle leven" 
voltooid verleden tijd geworden. Als een 
kleine, wat slaperige, plattelandsge
meente lag Vianen aan de oevers van de 
Lek. 
G.J.N, de Korte 
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