
Bericht van de redactie 

Door diverse tegenslagen is de verschij
ning van het onderhavige dubbelnummer 
ernstig vertraagd. Het ligt in de bedoeling 
deze achterstand zo snel mogelijk onge
daan te maken. De redactie ziet daartoe 
ook mogelijkheden, die kunnen resulteren 
in twee interessante nummers, waarvan 
de kopij al min of meer beschikbaar is. 
In dit nummer komt allereerst de verkoop 
van de heerlijkheid Vianen in 1725 aan de 
Staten van Holland door de laatste parti
culiere bezitter Simon Hendrik Adolf van 
der Lippe aan de orde. Hoewel de Staten 
van Holland min of meer een kat in de zak 
bleken te hebben gekocht, zullen voor hen 
staatkundige overwegingen zwaarder 
hebben gewogen dan economische verw
achtingen. J.A.M. Koenhein tekende voor 
deze bijdrage. 
Nadat enkele nummers terug aandacht is 
besteed aan Vianers in den vreemde, 
wordt nu de geschiedenis verteld van een 
vreemdeling in Vianen. Wij kijken er nu 
niet meer van op, maar in de 18e eeuw 
zal het verblijf van de bekeerde Hottentot 
Frederik Adolf beslist veel opzien hebben 
gebaard. Ook al keerde hij spoedig weer 
naar Afrika terug, de gebeurtenis was 
voor J. Heniger interessant genoeg om 
nader te bekijken en met aanvullende 
genealogische en cultuurhistorische 
opmerkingen tot een artikel te verwerken. 
W. van Zijderveld, die al eerder in dit blad 
publiceerde over momenten uit de 
Lexmondse geschiedenis, licht ons bij in 
zijn speurtocht naar de plaatselijke lan
taarns en lantaarnopstekers, toen men in 
dit dijkdorp bij maanloze nachten nog 
tastend zijn weg moest zoeken, wat 
ongetwijfeld met veel vallen en opstaan 
gepaard is gegaan. 
Mevr. V.F.C. Leeuwenberg en P. van 
Iperen hebben de bewoningsgeschiedenis 
van het noord-oostelijke gedeelte van de 
Voorstraat gedurende de laatste 100 jaar 
uitgezocht en in de zesde en één na 
laatste aflevering van 'Vianen toen en nu' 
samengevat. Een rubriek, die vooral bij 
autochtone Vianers gevoelens van her
kenning zal oproepen. 
In de Kroniek ten slotte worden enige 

boekbesprekingen gewijd aan publikaties 
t.g.v. het honderjarige Merwedekanaal en 
de Koninginnensluis te Vreeswijk. Ook 
wordt aandacht geschonken aan de 
steeds dichterbij komende dijkverzwaring 
binnen de gemeente Vianen, die ingrijpen
de gevolgen kan hebben voor het aanzien 
van vooral de historische buitenstad. Het 
ligt in de bedoeling de verdere ontwikke
lingen van dit projekt op de voet te volgen. 

Vianen, 21 juni 1992 

De verkoop van Vianen en Ameide 
in 1725 

Inleiding 

Tot 1725 hebben Vianen en Ameide als 
een witte vlek in het gebied van de toen
malige provincie Holland gelegen. In dat 
jaar kregen de Staten van Holland de 
gelegenheid beide steden en de omlig
gende dorpen en landen te kopen om 
zodoende haar grenzen in het zuidoosten 
af te ronden. Voor de verkoper, de Duitse 
graaf Von der Lippe als regerende heer 
van Vianen en Ameide, was de aanleiding 
de grote hypotheek die op de goederen 
lag en de bezwaarlijk grote afstand om 
vanuit zijn residentie Detmold de verafge
legen bezittingen goed te kunnen bestu
ren. 
Holland meende de hypotheek te kunnen 
aflossen door een beter financieel beheer 
van het nieuw verworven bezit. Uit het 
hierna volgende zal blijken, dat de 
Gecommitteerde Raden van de Staten 
van Holland, die sinds 1725 het dagelijkse 
bestuur van Vianen en Ameide vormden, 
daarin niet geslaagd zijn. De steeds ver
der verslechterende economie van dit 
gebied, evenals elders in de Republiek, 
had voornamelijk schuld daaraan. 
Tot aan de verkoop in 1725 waren Vianen 
en Ameide in een personele unie verenigd 
onder een regerend adellijk geslacht. 
Eigenlijk gaat het hier om Stad en Land 
van Vianen en om Stad en Land van 
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Ameide. Het Stad en Land van Vianen 
was een hoge heerlijkheid in leen van de 
graaf, later Staten, van Holland. Echter, 
Holland had zó weinig in het Land van 
Vianen te vertellen, dat de Brederodes, de 
Dohna's en de Lippes zich als souverei-
nen beschouwden en zich ook zo betitel
den in al hun akten zonder dat er protes
ten kwamen van de zijde van de 
Republiek. 

