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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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c 
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 
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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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geene, die de meeste reizen schepen is 
geweest, ofte wèl die de oudste is in 
opzicht van de eerste electie tot schepen, 
als schepen-burgemeester zal fungeren. 
En zullen jaarlijks drie schepenen 
aankomen, die het vorig jaar als schepen 
niet zullen hebben gediend. 
Jaarlijks zal afgaan de Stedeburgemeester 
en tot Stedeburgemeester niemand 
genomineerd of geëligeerd werden, tenzij 
hij voorheen één of meerdere jaren 
schepen is geweest. 
De Stedeburgemeester die afgaat zal 
gedurende het zelve jaar buiten actuele 
functie zijn, doch in het volgende jaar 
wederom kunnen geëligeerd worden. 

bereikt zal hebben de ouderdom van volle 
vijf en twintig jaaren, en de nederduitse 
taaie behoorlijk verstaat, en tot Schepen 
niemand als die den ouderdom van twee en 
twintig jaaren heeft bereikt, en de 
voorseide qualificatien meede is hebbende. 
De Dijkgraaf des lands van Vianen, de 
Rentmeester der Domeinen, de Raden van 
de Kamer van Justitie, de Griffier van de 
zelve Kamer, mitsgaders de Secretaris van 
het Collegie van Dijkagie en de Secretaris 
van de Stad zullen niet eligibel zijn tot 
burgemeester- of Schepenschap. 
Ook zal niemand op de lijste ter electie van 
Burgemeesteren Schepenen gebracht 
mogen werden die actuelijk jouisseert van 
protectie2. 

De magistraat te Gouda tijdens een 
rechtszitting, 18e eeuw. Waarschijnlijk zal dit 
ook zo te Vianen hebben plaats gevonden. 
Verklaring: A = officier; a-b-c-d- de vier 
burgemeesters; 1 toten met 7schepenen; 8 
secretaris; VIII secretaris van de burgemeester; 
9 de onderschout; 10 de verdachte ; 11 
dienders. Foto Stedelijk Museum Gouda. 

De Drossaard zal naar ouder gewoonte 
jaarlijks tijdig aan Heeren Gecommitteerde 
Raden overzenden een Lijste van personen 
die voor het volgende jaar, ingang 
nemende met 1° januari, de Magistraat 
zouden uijtmaken, omdaar op de 
approbatie van haar Ed. Mog. te verzoeken. 
Geene personen zullen genomineerd 
werden, om Scheepenen te zijn, dan die 
geboren zijn in een der zeven geünieerde 
provintien, ofte het ressort van de 
Generaliteit, ofte die, buiten de zelve 
geboren zijnde den tijd van 12 jaaren 
binnen een van de zelve provintien of 
ressort van de Generall, ende in de stad, of 
in den lande van Vianen twee jaren lang 
vaste woonplaats zullen hebben gehad. 
Ook zal niemand tot Stedeburgemeester 
bevorderd kunnen worden, als die 
professie doet van de Gereformeerde 
religie, of immers dezelfe is toegedaan, en 

Een aantal zaken valt op bij di t reglement. 
Allereerst het feit dat men spreekt van de 
Regtbank. Het lijkt er op dat de heren het 
over een aantal te rmen niet eens waren, 
want erboven staat: 

De Regeringe te Vianen uijt Drossaard, twe 
Burgemeesters en ses Schepenen  

vervolgens: 

De Magistraat bestaat uijt Drossaard, twee 
Burgemeesters en den trésorier — 

Beiden zijn echter doorgest reept . Over de 
rang van de schepenburgemeester was 
ook onenigheid; in de marge staat de 
opmerk ing, over igens ook weer 
doorgestreept : 

De Rechtbank bestaat uijt den Drossaard 
als Schout-Civiel, waarvan hij commissie 
heeft, en zeven Schepenen, werdende de 
eerste Schepen genoemt Schepen-burge
meester ter oorsake dat deselve benevens 
de Stadsburgemeester i nde magistraat 
sessie heeft,; nooyt heeft een schepen
burgemeester gepresideert als den 
drossaard ofte ymand van zijnentwege 
present geweest is. 

