
Bericht van de redactie 

Het eerste nummer van een nieuwe jaar-
gang ligt voon u. Enigszins andens 
dan anders. Onze 'vaste' rubrieken 
blijken minder vast dan gepland: u 
treft ze niet aan in dit nummen! In 
ons volgende nummer wordt 'Kroniek' 
en 'Venenigingsnieuws' dus extra 
lang. Dat deze rubrieken niet in dit 
nummer zijn opgenomen, ligt in het 
feit dat alle ruimte gereserveerd 
werd voor enkele artikelen. Wij waren 
van mening dat er aanleiding genoeg 
was om daar de voorkeur aan te geven. 
Op de eerste plaats was het jubileum 
van het weekblad 'De Vijfheerenlanden' 
voldoende neden om daar aandacht aan 
te besteden. Wel betreunen wij het 
ten zeerste dat materiaal, dat voor 
het artikel over 'De Vijheerenlanden' 
door de auteur geselecteerd was, 
door anderen op een alles behalve 
nette manier gebruikt werd en als 
een primeur gepubliceerd werd in... 
'De Vijfheenenlanden'! Vneemde 
praktijken!... 

De overige artikelen hebben be
trekking op het thema 'begraven in 
Vianen'. De aanleiding daartoe was 

van tweeërlei aard. Op ons verzoek 
om publicatie van een antikei over 
een kwestie in verband met de heren 
van Bnederode, ontvingen we van de 
auteur, Mr dr J. Belonje, niet het 
bedoelde antikei, maar een vernassende 
bijdrage over twee grafmonumenten op 
de begraafplaats te Vianen. 

Naar aanleiding van een aanwinst 
voor het archief van onze vereniging 
-- een publicatie van J.W. te Water -
verzamelde A.C.N. Koenhein een 
aantal gegevens die leidden tot het 
artikel in dit nummer. 

De bijdragen van Belonje en Koenhein 
waren voor ons aanleiding om ook de 
andene artikelen, die reeds gedeelte
lijk in portefeuille aanwezig wanen, 
in dit nummer te publiceren. Door 
gebrek aan ruimte kon een en ander 
met betnekking tot hetzelfde thema, 
niet worden opgenomen; uiteraard 
komen die artikelen later aan de 
orde. 

Voor hun hulp bij het tot stand 
komen van dit 'speciaal-nummer' 
zijn wij behalve aan de auteurs ook 
veel dank verschuldigd aan de heren 
drs H.J. de Smedt en J. Ruijter. 

D e vijf heerenlanden 

Het is dit jaar 125 jaar geleden, dat 
het weekblad voer Vianen en omgeving 
"De Vijfheenenlanden" voor het eerst 
ter perse ging. Om precies te zijn 
verscheen op 25 februari 1855 het 
eerste "proefnommer", gevolgd door 
nog twee op 11 en 18 maart van dat 
jaar. In apnil wend gestart met de 
eigenlijke uitgave van het weekblad. 
Wij willen dit heugelijke feit op 
deze manier herdenken. 
In het eerste proefnummer legt de 
redactie al uit, wat de doelstellin
gen van het blad zijn: het moet een 
weekblad zijn, dat genicht is en de 
aandacht vestigt op de vooruitgang en 
verbetering van de welvaart in en om 
Vianen en op de goede en slechte din
gen, die de welvaart met zich mee
brengt. Daarnaast biedt ze zich aan 
als berichtgeefster van wat de ver
tegenwoordiging van land of gewest 
over de streek te zeggen heeft of 
besluit, van raadsverslagen en van 

ander plaatselijk nieuws. Alles wat 
echter naar pantijgeest zweemt zal 
met zorg geweerd worden. 
Oven de inhoud zegt de redactie het 
volgende. Het zal bevatten: 
- mededelingen van hetgeen de wel

vaart dezer streken kan bevorderen; 
- een beknopt, maar aaneengeschakeld, 
alleen feiten bevattend ovenzicht 
van de binnenlandse politiek van 
de afgelopen week; 

- een dergelijk ovenzicht van het 
buitenlands nieuws; 

- met zong gekozen binnenlandse en 
buitenlandse nieuwstijdingen; 

- berichten uit Vianen en omgeving, 
verslagen van verenigingen uit de 
streek; 

- gemeenteraadsverslagen; 
- publicaties, burgerlijke standen, 
marktberichten, advertenties enz. 