Het Land van Ameide was een hoge heer
lijkheid in leen van de bisschop, later 
Staten, van Utrecht; in 1405 moest de 
toenmalige heer van Vianen erkennen, 
dat hij geen hogere rechten op Ameide 
dan alleen de hoge heerlijkheid had. 
Zodoende vormden Vianen en Ameide 
een min of meer onafhankelijk staatje, dat 
aan alle zijden omgeven was door de 
provincies van de Republiek. 

De verkoop 

De laatste heerwas graaf Simon Hendrik 
Adolf von der Lippe, die Vianen en 
Ameide in september 1725 voor 
ƒ 810.000,- aan een voorde Hollandse 
Staten optredende gevolmachtigde ver
kocht1. Hiervan werden ƒ 200.000,- con
tant betaald; de rest werd voldaan door de 
overname van de hypotheken op het 
ministaatje. 
Wat verkreeg Holland voor dit aanzienlijke 
bedrag? Het bezit van Vianen bestond uit 
twee delen: het domein en de heerlijk
heid2. Het domein omvatte het kasteel 
Batestein en een aantal aanzienlijke 
huizen binnen en buiten de stad Vianen, 
alsmede uiterwaarden, grienden, landerij
en, bossen en plantages. Daarnaast 
behoorden hiertoe de inkomsten uit een 
aantal regalia of heerlijke rechten, zoals 

Het Land van Vianen en Ameide. 
Detail uit de Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht (1696) door Bernard Du Roy. 
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tollen, het pontveer op de Lek, het hoofd
geld, belasting op bier, de dwangmolen, 
het recht van wind, tienden, het hond- en 
kapoengeld, het hofstedegeld, renten, erf
pachten, het recht van visserij in de Lek 
en in de vlieten en het jachtrecht. 
De heerlijkheid bestond uit de hoge heer
lijkheid van Vianen, waaronder behoorden 
de stad Vianen met de polders 
Bloemendaal, Bolgerije en Autena, en de 
dorpen Heicop, Lexmond, Achthoven, 
Lakerveld en Meerkerk. Tot de hoge heer
lijkheid van Ameide behoorden de stad 
Ameide, het dorp Tienhoven en de pol
ders Aaksterveld, Liesveld en 
Zevenhoven. De rechten van de heer in 
deze steden en dorpen waren o.a., dat hij 
alle ambtenaren aanstelde. Daarnaast 
bepaalde hij wie er predikant, voorzanger, 
koster en schoolmeester werd. 
De pseudo-souvereiniteit kwam hierin tot 
uiting, dat in Vianen een hooggerechtshof 
was gevestigd, de Kamer van Justitie, 
wier Raden door de heer werden aange
steld. De Kamer beschouwde zichzelf als 
hoogste instantie, dat niet aan een ander 
rechterlijk college, zoals het Hof en de 
Hoge Raad van Holland en Zeeland, was 
onderworpen. Deze positie heeft de 
Kamer van Justitie ook na 1725 kunnen 
handhaven. Tevens oefende de heer het 
recht van sauvegarde of vrijgeleide uit. 
Indien iemand wegens schulden veiligheid 
zocht, of wanneer wegens een overtre
ding of misdrijf een bevel tot aanhouding 
tegen iemand was uitgevaardigd, kon hij 
proberen tegen betaling van een som geld 
in Vianen asiel te verkrijgen. Ook dit recht 
werd, zij het met enige beperkingen, door 
de Staten van Holland erkend. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat aan de 
hoge heerlijkheid verschillende leenhoven 
met ruim 700 lenen verbonden waren, 
waaronder meer dan 20 heerlijkheden, die 
vooral in de provincies Utrecht en Holland 
gelegen waren3. 