Nog vreemder word t dit , wanneer we in de 
opgave van de ambten , off iciën en 
bedieningen, opgeste ld door de 
magistraat op 6 juli 1748 in opdrach t van 
Gecommi t teerde Raden, lezen: 

De Magistraat bestaat uit de Drossard, 
twee burgemeesters en zes schepenen, 
werdende de ene Stads- en d'andere 
Schepenburgemeester genaamd, zijnde 
de laatste President in het gerecht3. 
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Duidelijker worden deze zaken echter 
wanneer we de rechtshistorische 
ontwikkelingen van deze tijd nader in 
ogenschouw nemen. De Monté Verloren 
en Spruit4 maken onderscheid tussen de 
moderne rechter en de rechter in oude zin: 
de laatste presideerde wel de zittingen, 
doch had geen deel aan het nemen der 
beslisingen. Hij had, als vertegenwoordi
ger van de heer, tot taak het recht zoals dat 
binnen de betreffende groep bestond te 
handhaven. Hij "maakte" niet het recht, 
dat bestond al; hij "vond" ook niet het 
recht, dat was de taak van het volk, met 
daarin centraal een aantal deskundigen; 
hij vorderde recht, en vertoonde eigenlijk 
veel meer overeenkomst met onze officier 
van justitie. Zulk een president was nu de 
schout-civiel, een functie die in de 
achttiende eeuw in Vianen vrijwel steeds 
door de drost vervuld werd. De taak van de 
schepenen (het gerecht) was de inhoud 
van de vonnissen vast te stellen buiten 
tegenwoordigheid van de schout. Zulks 
geschiedde, hetzij doordat de schepenen 
zich ter beraadslaging over het vonnis 
terugtrokken, hetzij doordat de schout de 
rechtszaal verliet voordat de schepenen 
met de deliberatie over het vonnis 
begonnen. Wie mocht blijven zitten was 
een rangenkwestie. Oorspronkelijk zal 
meestal aan de rechter als vertegenwoor
diger van de heer de eer zijn gelaten om op 
zijn gestoelte te blijven zitten en zal dus het 
gerecht zich ter beraadslaging hebben 
teruggetrokken. In vele steden bleef het 
gerecht echter waar het was en moest de 
rechter zich verwijderen, 't Roede Boeck 
van de stad Utrecht, waarvan de regering 
er steeds op uit was geweest de 
vertegenwoordiger van de bisschop, de 
schout, zoveel mogelijk terug te dringen, 
bevatte reeds in 1389 de bepaling: 

So wanneer een scout van der stat, die is in 
der tijt, een oordeel vraghet den scepenen 
ende hem [= zich] die scepene daer op 
beraden willen, zo en sel daer die scout — 
ofgaen ont [= zich verwijderen tot] ter tijt, 
dat hem die scepene beraden hebben ende 
hij en zei dat beraet niet horen.5. 

Tijdens de beraadslaging over het vonnis 
werd de schepenbank dus niet 
gepresideerd door de schout, maar door 
één van de schepenen, gewoonlijk door 
de oudste van hen; deze besliste uiteraard 
mee over de uitspraak. De uitvoering van 
het vonnis berustte wederom bij de 
schout6. 

Het 18e eeuwse stempel van de gemeente 
Vianen, bestemd voor het zegelen van officiële 
documenten. Foto Gem. Fotodienst Utrecht. 

Op deze wijze kan men de spraakverwar
ring verklaren. Vreemd is nog wel, dat 
deze zich in de achttiende eeuw nog 
moest voordoen, terwijl de hierboven 
geschetste ontwikkelingen reeds in de 
middeleeuwen plaatsvonden. Begrijpelijk 
wordt dit echter wanneer we bedenken 
dat Vianen, door haar aparte positie, een 
geheel eigen ontwikkeling doormaakte, en 
dat pas in de achttiende eeuw voor het 
eerst een reglement werd opgesteld. 
De magistraat had steeds een dubbele 
functie: een politieke en een justitiële. In 
steden met een vroedschap was in de loop 
der tijd een zekere werkverdeling tussen 
de verschillende bestuursorganen 
ontstaan. Dit geschiedde dikwijls in die 
vorm, dat de schepenbank teruggedron
gen werd tot het terrein van de 
rechtspraak, derhalve van de "justitie" en 
dat dit college dus de bevoegdheden op 
het gebied van de "politie" - derhalve de 
rest van de overheidstaak - geheel of ten 
dele verloor7. Zo werd bijvoorbeeld in de 
stad Hoorn op 12 October 1532 
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geordineert by den burgemeesteren ende 
vrootscap - -, dat van nu voortan gheen 
scepens — zullen — te rade comen in 
stedesaeken, dan die in die vrootscap zijn, 
ten ware dat men enige keuren maken 
souden, ende anders nyet8. 

