
Bericht van de redactie 

In dit nummer komt de Langendijk 
meermaals ter sprake, overigens meer 
door toeval dan als gevolg van een 
bewuste keuze van de redactie. Van de 
architect A. Verlaan kreeg de redactie de 
suggestie aangereikt extra aandacht te 
schenken aan het zojuist gerestaureerde 
pand aan de Langendijk 14-16, meer 
bekend als de voormalige uitspanning 
"Neêrlands Welvaren". Het bezit een rijk 
bouwhistorisch verleden, teruggaand op 
de late middeleeuwen. De bouwgeschie
denis van dit bijzonder fraaie pand wordt 
in het kort uit de doeken gedaan door Bart 
Klück te Utrecht, terwijl A. Verlaan zelf, 
restauratie-architect van professie, 
verslag doet van de eigenlijke restau
ratiewerkzaamheden. Als bestuurslid van 
de b.v. Vrijstad Vianen en als uitvoerend 
architect was hij nauw betrokken bij de 
aankoop en de restauratie van dit pand. 

Tezelfdertijd verblijdde J. Heniger, voor de 
trouwe lezer van dit tijdschrift geen 
onbekende, de redactie met een bijdrage 
over het edelsmedengeslacht Van Vianen, 
inderdaad stammend uit Vianen, waar 
Ernst Gijsbrechtsz. in de 16e eeuw een 
brouwerij exploiteerde aan de Langendijk. 
Hoewel een sluitende bewijsvoering 
hiervoor niet is te leveren, is het heel wel 
mogelijk dat het hierbij om het pand gaat, 
dat nu in alle glorie is hersteld. 

Via associatie met het edelsmedenbedrijf 
komen we uit bij de derde bijdrage. Mevr. 
M.H. Quak beschrijft enkele van de 
fraaiste stukken van het kerkzilver, in het 
bezit van en vaak nog in gebruik bij de 
hervormde gemeente en de r.k. parochie 
te Vianen. Het gaat daarbij weliswaar niet 
om de ongeëvenaarde Produkten van de 
Van Vianens, maar het blijkt dat de ware 
zilverliefhebber in Vianen toch nog 
zilverwerk kan aantreffen dat alleszins de 
moeite waard genoemd mag worden. 

De bouwgeschiedenis van het huis 
Langendijk 14-16 te Vianen 

Niet ver van de Lekpoort, met een erf tot 
aan de stadsmuur, heeft het later als 
"Neêrlands Welvaren" bekende huis 
Langendijk 14-16 vanouds een opvallende 
plaats ingenomen in het noordelijke stuk 
van Vianen. In 1616 was het het enige huis 
met een verdieping langs de dijk. Uit 
onderzoek van muren, balklagen en de 
kap is overduidelijk gebleken dat de 
geschiedenis niet begint met het jaartal 
dat op de gevelsteen staat; vastgesteld is 
dat het huis een laat-middeleeuwse 
oorsprong heeft (ca. 1525) en bovendien 
dat het in zijn vroegste periode aan beide 
zijden vrijstond. Weliswaar kreeg de 
voorgevel in 1616 een ander uiterlijk, een 
"modern" renaissance gezicht met 
"frontons" boven deur en vensters met 
zandstenen iijsten en nieuwe sierankers 
aan de balkeinden, maar daarbij werd wel 
gebruik gemaakt van het grootste deel van 
de oude gevel. Aan de andere gevels en 
het inwendige van het gebouw veranderde 
toen weinig. Onderzoek van oorspronke
lijke vloerdelen en de balklaag toonde aan 
dat aan deze verbouwing een periode van 
verwaarlozing is voorafgegaan en dat er in 
1616 vooral sprake is van herstel, met 
enige in- en uitwendige aanpassingen: 
we zouden nu zeggen dat het pand werd 
gerestaureerd. 

We kunnen ons een voorstelling van het 
middeleeuwse gebouw maken als we 
nauwkeurig onderscheid maken tussen 
oorspronkelijk metselwerk en 17-eeuwse 
en latere veranderingen. Dan blijkt dat de 
ingang oorspronkelijk zat ter plaatse van 
het venster links van de huidige ingang. 
Links van de oorspronkelijke deur was een 
groot venster, rechts een smal venster en 
verder was de indeling met dezelfde 
vensteropeningen en kelderingang als nu, 
alleen met andere kozijnen, kruiskozijnen 
voor de opkamer boven de kelder en 
vermoedelijk kloosterkozijnen in 3 smalle 
verdiepingsvensters. 
Bij binnenkomst kwam men, waarschijnlijk 
via een tochtportaal, in een grote kamer 
van ongeveer 7.5 x 6 meter met tegen de 
linkermuur een meer dan twee-en-een 