Het vorenstaande geeft ons enig inzicht in 
wat het staatje voorstelde. De pseudo-
souvereine heerlijkheid had zijn bijzonde
re positie binnen de Republiek tot 1725 
kunnen bewaren, doordat het in het 
grensgebied van drie provincies (Holland, 
Utrecht en Gelderland) lag, waarmee 

annexatie door een van hen werd voorko
men. De belangrijke posities van de 
Brederodes, sedert 1418 heren van 
Vianen, in het militaire en staatkundige 
leven van de Republiek droegen er toe bij 
dat deze situatie werd bestendigd. Na de 
verkoop aan Holland was het met deze 
beperkte onafhankelijkheid gedaan. Dit 
had noodzakelijkerwijze gevolgen voor de 
inwoners van dit gebied, met name op 
economisch terrein. 
De schulden van het zojuist verkregen 
nieuwe bezit waren groot. Op de stad 
rustte een schuld van meer dan 
ƒ 233.000,-. Het domein had daarnaast 
nog een schuld van ruim ƒ 67.000,-. 
Hierin waren de schulden van de afzon
derlijke dorpen nog niet meegerekend. De 
inkomsten van de stad, de belastingen en 
het kleinzegel, waren niet eens voldoende 
om de rente van de schulden te betalen. 
De opbrengsten uit de sauvegarde vorm
den tot dan een belangrijke bron van 
inkomsten, waarvan de welvaart van de 
stad Vianen voor een aanzienlijk deel 
afhing. Na de verkoop dreigde het ver
trouwen in de vrijgeleide van de stad te 
verdwijnen. Om te voorkomen dat de 
asielzoekers naar de naburige vrijplaats 
Culemborg zouden uitwijken en daarmee 
een bron van inkomsten voor Vianen te 
verliezen, garandeerden de Staten van 
Holland de juridische onafhankelijkheid en 
de jurisdictie van de stad Vianen. 
Tot aan de Bataafse Omwenteling in 1795 
bleef Vianen een bekende vrijplaats4. 
Een andere belangrijke inkomstenbron 
voor de heer was de vergeving van 
ambten en bedieningen geweest. In 1726 
becijferde men de inkomsten hieruit op 
een totaalbedrag van ƒ 126.200,-. Er is 
nogal wat misbruik gemaakt van de ver
kregen ambten. Hierdoor waren de 
ambten en bedieningen zeer gewild. Door 
de sterke controle, die de Staten gingen 
uitoefenen, en als gevolg van de slechte 
economische situatie daalde de waarde 
van deze ambten aanzienlijk, waardoor 
weer een inkomstenderving plaatsvond. 

De economische situatie na 1725 

De gevolgen konden dan ook niet uit-
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blijven. Men klaagde al in 1738 over het 
wegtrekken van de bevolking uit de stad 
Vianen5. De periode hierop volgend kan 
desastreus worden genoemd. 
Van de 432 huizen volgens de blaffer! van 
1733 (in 1734: 438) resteerde in 1752 nog 

huizen in de stad in 1731 vergeleken met 
die van de woningen in de stad en de 
schoutambten van 17479. In deze korte 
periode nam de huurwaarde van de 
huizen met ongeveer 40% af 
(zie tabel). 

Huurwaarde van de huizen te Vianen in 1731 en 1747 

huurwaarde klassebreedte 1731 1747 
in guldens aantal totaal aantal totaal 

0-20 10 86 860 248 2480 
20-40 30 136 4080 132 3960 
40-60 50 99 4950 43 2150 
60-80 70 43 3010 19 1330 
80- 100 54 5400 33 

475 

3300 100 

418 18300* 

33 

475 13220 * 

Bron: Kohier van de verpondingen 1731 en Resolutie Staten van Holland 20 mei 
1747. 