De naam voon dit weekblad vereist 
enige venklaring. Met de woorden van 
de redactie zelf: 



Niet om opmerkzaam te tmken op eene afschei
ding tusschen bewoners van deze of gene zjjde 
eener dijk of waterleiding, nog minder om de 
bewonei6 van gene zijde uittesluiten , hebben wij 
dit weekblad den naam van »De Vijf-HeerenUn-
den" gegeven. 

Maar — hebben voor eeuwen die "Vijf Heeren 
zich vereenigd , om gezamenlijk hunne landen 
voor het water te beveiligen , — die vereeui 
ging ontsproot niet uit een inval van het oogen-
blikof uit willekeur. Zij was gegrond op de/.elfile 
ligging hunner l anden , op gelijke geaardheid 
van den bodem , op gelijksoortigen landbouw ; 
waaruit dan ook gelijke belangen hunnen oor
sprong namen. Die voorwaarden zijn in den loop 
der tijden dezelfde gebleven; van waar ook nu 
nog overeenstemming in belangen moet bestaan 

Wij kunnen hier nog bijvoegeu , dat de Vijf-
Heeien-landen het grootste gedeelte van het kan
ton Vianen uitmaken. De daarvan oostelijk ge
legene streken behooren meer tot Gehjeiland 
eu kunuen dus in de verschillende mededeelmgen 
van dit blad minder belang 6tellen. 
Nogmaals herhalen wi j , geene streken aan gene 
zijde eener rivier, dijk of waterleiding te willen 
buiten sluiten. W ij schrijven, in weerwil van 
den uaam, geen waterschapsblad. 

Om precies te weten, hoe de grenzen 
van de Vijfheerenlanden liepen en 
waarover de benichtgeving zou gaan, 
stond er in het eenste proefnummer een 
opsomming, welke gebieden en welke 
steden en dorpen men nekende tot de 
Vijfheerenlanden: 

.in Arkel , vim ter Lec-r v Vij f- l leerenlandeil bestaan u i l het la 
i l . ! , van V ianen, va„ 11.i-,•-1. Î11 en van Everdmgon , win »elke do 
dm- laal-le ut liever hunne !.. -Isn i-n naaf aanleiding hunner l i v i n g 
lal.«* de I.ek ook »el eens l e t Dvllctjie run de Lek genoemd »orden. 
Il.t »alerseliap » n r j l door de volg.-n.lv d i jken omgeven en begrensd: 
van hei (ort aan den Dieidijk tot aan du Sluis bij Anieide is de zuiiler-
l.ekdijk de »a lerkeer ing; van al' d i t pun i selieidl de Z.iu»endijk ons 
»alerseliap van den Alblasservva.ud , d ie . te .Meerkerk in den Bazen 
dijk uvergaande, ons naar den Arkelseliendara voert. Hier vormt de 
Nuurder-Luigcdi jk den zuidel i jken grens to l l iet punt beuosten Leerdam, 
waar de ülel i l i jk zieh aan hem aansluit en . dvu-o volgende to l aan liet 
reeds genoemde lort , zouden » i j de Vijf- Heerenlanden rondgewandeld 
zi jn. Ile daarin gelegene gemeenten zi jn V ianen , I .enmond, Meer
kerk, Arkel vooreen gedeelte, Leerdam , Asperen, ï leukeloni , Ooslerwi jk, 
Leerbroek, M e u » l a n d . Sc l ioonre»oerd , Z i j d e n e l d , l le ikop , Ever-
duigen r n Hagr- te in. -

Als we de eerste nummers uit 1855 nu 
eens met de laatste nummers van 1980 
vergelijken, springen er een aantal 
zaken in het oog. In de loop van de 
125 jaar is en heel wat veranderd! 
Van een weekblad, dat binnen- en bui
tenlands nieuws geeft, is niets meer 
over. Het is een echte streekkrant ge
worden met ruime aandacht voor alle 
mogelijke activiteiten uit de omgeving: 
sportverslagen, plaatselijk politiek 
nieuws, informatie over cursussen enz. 