De doorhalingen aan het begin van het 
Viaanse concept-reglement zouden er op 
kunnen duiden dat Gecommitteerde 
Raden gaarne deze ontwikkeling, die zich 
dus in een aantal andere steden reeds zeer 
lang geleden had voltrokken, ook in 
Vianen wilden zien doorgevoerd. Het 
ontbreken van een vroedschap, waardoor 
de "politie"-taak geheel aan de 
burgemeesters en de drost zou komen, 
heeft dit waarschijnlijk verhinderd. Wat nu 
eigenlijk die "polit ie" taak was, waarmee 
voornamelijk de stadsburgemeester zich 
bezig hield, is niet geheel duidelijk. Dit kon 
heel gering zijn. In Zutphen wordt in een 
keur van 22 februari 1462 haar 
competentie omschreven als het in 
ontvangst nemen van brieven, het 
aanhoren van boden, het toezicht op 
vreemdelingen, de supervisie over de 
stedelijke versterkingen, het beheer der 
publieke werken en het toezicht op de 
stadsweiden9. In Vianen hoorde daar in elk 
geval nog bij: het als "weesburgemeester" 
vertegenwoordigen van uitlandige 
personen en minderjarige kinderen™. 
Anders dan de justitiële taak van de drost -
als schout in de schepenbank en drost in 
de Kamer van Justitie - was diens politieke 
taak beperkt. Als vertegenwoordiger van 
de heer stelde hij de nominaties op voor de 
magistraat. Tevens wees hij de 
polderheemraden aan11. Toen echter 
drost Hieronymus van Hurck in november 
1767 wat meer greep op de gang van 
zaken probeerde te krijgen door het 
reglement van orde ter discussie te stellen, 
brak een rel uit binnen de schepenbank. 
Jan Camijn, die bliksemsnel carrière had 
gemaakt in de Viaanse politiek, en zojuist 
minstens twee, in anciënniteit hogere 
collega's gepasseerd was, bedankte toen 
als schepen. Gecommitteerde Raden 
moesten ingrijpen, en de drost diende zich 

voorlopig aan het oud gebruikte houden12. 

L.G. Krijnen. 
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De bestuurders van Vianen 
in de 18e eeuw1 

Vianen neemt onder de kleine steden in de 
Republiek een haast unieke plaats in. 
Ogenschijnlijk verschilde zij in niets van 
andere steden, met een niet al te grote 
bevolking, voornamelijk werkzaam in de 
landbouw, ambachten en hier en daar 
groter opgezette industrie. 
Ook uiterlijk zijn er op het eerste gezicht 
niet veel verschillen. De stad was 
ommuurd, met enkele poorten, werd 
geflankeerd door een kasteel dat in de 
achttiende eeuw vrijwel leeg stond en had 
aan opvallende gebouwen verder slechts 
een kerk en een stadhuis. Hoogstens zou 
de toevallige bezoeker zich kunnen 
verwonderen over het systematische 
grondplan van de stad, dat enigszins aan 
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een Romeins castellum doet denken. 
Deze stad maakte deel uit van het Land 
van Vianen, een ministaatje van 6000 
hectaren, zich uitstrekend van de grens 
van Hagestein tot voorbij Ameide. Het was 
een souvereine staat binnen de Republiek, 
met een van de grootste leenhoven en een 
eigen hooggerechtshof. De stad Vianen 
herbergde tot 1700 binnen haar muren het 
hof van de regerende adellijke familie, was 
de zetel van het hoogheemraadschap van 
Vijfherenlanden. Bovendien stond Vianen 
wijd en zijd bekend om haar roemruchte 
vrijgeleide. 

De achttiende eeuw was voor Vianen niet 
gemakkelijk. De economische 
achteruitgang, reeds ingezet op het eind 
van de zeventiende eeuw, werd versterkt 
door enkele rampen als overstromingen 
en veepest, alsook door de gevolgen van 
regelmatige inkwartiering van 
legereenheden. 
Daarbij kwam dat in 1725 de heerlijkheid 
Vianen werd aangekocht door de Staten 
van Holland. Hiermee was Vianen dus haar 
praktische onafhankelijkheid kwijt. Het 
eigenaardige is dat de bestuurders van 
Vianen zich hier niet bij neerlegden. 
Regelmatig wezen zij de Staten van 
Holland in Den Haag er op dat Vianen geen 
deel uitmaakte van de provincie Holland, 
dat de plakkaten van Holland niet 
automatisch hier gelding hadden, dat 
Vianen slechts haar souverein deelde met 
deze provincie en dat Den Haag dus 
speciale plakkaten diende te vervaardigen 
voor Vianen. 