* Gemiddelde huurwaarde 1731 : 18.300:418 = 44,50 
1747: 13.220:475 = 27,83 

maar tweederde6. 42 woningen waren 
geheel verdwenen, terwijl er meer dan 80 
leegstonden. De situatie was vooral de 
laatste jaren zeer verslechterd. In 1747 
waren er van de 475 huizen in de stad en 
haar schoutambten 15 vervallen, geïnun-
deerd of weggespoeld en 45 onbewoond7. 
In de periode 1746-1750 alleen al werden 
28 huizen afgebroken8. De requesten van 
de burgers en magistraat van Vianen van 
1752 aan de Staten van Holland voeren 
aan, dat de afbraak en leegstand een 
negatieve invloed uitoefenden op de nog 
bewoonde huizen. Zij werden voor een 
geringere prijs verhuurd, terwijl de lasten 
daarentegen zwaar waren, zodat zij in 
waarde verminderden. Uit de openbare 
verkoopcondities bleek, dat panden, die 
enkele jaren daarvoor nog vijf à zes 
duizend gulden waard waren, nu nog 
geen ƒ 600,- opbrachten. 
In 1747 was de huurwaarde ten opzichte 
van 1731 al aanzienlijk gedaald, hetgeen 
uit de volgende tabel moge blijken. Hierbij 
wordt de gemiddelde huurwaarde van de 

De slechte toestand werd nog verergerd, 
doordat 'de respective ambagtsluiden, 
dewelke anders op hoop van preferentie 
en om door de tijd betaalinge te genieten, 
dan gemeene burgeren huissen nog repa
reerden, nu daarenboven sonder prompte 
voldoeninge geen hand aan het werk wil
len slaan'10. 
Door het achterstallige onderhoud, dat 
hierdoor onstond, daalden de huizen nog 
meer in waarde, zodat hier in feite een 
vicieuze cirkel was ontstaan. Uit de 
bovenstaande passage wordt ook duide
lijk hoe de werkgelegenheid van de tim
merlieden en metselaars, die wij onder de 
ambachtslieden moeten verstaan, afhing 
van de situatie in de bouwsector, die op 
haar beurt weer een gevolg was van de 
algemene economische toestand. De 
financiële situatie van de overheid, die 
door het laten uitvoeren van stadswerken 
voor werkgelegenheid kon zorgen, was 
eveneens van invloed. 
Hoe Hollands' financiële politiek de 
Viaanse huishouding beïnvloedde, wordt 
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gedemonstreerd door de verkoop van het 
grootste gedeelte van de goederen, die in 
1725 waren aangekocht, zoals de heerlij
ke rechten in Ameide, Tienhoven, 
Meerkerk, Hei- en Boeicop11. Deze 
transacties vormden een onderdeel van 
het Hollandse beleid om aan geld te 
komen, teneinde de gewestelijke schul
denlast te verlichten. Het is algemeen 
bekend, dat al in het begin van de 
achttiende eeuw de publieke financiën er 
slecht voorstonden12. Men probeerde door 
het verkrijgen van nieuwe leningen en ver
koop van het domeinbezit (vanaf 1722) de 
schuldenlast terug te dringen. In de jaren 
1729-1731 werden in drie publieke verko-
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Handgeschreven verklaring van Valentijn 
Micheell, secretaris van de stad Vianen, dat 
Vianen vanaf 4 november 1725 deel uitmaakt 
van de Staten van Holland en Westvriesland. 
GA. Vianen, 25 (1725) 