Bovenaan de voorpagina van de tegen
woordige krant staat waar de krant 
verspreid wordt. Wanneer we dat ver
gelijken met de beginperiode blijkt, 
dat de krant een veel kleiner ver
spreidingsgebied had, nl. alleen 
Vianen, Hagestein, Everdingen en Lex-
mond. Vanaf 1885 wordt het gebied 
steeds groter, totdat het weekblad 
in deze jaren in een groot deel van 
de Vijfheerenlanden wordt rondbe-
zorgd. Nog een verschil met 125 
jaar geleden is de dag van verschij
ning. Was die vroeger gesteld op 
zondagmorgen, nu is dat op de woens
dag. 

Dat wij nu nog dergelijke vergelij
kingen kunnen maken, danken wij aan 
de overeenkomst, die tussen de uit
gever van de krant, de heer G.S.A. 
Stuart, en de gemeente Vianen wend 
gesloten, nl. dat Stuart wekelijks 
een exemplaar aan de gemeente zou 
afstaan (die opgeslagen werd in het 
gemeentearchief). Stuart, de plaat
selijke boekhandelaar, had in 1855 
een verzoek ingediend om de officiële 
stadsdrukker te mogen worden en alle 
publicaties, berichten van het plaat
selijk bestuur in zijn nieuwe week
blad "De Vijfheerenlanden" te publi
ceren. In ruil daarvoor vroeg hij 
een toelage van f 5 0 , — per jaar. 
Maar, zoals in het rapport van de 
commissie van de gemeenteraad (1), 
die dit onderzocht, vermeld staat, 
vond men ƒ 5 0 , — wel wat al te begro
telijk voor de gemeentekas en de toe
lage werd verlaagd naar f 3 0 , — . Men 
wilde Stuart wel de titel van stads
drukker verlenen, maar er werd de 
voorwaarde aan verbonden, dat het 
nieuws van de gemeenteraad en ge
meentebestuur op de voorpagina 
moest komen, opdat het nieuws eerst 
bij de lezers in het oog zou vallen 
en dat dat nieuws niet mocht worden 
uitgesteld tot de volgende editie, 
tenzij het niet voor 12.00 uur zater
dagmiddag ingeleverd was. Dit alles 
werd op 17 september 1855 door de 
gemeenteraad aangenomen (2). 

Tot slot twee artikelen uit De Vijf
heerenlanden. Het eerste is een be
richt over de jaarlijkse soepuitdeling 
aan de armen gedurende de wintermaan
den (uit één der proefnummers). Het 
andere gaat over een nieuwe manier om 
koeien te melken (3). 
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DE KUNST OM 12 KOEIJEX TE GELIJK TE 
MELKEN. 

Hiertoe neme men ecne kleine houten, blikken , of 
koperen pomp, wnaraan eene slang van gutta-percha of 
leder is vast geschroefd ; deze slang eindigt aan den an
deren kant in vier maal zoo veel buizen als men koei-
jen te gelijk wil uitmelken , deze buizen zijn aan de 
uiteinden voorzien van dopjes, mede van gulta-percha 
of leder die op der koeijen spenen worden gezet. 

Daarmede gereed zijnde begint men te pompen, 
waardoor men een luchtledig maakt in de slang eu de 
d-iaraan verbonden buizen ; alsdan moet ontegenzegge
lijk de melk in de luchtledige slang vloeijen. Is die vloei-
jing werkelijk begonnen , dan make men de slang los 
en deze wordt in het vat of den emmer gelegd waar 
men de melk begeert te hebben. 

Noten 

1 Rapport van de Corrmissie uit den 
Raad der Gemeente Vianen, 15 sep
tember 1855. 

2 Uit de notulen van de gemeenteraads-
verslagen, 17 september 1855. 

3 Uit nr 44 van De Vijfheerenlanden. 

J . Smits 

Mo. I m vuF- töitó. 1855. 
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NIEUWSTIJDINGEN'. 

VIANEN. 