Topzwaar 

Het land van Vianen en Ameide kende in 
de 18e eeuw een bijzonder groot aantal 
bestuurlijke colleges, waarvoor met name 
de stad Vianen, met haar 2500 inwoners, 
de mankracht moest leveren. Behalve de 
stedelijke magistraat moest het 
hooggerechtshof, het leenhof, het 
hoogheemraadschap en verder talloze 
ambten bezet worden. In het Algemeen 

Rijksarchief in Den Haag bevindt zich een 
lijst met de ambten, officiën en 
bedieningen opgesteld door de 
magistraat op 6 juli 1748 in opdracht van 
Gecommitteerde Raden2. Hoewel enkele 
van deze functies weinig inhielden, is het 
duidelijk dat Vianen bestuurlijk topzwaar 
was. Ergens moest men de mensen 
vandaan halen. Daardoor was de toegang 
tot het bestuur veel gemakkelijker dan in 
andere steden. 

Dit tamelijk open karakter van de 
bestuurlijke elite werd versterkt door het 
typisch agrarisch en landelijk karakter van 
bepaalde bestuursorganen. Zo hadden 
naast regenten ook boeren zitting in de 
polderbesturen, zelfs als zij volkomen 
analfabeet waren. Zelfs binnen de stad 
werden lagere ambtelijke functies vervuld 
door mensen van geringe komaf. 

Het bestuur 

Ik heb in het voorgaande al enkele 
colleges genoemd. Het meest centrale 
was de magistraat. Met betrekking tot de 
werking van de magistraat verwijs ik naar 
het artikel dat elders in dit tijdschrift is 
opgenomen. Het ligt in de bedoeling hier 
op soortgelijke wijze aandacht te 
besteden aan het Dijkcollege, het Leenhof 
en de Kamer van Justitie. Hier zij in ieder 
geval vermeld dat tot de magistraat 
gerekend werden: de (substituut-)dros-
saard, de (substituut-)schout, twee 
burgemeesters, zes schepenen, en de 
trésorier. 

De Kamer van Justitie, het hooggerechts
hof van Vianen, bestond uit zeven raden 
(raadsheren) waarvan de drost eerste raad 
en president was. Zijn rol in dit rechterlijk 
college was vrijwel gelijk aan die van de 
schout in het schepengerecht (zie artikel 
over de magistraat). De overige raden, 
juristen van professie, waren meestal 
woonachtig in Utrecht, zij worden dus niet 
tot de Viaanse elite gerekend. In het 
dijkcollege hadden zitting de dijkgraaf en 
twee hoogdijkheemraden, in het leenhof 
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de stadhouder van de lenen en een aantal 
leenmannen. Al deze colleges hadden een 
secretaris, bij de Kamer van Justitie en het 
leenhof griffier genoemd. 
De secretaris van de stad was tevens 
secretaris van het dijkcollege van Vianen 
en van het hoogheemraadschap de 
Vijfherenlanden; de griffier van de Kamer 
van Justitie was doorgaans tevens griffier 
van het leenhof. Over de periode 
1725-1795 telde ik honderd personen die 
zitting hadden in het Viaans bestuur. Zij 
behoorden tot de elite van deze stad. Het 
zal echter blijken dat deze elite beslist 
geen homogene groep was. 

Bestuursactiviteiten 

De bezetting van elk bestuurscollege kan 
in schema worden gezet. Voor de Viaanse 
magistraat heb ik dat in anciënniteitstabel 
weergegeven3. 
Zoals reeds gememoreerd werd een 
nieuwe magistraat benoemd, bestaande 
uit twee burgemeesters en zes 
schepenen. In 1770 bijvoorbeeld bestond 
de magistraat uit de oudgediende Jacob 
Cambier als stadsburgemeester, Daniel 
van Westerveid als schepenburgemeester 
en uit de schepenen Cornells de Waal, 
Johan Adolph Rappardus, Johan Diederik 
Tamot, Otto Roelofsen, Johannes op den 
Hooff en Johan Cambier, genummerd 
naar anciënniteitsrang. 1770 was Johan 
Cambier's eerste jaar in de schepenbank; 
hij was dus de laagste in rang. 
Een aantal zaken valt meteen op. Over een 
periode van tachtig jaar zijn er 80 
schepenen geweest. Gemiddeld viel elk 
jaar een schepen af en kwam voor hem 
een nieuwe in de plaats. Het blijkt dat deze 
diagonale lijn vrijwel onveranderd blijft 
doorlopen. Terwijl men zou verwachten 
dat het Ancien Regime - de periode vóór 
1795 - een starre bestuursstructuur te zien 
zou geven, blijkt deze elite zich zeker zo 
vaak te verjongen als in onze tijd. 
Voorts zien we het verschijnsel dat enkele 
personen zeer lang het burgemeesters