pingen 35 ambachtsheerlijkheden geveild, 
die samen ƒ 681.000,- opbrachten en 
tussen 1729-1741 werden liefst 17 heer
lijkheden onderhands verkocht, waarvan 
de totale opbrengst ƒ 571.800,- bedroeg. 
Voor het terugdringen van de schulden 
waren deze verkopingen slechts van mar
ginale betekenis. Uit bestuurlijk oogpunt 
evenwel was het uiterst bedenkelijk, dat 
ruwweg 70% van de aldus afgestoten 
heerlijkheden in handen kwam van parti-
kulieren, die hierin een goede beleggings-
mogelijkheid zagen. 
Hoewel de stad Vianen buiten de verko
pen bleef, deden de eigendomsverande
ringen op het omliggende platteland toch 
hun invloed op de stedelijke economie 
gelden. Sommigen van de nieuwe heren 
gingen bestuursfuncties bekieden in de 
landelijke en stedelijke administratie, 
zoals de Hagenaar Everard François 
Schimmelpenning die de heerlijkheid 
Meerkerk en het drost-schoutambt van 
Vianen kocht en de Amsterdammer 
Herman van Noorle die het substituut 
drost-schoutambt van Vianen in de wacht 
sleepte. Helaas werd vaak geprobeerd om 
uit de gekochte ambten zoveel mogelijk 
financiële voordelen voor eigen gewin te 
krijgen. De zorg voor het algemeen 
belang wilde daarbij bij wel eens vergeten 
worden. Investering van hun aldus 
verworven vermogen in de plaatselijke 
economie vond niet of nauwelijks plaats13. 

Financiële gezondmaking van Vianen 

Door het wanbeheer van Hedwig Agnes 
van Brederode (t1684), vrouwe van 
Vianen en Ameide, en haar opvolgers, de 
graven Von Dohna en Von der Lippe, was 
de stedelijke overheid vervallen tot arm
lastigheid. De achttiende-eeuwer zag dit 
ook zo blijkens het volgende citaat uit 
1747: 
'Dat de groote en voorname oorzaak van 
't verval van de voorschreven stadsfinan-
tie bestaat in negotialien van capitalen 
dewelke dezelve ten behoeve van haare 
vorige Heeren genoodzaakt is geweest 
aan de stadsfinantie te kort kwam aan 
deselve te doen betalen uijt de casse van 
het domein'14. 
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Door de koop van het souvereine staatje 
namen de Staten van Holland de ver
plichting over om de tekorten van de stad 
te dekken door de inkomsten uit het 
domein. Dit had vreemde gevolgen, met 
name bij de belastingheffing, omdat de 
Staten op deze wijze de bij de stad onsta-
ne verliezen bij de belastingafdracht zelf 
weer moesten aanvullen. 
In december 1725 werd door Gecom
mitteerde Raden een voorlopige regeling 
tot stand gebracht. Zij stelden de Staten 
voor om de nog uitstaande schuld, met 
een rente van drie tot vijf procent, geheel 
af te lossen. Rente en aflossing zouden 
daarna uit de inkomsten van de heerlijk
heid gevonden moeten worden15. In de 
praktijk kwam van deze regeling weinig 
terecht. De inkomsten uit de domeinen 
waren bij lange na niet toereikend om de 
rente en aflossing uit te betalen. Het 
kwam er dan ook op neer dat de Staten 
van Holland de bestaande en nieuwe 
schulden betaalden. 
Financieel gezien werd op de koop van 
Vianen dus alleen maar geld toegelegd. 
De Staten probeerden op twee manieren 
het verlies zo klein mogelijk te houden. De 
eerste stap werd in 1729 gezet toen men 
alle niet-winstgevende bezittingen, op de 
stad na, verkocht, hetgeen, zoals wij 
gezien hebben, een gevolg was van de 
Hollandse financieringspolitiek in het alge
meen. Datgenen wat overbleef, probeerde 
men op een zo efficiënt, dat wil zeggen zo 
goedkoop, mogelijke manier te besturen. 
Aan gebouwen, zowel in de stad als in het 
domein, werd slechts het allernoodzake
lijkste onderhoud verricht. De stadskas 
voorzag men van het nodige geld om te 
voorkomen, dat de inwoners van de hon
ger omkwamen. 