Heeds hij (led aanvang ran de/i winter, h. ,•,••,''•• ih-
i&mmiuie, die ziek 't vorige, jaar gevirrual had !••! ml-
dreliug van warmen en voedzamen spijs acre dr neuen, 
hare werkzaamheden. Weldra werd er f M 5 , 7 5 bijeen-
rjehragl , waarop later nog f 3 0 , 4 1 volgden. Heeds den 
28 Dec. 1851 kon er we Ie e lijk» daji nuk aan eiren 825 
armen eene verkwikkende, en versterkend.' *•»•/, c'tlgr-
reiki, warden. Ji h tuen dr kovde. zieh streng, i d.-.t ge
voelen, werd er al rat 'es/oten , ili- iti/deeüi.g te eerdnb-
belev , znr,d(,: ran de,,, 28 Januari] de arme /angvrenden 
zieh tweemaal in dn week aaneen warm maal k.ud-n ver
gasten.. Hel Gnnec, e-lieslnur , dal de il..ellrejj'.ndheid 
van zoodaieiae hnlpuitreiking ie wel inzag, om o>n: niet 
van zijn kant zooveel mogelijk lul hare- bevordering mede 
•te werken, bes! -it., eene SOM ran f 800 uil dr geni'Tnte-
kas ia. die der kominwne raar de soep-nitdeeliug />• star
ten. Driehonderd arme huisgezinnen ktuiinn dan- op 
zoo goed iugerigtc wijze, gedurende dr drie n/jpude. win
termaanden (can 2S Dec. 1851 — po. April 1855> zieh 
mei een gezond, warm en hartversterkend, voedsel laren. 

Ook de twee vntziek-verccjtigingen , die hier bestaan, 
de Harmonie en de Manneri-Zangvereeniging, zuchten 
van haar kant het hare toe te brengen, tot leniging 
der hittere armoede, die ged erende den streng heerschen-
den winter, zoo nij'pend zieh doet voelen. Er werd dcjar 
beule Vereenigingen ten voonleele der armen van l'taneu, 
op vrijdag l(i Febr. 1855 een kontert gegeven, v mr de 
drosten waarvan de llarjnanie hare kus ujien.slr/de. Drie-en-
zeventig gulden zuieer voordeel was hiervan 't gem,tg , en 
werd. aan de kon/missie voor de soep-niUleeliag 1er hum! 
gesteld, 

Lahr veer, toen tl-c whiter al strenger eu strenger verd, 
zag 7/fdH, de nood':al'cl'ijl'ht-til in (hit armen nog mevr t'jfe-
nis toe te brengen. J eleu toch hadden uu wel eene ge~ 
zonde soep, waar buiten (h-ze ook '/nets, neen voedseC , 
geen dekking , geen brandMof. Feu/ge mejisefien-erunden 
vereeuiqdeu zich t-'t let h o tul-e il eeurr bttïfrngeir-oie- inza-
weliuq tiutqs de htnzen (1er Ingezetenen , irelke dan <•••/: <-p 
den ï(i eu\l Feh. U l. ploot» rond. Fa, dat d • ze ge
tuige van den viidad'/gen zin on zei' &fad-pe,t<n'f>;..)uuit}t 
er reeds z</»ceel op 'h.<;i offer der leeldadigfo-id gexf<oi vos, 
vermeerderde deze in zamel/n g hei armengi ld i/ogh.'èt bij M 

f 110. Uitgaande ran de veränderst et/ing. dof //•' r, ,--
'dimde brood beier moet smaken da,i he! //• ger< 10 . hal,.,.f 
de kommissie, bestemd voor lul doelmatig besteden di>r 
fjeiden , de oerrrloedige sneeuw in de, straten t<- loten in-/-
Tuimen , en de arbeidrrs , allen uit ih- armere klass< H , „,>•/ 
brood te betalen. Zoud.at dan den 20 m 21 Feb. j . I. 
1-1-00 ponden brooil vuur dezen arbeid uitgedeeld verd.,-/. 
Huitendiv/i VuM er u<g erne vitdeelina ion MMi p-a
den plaats. 

Getuigt dit all'-s rcrd.s ran (h' onbeperkte rr'ngerigli>id mi-
_ze.r Ingezetenen., -mevr en gru"l> r huit d'f m>g (••'•• lij 
eene tweede ieza'mehng, di>-, uitatgnae, v-en e'.- ]>urLrir-
verecnigiug hl-r ter shde, met hètz\[fdr d-U e... lr\d-
vitdeeling gedaan, eene som r.tn f X ï .">."> 0 be'ru'gf 
J)e hunt-iiisie v'd dr- llurirrr-vrrciMiigiui: bewemd. >'• > t't 
hiervan yh'. r.-.i e-ne brSntl-uitde.1'/ od.- e. ut-.iejs i. • •• 
Eene trede col ~t,ltl u-g-, udnJ.ru. 
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