ambt bekleedden. Voorbeelden daarvoor 
zijn Jacob Cambier en Everard van 
Diermen. Samen monopoliseerden zij 
vrijwel 35 jaar de burgemeestersposten. 
Andere combinaties zijn: Hermanus 
Croesen, Daniel van Westerveld en 
Cornelis de Waal; en op het eind van de 
eeuw Johan Diderik Ramot, Johan 
Cambier en Pieter Palus. Van Diermen en 
de beide Cambiers hadden ook zitting in 
talloze andere bestuursorganen. Croesen 
en Van Westerveld beperkten hun 
activiteit tot de magistraat. 
Dit beeld dringt zich steeds meer op als we 
de bestuursparticipatie bekijken. De 
magistraat is enerzijds de vaste basis voor 
een kleine groep van beroepsbestuurders, 
door wie dit college dan ook volledig 
beheerst werd, anderzijds was het de 
grote lokdoos voor eendagsvliegen die 
ook eens aan de stroop mochten ruiken. 
Het dijkcollege, de andere basis van 
ambtsdragers, vertoont een afwijkend 
beeld. Hierin hebben hoogdijkheemraden 
vaak zeer lang zitting, Frederik Kuenen 
bijvoorbeeld 35 jaar. 

De dijkgraaf mocht geen zitting hebben in 
de magistraat, althans niet op hetzelfde 
moment. Gerard van der Hoeve werd 
bijvoorbeeld in 1758 dijkgraaf, na een 
carrière van 20 jaar als burgemeester en 
schepen. In 1773 verdween hij met de kas, 
en deze daad maakte een abrupt einde 
aan zijn loopbaan4. Dat ook hoogdijk
heemraden zelden zitting hadden in de 
magistraat had mogelijk te maken met 
aspiraties naar het dijkgraafambt. Een 
voorde hand liggenderverklaring is het 
feit dat de functie van hoogdijkheemraden 
vaak gecombineerd werd met het ambt 
van griffier van de Kamer van Justitie en 
het griffierschap van het leenhof. Ook de 
griffier van de Kamer van Justitie was 
namelijk niet verkiesbaar voor het 
burgemeesters- of schepenambt. 
Frederik Kuenen, Pieter Adriaan Pia en 
Alexander Le Roux Jalabert zijn hiervan 
voorbeelden. 
Rond dergelijke basisfuncties bouwden 
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Het huis PutWU te Vianen, 1788. Dijkgraaf Frederik Kuerten had hier zijn domicilie. Het was gesitueerd op 
de hoek van de Achterstraat en de Staistraat (huidige r.k. kerk). 

enkele figuren een netwerk op van tal van 
functies in diverse organen, waardoor zij 
overal een vinger in de pap hadden. 

Facties 

Over het bestaan van facties (partijschap
pen) in de Viaanse politiek is tot dusver niet 
zoveel bekend. De belangrijkste bron, die 
hierover gegevens zou kunnen 
verschaffen, de magistraatsnotulen, zijn 
verloren gegaan of hebben wellicht nooit 
bestaan. Het zou bijzonder welkom zijn 
wanneer we de beschikking hadden over 
dagboeken of brieven. Het enige 
geïnventariseerde particuliere archief uit 
de 18e eeuw is dat van de familie 
Cambier5. In de beperkte, vrij 
kwantitatieve opzet van mijn onderzoek 
moest ik dit laten liggen. Wel is duidelijk 
dat bepaalde figuren zich dusdanig 
opstelden dat ze zich gehaat maakten bij 
vele stadgenoten. 