1 



halve meter brede haard. Meteen rechts 
van de ingang was een trap die via een 
bordes toegang gaf tot een opkamer in het 
rechter deel en verder naar de verdieping 
voerde. Vanwege deze trap was er in de 
voorgevel alleen plaats voor een smal 
venster. Het eerste stuk trap was een 
spiltrap van slechts 6 treden, dan volgde 
- na een bordesje - een recht trapje. De 
treden van dit trapje waren door de ver
vaardiger aan de onderzijde gemerkt met 
ingesneden nummers, zodat het in onder
delen van de werkplaats naar de Langen-
dijk vervoerd kon worden en daar gemon
teerd. 
De opkamer van 4x6 meter is de eigenlijke 
woonkamer geweest met een twee meter 
brede haard tegen de rechter zijgevel en 
een smal deurtje in de achtergevel. Midden 
16e eeuw werd de haard verfraaid met 
zeer fijnzinnig gedecoreerde Antwerpse 
haardstenen. In feite heeft het huis een 
zeer traditionele middeleeuwse indeling, 
al bekend van 13e-eeuwse stenen huizen; 

met een "zaal" en een woonkamer, waar
bij een van beiden is onderkelderd. Alle 
wanden waren oorspronkelijk witgepleis-
terd, zonder enige decoratie. De plafonds 
waren vóór de verbouwing van 1616 
geschilderd, rood in de "zaal" en groen in 
de opkamer. Het waren plafonds van 
kleine eiken balkjes, die in de zaal rustten 
op twee zware balken en in de woonkamer 
op één balk en de tussenmuur: een zoge
naamde moer- en kinderbintenbalklaag. 
De vloeren waren met plavuizen belegd. 
Het gebouw was zeer op de straat georiën
teerd: de achtergevel had alleen op de 
verdieping één smal venster. 
Ook de verdieping was in twee gelijke 
delen verdeeld, maar dan met een houten 
wand en het venster diende voor een 
kamer boven de woonkamer. Op de 
verdieping kon niet gestookt worden: de 
warmte moest komen van de opgewarmde 
rookkanalen. Het balkwerk van de verdie
ping bestaat uit vier gebinten (balken met 
z.g. muurstijlen, versterkt met 'korbeels'), 



allen uit dezelfde tijd, met gotische 
versiering aan dez.g. sleutelstukken 
(waarop de balken in de muur rusten). Wat 
echter merkwaardig is: ieder gebint 
vertoont zodanige individuele kenmerken 
in de konstruktie en afwerking, dat aan 
verschillende timmerlieden gedacht moet 
worden, die alleen de hoofdpunten als 
gemeenschappelijk uitgangspunt hadden. 
Men kan daarbij denken aan grote haast of 
iets als een proeve van bekwaamheid. 
Over het hele huis loopt een ongedeelde 
zolder, die ook van oorsprong geen 
vliering had. De spanten zijn samengesteld 
uit twee eiken jukken, die voor midde
leeuwse begrippen erg licht van konstruk
tie zijn en daaruit kan afgeleid worden dat 
het gebouw vermoedelijk geen stenen 
dakbedekking, maar een rieten kap had. 
Wat is nu de oorspronkelijke funktie 
geweest? Mogelijk kunnen de archieven 
hier meer over zeggen. Uit de struktuur 
kan in ieder geval afgeleid worden dat er 
sprake was van een gemengde funktie, 
waarbij het wonen tamelijk ondergeschikt 
was. Er zijn geen sporen die duiden op een 
ambacht. De haard in de grote kamer kan 
op een openbare funktie wijzen en het 
grootste deel van de verdieping moet bij 
dezelfde funktie horen. Op grond van deze 
indeling, de opvallende afmetingen en de 
ligging nabij een belangrijke stadspoort 
ben ik geneigd een oorspronkelijke funktie 
als herberg te zien. De grote kamer is dan 
vanouds de gelagkamer en het daarboven 
gelegen deel van de verdieping moet dan 
slaapzaal geweest zijn, met bedsteden 
tegen de blinde achtergevel. 

De verbouwing, waarbij tegen beide 
zijgevels een éénlaags huis wordt 
aangebouwd en er een achterbouw volgt 
(met keuken?), laat deze indeling en 
daarmee de funktie ongewijzigd. Alleen 
wordt de trap tegen de achtergevel 
geplaatst, zodat de voorgevel - wat 
betreft het herberggedeelte - met een 
groot venster rechts van de ingang meer 
symmetrie krijgt. Met deze opzet wordt 
ook de plaats van de gevelsteen heel 
logisch. 

Bart Klück 

De restauratie van het huis "Neêrlands 
Welvaren" aan de Langendijk 14-16 te 
Vianen. 

Voorgeschiedenis 

Als in 1979 het huis "Neêrlands Welvaren" 
wordt verkocht vertrekt daarmee de 
laatste kastelein uit een sinds mensenheu
genis als café bekend stand pand. De 
nieuwe eigenaar had grootste plannen, hij 
wilde er een hotel-restaurant vestigen. De 
instorting van de onroerendgoed markt 
begin jaren tachtig deed deze plannen in 
duigen vallen, het pand kwam leeg te 
staan en werd dichtgeplankt. Een periode 
van ernstig verval trad in. De kap van het 
achterhuis zakte gedeeltelijk in en de 