Dit was een oplossing op korte termijn. 
Het was de bedoeling, dat de stad zich in 
de toekomst zelf zou kunnen onderhou
den en indien mogelijk een bijdrage zou 
kunnen gaan leveren aan de staatsfinan-
ciën. De Staten probeerden dit op twee 
manieren te bewerkstelligen: de infra
structuur werd verbeterd en het partikulier 
initiatief werd gestimuleerd. 
De overheid voerde een "liberale" econo
mische politiek met ondersteunende 

maatregelen voor het particulier initiatief, 
waarbij de handhaving van de gildedwang 
op de tweede plaats kwam. Bij de voerlie
den en schippers werd de oorspronkelijke 
gildegedachte zelfs vrijwel geheel verlaten 
en in de nieuwe gildebrieven van 1734 en 
1735 werd slechts gelet op het belang van 
infrastructurele verbeteringen. 
Menig projekt werd gestart, maar de 
resultaten waren gering15. Particulieren en 
de overheid wilden wel, maar de econo
mische malaise was te groot om deze 
industrieën een levenskans te geven. Het 
enige resultaat dat men bereikte was, dat 
een deel van de bevolking tijdelijk van 
werkgelegenheid werd voorzien. 
In de praktijk bleek dat de nieuwe eige
naars van Vianen, de Staten van Holland, 
evenmin als haar vorige eigenaars in staat 
waren om Vianen rendabel te maken. 
Economische en infrastructurele maat
regelen konden niet voorkomen dat het 
Vianen slechter ging dan ooit te voren. 
De tijd zat gewoon tegen, maar dat is een 
ander verhaal. 

J.A.M. Koenhein 
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Een Hottentot te Vianen 

Op 6 oktober 1709 vond in de Grote Kerk 
van Vianen een bijzondere plechtigheid 
plaats. In het doopboek van die kerk, 
waarin gewoonlijk met enkele regeltjes de 
doop van een nieuw Vianeesje genoteerd 
staat, werd op die dag de volgende, 
uitvoerige aantekening bijgeschreven: 
den 6e Octob is gedoop een Hottentot 
van de Caep de bonne Esprans ouwd 
omtrent... Jaren, de eerste soo versekert 
wort van sijn naetsie, die oeijt tot het 
Chstelijke geloof bekeert is, hij is 
genoemd Frederick Adolf na de Heer 
regerende Grave van der Lippe, die hem 
die naem als gevader heeft gegeven, en 
door den Heer Drossaert van Vianen Jor. 
Jaques de l'Hoomen Heer van La Vere nu 
in sijn een en negetichse Jaer sijnde 
gepresenteert, is den doop is bedient 
door Do Jodocus Rappardus Predikant 
alhier, die ook de belijdenis van den dope-
lingh te voren int pertikelier gehoort en 
aangenomen heeft. Do Petrus Kalde 
Predikant met wien dese Hottentot van de 
Caep in Nederlant is gekomen, en die het 
voornaemste Middel geweest is van sijn 
bekehngh heeft even door den doop een 
predikasie op dat supject gedaan uijt Rrn 
l:v:16 eerst den Joden en ook den Griek\ 
Uit deze moeizame bewoordingen kan 
men lezen, dat de predikant Petrus 

Kalden bij zijn terugkeer uit Kaap de 
Goede Hoop een bekeerde Hottentot naar 
Nederland had meegebracht. Nadat de 
man zijn belijdenis had gedaan bij de 
Viaanse predikant Rappardus, werd hij 
door de laatstgenoemde gedoopt. De 
regerende heer van Vianen, graaf 
Frederik Adolf van der Lippe, stond als 
peetvader over hem en gaf hem zijn 
naam, terwijl de 91-jarige drost van 
Vianen, Jacques de l'Homme, heer van 
La Fare, hem ten doop hield. Voorafgaand 
aan de doop preekte Kalden over een toe
passelijk gedeelte van de brief van Paulus 
aan de Romeinen, en wel hoofdstuk I, 
vers 16: 
Want ik schaam mij niet voor het 
Evangelie van Christus. Immers het is 
een kracht van God tot zaligheid voor 
iedereen die gelooft, eerst voor de Jood 
en dan voor de Griek. 
Indertijd heerste in de jonge Christelijke 
gemeenten van het eerste uur de vraag, 
of niet alleen de Joden tot het 
Christendom, dat toen nog als een Joodse 
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Hottentot; op de achtergrond van links naar 
rechts de Leeuwenberg, de Tafelberg en de 
Duivelsberg aan Kaap de Goede Hoop. 
Gravure door M. Bodenehr in Meister 1692, 
blz. 25. 
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