Frederik Kuenen was zo'n persoon, 
eigenwijs, ambitieus en niet bang voor 
ellebogenwerk. In 1737 duikt hij voor het 
eerst op in Vianen als hoogdijkheemraad. 
Blijkens de attestatie van hem zelf en zijn 
vrouw Anna Wilhelmina Mulder van april 
1738 was hij afkomstig uit Den Haag. In 
1738 wordt hij griffier van de Kamer van 
Justitie, terwijl dat waarschijnlijk ook zijn 
eerste jaar was als griffier van het leenhof. 
In 1739 is hij één jaar stadsburgemeester, 
in 1740 leenman ordinaris en in 1757 
substituut-dijkgraaf6. 
Een eerste signaal van dreigende onrust 
vinden we in de verklaring van Lodewijk 
Tekelenburg, de hovenier van Batestein, 
over vernielingen aan bomen in de tuin van 
Frederik Kuenen7. Het is niet bekend door 
wie en om welke redenen deze ver
nielingen waren aangericht. 
In 1749 ontspon zich een ruzie tussen 
Kuenen en Johannes Albartus van 
Lobbrecht. De zaak begon met de ziekte 
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van de vrouw van dijkgraaf Gerard 
Callenburgh Baertmans. Baertmans 
moest hiervoor naar Haarlem waar zijn 
vrouw zich bevond. Als vervanger wees hij 
Johannes Albartus van Lobbrecht aan, 
oud-burgemeester aan de Vaart 
(Vreeswijk) en reeds 13 jaar raad in de 
Kamer van Justitie. Kuenen die zelf graag 
als vervangend dijkgraaf had willen 
optreden, begon een offensief tegen Van 
Lobbrecht. Hij schreef een brief aan de 
Gecommitteerde Raden van Holland met 
argumenten waarom Van Lobbrecht 
volgens hem geen dijkgraaf mocht 
worden, waarvan het voornaamste was 
dat hij geen grond in het Land van Vianen 
bezat. Een dijkgraaf behoorde volgens 
hem minstens 20 morgen land te bezitten. 
Vervolgens begon hij een spel van intriges 
om de andere leden van het dijkcollege 
aan zijn kant te krijgen. Jammer genoeg 
voor hem lieten dezen zich niet overhalen. 
Dijkgraaf Callenburgh Baertmans, die het 
nodig vond zijn vervanger te verdedigen, 
schreef daarop dat Kuenen zelf óók zeer 
regelmatig vervangers voor zichzelf had 
aangewezen, dàn de één, dàn de ander: 
op 4 mei 1747 Melchior Gerard van 
Rietveld, op 25 februari 1749 Otto van der 
Laken en op 18 december van dat jaar 
Johannes Boerman. Dezen woonden 
weliswaar in Vianen, doch waren in de 
ogen van Baertmans absoluut niet 
capabel voor deze taak. Van Rietveld, een 
oude man, verdween zelfs tijdens een 
zware storm, toen er tot dijkbewaking 
besloten was, naar huis omdat hij fatique 
was. Ternauwernood kon men vooreen 
vervanger zorgen8. 

Kuenen kreeg bij Gecommitteerde Raden 
nul op het request. Nu was Kuenen een 
man die moeilijk zijn nederlaag kon 
slikken, en hij besloot Van Lobbrecht op te 
zoeken. Hij vond hem uiteindelijk in een 
herberg in Lexmond, waar het dijkcollege 
in verband met het zware weer zijn 
hoofdkwartier had gevestigd. Kuenen 
beweerde dat hij juist uit Meerkerk kwam; 
iedereen had echter door dat dat niet waar 

was. Vervolgens begon Kuenen Van 
Lobbrecht te treiteren en uit te dagen en al 
gauw vlogen de beide "heren" elkaar in de 
haren, terwijl de secretaris er opgewonden 
omheen danste om de boel tot bedaren te 
brengen. Na enkele blauwe ogen werden 
ze door de schout van Lexmond uit elkaar 
gehaald9. 

Het muisje kreeg echter nog een staartje. 
In 1751, na afloop van de hoge schouw 
(dijkcontrole) in Leerdam, moest het 
gezelschap, Kuenen, Van Lobbrecht, 
substituut-hoogdijkheemraad Van Noorle, 
secretaris Kelderman en generaal Van der 
Does, gezamenlijk in één rijtuig terug naar 
Vianen. Van Lobbrecht had hier blijkbaar 
geen zin in, want hij weigerde Kuenen in 
het rijtuig toe te laten. Deze ging toen maar 
naast de koetsier op de bok zitten. Tijdens 
de rit trok Van Lobbrecht zijn degen en 
priemde daarmee in Kuenen's rug, zonder 
dat deze daar iets van merkte. Secretaris 
Kelderman vond deze pesterij iets te ver 
gaan en hij stelde voor maar een ander 
rijtuig te nemen. Allen stapten uit, de lege 
koets aan Kuenen overlatend. Deze reed 
vervolgens in alle comfort naar Vianen 
terug10. 

Ook hiermee was de kous nog niet af. Een 
jaar later maakte Frederik Kuenen samen 
met zijn lijfwacht een ommetje. Terwijl zij 
van zijn huis Putlitz in de Achterstraat naar 
de Lek wandelden, werden zij plotseling 
vanuit de passerende "fariton" (soort 
rijtuig) van Van Noorle beschoten. Twee 
vrouwen die langs de Veerweg van de zon 
zaten te genieten, zagen dat ook Kuenen's 
knecht zijn "snaphaan" (vuurwapen) trok 
en terugschoot11. 

Wat zich precies heeft afgespeeld, is niet 
duidelijk. Was het Van Lobbrecht, die in de 
wagen zat, of iemand anders die zich tot 
de vijanden van Kuenen rekende? 
Blijkbaar had Kuenen zich zo gehaat 
gemaakt bij een groep Vianezen rond Van 
Lobbrecht, dat hij er de oorzaak van was 
dat Vianen zo langzamerhand op een 
"wild-west" begon te lijken. Dat tot deze 
groep kennelijk zelfs de substituut-drost 
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en -schout Van Noorle behoorde, mag 
tekenend heten voor de mate waarin 
Kuenen zich impopulair had gemaakt. 

Beroepen 

De veronderstelling dat degenen die zo'n 
rol speelden in het bestuur van de stad, 
renteniers zouden zijn, ligt voor de hand. 
Toch gaat dat niet steeds op. Everard van 
Diermen was advocaat en notaris, 
Cornells de Waal had een grutterij, Pieter 
Palus was koopman en Gerard van der 
Hoeve had een brouwerij. De laatste was 
er, zoals reeds vermeld, in 1773 met de 
kas van het dijkcollege vandoor gegaan. 
Deze wandaad heeft waarschijnlijk zijn 
weerslag gehad op het gezin Van der 
Hoeve. 

In 1767 had zoon Jan bij zijn huwelijk de 
brouwerij "De Witte Leeuw" van zijn vader 
overgenomen12. Op 7 december verkoopt 
hij de hele zaak, huis, erf en brouwerij aan 
Johan Diederik Ramot voor ƒ 2500,-13. 

Plattegrond van Vianen, 18e eeuw. Uit Th.Ph. 
van Pfau, Geschiedenis van de veldtocht der 
Pruissen in Holland in 1788. Gravure door J.L. 
van Beek. Vianen, Gem. Archief. 

Tijdens de erop volgende periode verliest 
Jan zich in aanhoudend ergerlijk gedrag, 
en wordt prompt gecensureerd door de 
kerkeraad14. Deze censuur duurt tot 10 
maart 1775, wanneer Jan de kerkeraad 
verzoekt om ontslag van censuur. De 
kerkeraad, wenschende van harte dat sijn 
Ed. gedrag bij vervolg soo mag wesen dat 
hij na voortgaande boetvaardighijd kan 
ontslagen worden van censuur 'twelk sijn 
Ed. door D. Preses binnen gestaan zijnde 
onder ernstige vermaning is aangesegcf5. 
Vier dagen eerder vervoegde sijn Ed. zich 
bij de notaris om zijn vrouw in al zijn zaken 
te machtigen thans op zijn vertrek om met 
het schip "de Jonge Hellingman", 
gevoerd wordende bij Captein Verkerk in 
dienst van de VOC ter Kamer Rotterdam 
van hier te vertrekken naar Nederlands 
Indië in kwaliteit van botteliersmaat16. 
Met betrekking tot zijn financieel beheer 
was Gerard van der Hoeve overigens al 
eerder in opspraak geraakt. Na de dood, in 
1764, van notaris/schepen Georgh 
Johannes Hammius was Gerard benoemd 
tot voogd over diens vier kinderen, samen 
met Cornells de Waal. In 1771, toen 
Adriana Francina Hammius meerderjarig 
werd, spande haar echtgenoot Jacob 
Hendrik van der Leeden een proces aan 
tegen de beide voogden over de rekening 
van de voogdij. Gerard van der Hoeve 
beloofde zijn medevoogd De Waal 
schadevrij te houden17. De processen 
liepen echter nog steeds in 1782, toen Van 
der Hoeve al lang de wijk had genomen. 
Uiteindelijk draaide Cornells de Waal op 
voor het geheel; hij moest Van der Leeden 
ƒ 7318,- betalen, een som die hij 
onmogelijk zeit op kon brengen. Hij wist 
gedaan te krijgen dat de kinderen van 
Gerard van der Hoeve een deel zouden 
betalen. Hun bijdrage bleef echter lange 
tijduit18. 

De overige ambtsdragers hadden 
aanstellingen als griffier, trésorier, 
ontvanger van het klein zegel (een soort 
leges, zegelrechten) of secretaris. Deze 
ambten werden voor grote sommen geld 
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gekocht en bleven de drager zijn leven 
lang toebehoren. 
Van 40% van deze functionarissen kon 
geen beroep gevonden worden. 
Sommigen hiervan kunnen renteniers 
geweest zijn, maar van de meesten is dat 
zeer onwaarschijnlijk. Jean Camijn, de 
hugenoot met een bliksemcarrière in de 
Viaanse magistraat, was rentenier. Maar 
hoe zat het bijvoorbeeld met Johan 
Hendrik Schepp: één jaar schepen en 
daarna nooit meer gezien. De conclusie 
lijkt juist dat diegenen die het actiefst 
waren in het bestuur, daarin ook hun baan 
hadden. Slechts de rijksten waren 
rentenier, doch dezen beperkten hun 
activiteit vaak tot slechts één college. 

Stand, milieu en levenswijze 

De vraag is in hoeverre deze verschillen in 
bestuurlijke activiteit, beroep en 
vermogen veroorzaakt werden door 
afkomst, en welke gevolgen zij hadden 
voor het sociale leven van de ambtsdra
gers en hun familie. Het gros van de 
ambtsdragers was afkomstig uit kringen 
der burgerij. Zelden had men een adellijke 
- en nauwelijks een agrarische 
achtergrond. Boeren drongen 
bijvoorbeeld wel door in de polderbestu-
ren. Aanverwantschap met adel kwam 
vaker voor. De zuster van Melchior Gerard 
van Rietveld, burgemeester van Vianen, 
was gehuwd met Adriaan baron ten 
Hagthuis19. 

Bijzonder veel ambtsdragers waren 
afkomstig van buiten Vianen, zelfs van 
buiten de Republiek. Zeker tien families 
waren Franse hugenoten, die in sommige 
gevallen via Suriname naar Nederland 
waren gekomen. Enkele families, zoals 
Ramot en Cambier, kwamen uit de 
Zuidelijke Nederlanden20. De overige, van 
buiten afkomstige ambtsdragers kan men 
in drie categoriën groeperen. De eerste, in 
totaal 25 personen, bestond uit 
immigranten uit de grote steden: 
Amsterdam (10), Utrecht (7), Den Haag (4), 

Leiden (2), Dordrecht (1) en Rotterdam (1). 
De tweede groep, bestaande uit 14 
personen, kwam uit de secundaire steden 
van de Republiek. De derde groep betrof 
personen, die afkomstig waren uit de 
direkte omgeving van Vianen. Deze import 
werd snel opgenomen in de society van 
Vianen, vaak door huwelijken. 
Op deze wijze ontstonden zeer 
ingewikkelde familiestructuren. Rond de 
driehoek Cambier-Ofzen-Clermont waren 
bijvoorbeeld elf ambtsdragersfamilies 
verbonden. Een soortgelijk cluster zien we 
rond Van der Hoeve en Van Noorle. We 
hebben de mogelijkheid al aangestipt dat 
deze familieverbanden invloed hadden op 
partijschappen binnen het bestuur. 

In welke straat en huis men woonde was 
sterk afhankelijk van de bestuurlijke rol en 
economische draagkracht van de 
betrokkene. Samenvattend kan men 
zeggen dat er sprake was van een 
beweging vanuit de achterstraten naar de 
Voorstraat, met name de buurt rond het 
stadhuis. De rijkeren trokken na verloop 
van tijd echter weer naar de achterstraten 
of het open land, waar zij moderne 
herenhuizen lieten bouwen. 
In de achterstraten en op de Kortendijk en 
Langendijk stonden indrukwekkende 
huizen. Het huis Putlitz, achtereenvolgens 
bewoond door Johan Host van Carle en 
door Frederik Kuenen, lag aan de Eerste 
westachterstraat (tegenwoordig 
Achterstraat). Het huis is door de laatste, 
overigens zeer tegen de zin van het 
stadsbestuur, afgebroken21. Ook de heer 
van Meerkerk, drossaard Schimmelpen-
ningh, door Jacob Campo Weyerman 
jonkerSpilpenning genoemd omdat hij zijn 
adellijke goederen verkwanseld had22, 
bezat enkele kostbare huizen: één aan de 
Eerste oostachterstraat (tegenwoordig 
Kerkstraat), dat als een van de hoogste 
werd aangeslagen in de blaffert van 1733 
en volgende jaren, en één aan de 
Kortendijk. Dit laatste was, in elk geval in 
1760, verhuurd aan generaal Van der 
Does. Dijkgraaf Cattenburgh woonde 
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Bodebus, toebehorende aan het Dijkscollege 
van het land van Vianen. Uitgevoerd in zilver, het 
wapen is geaquarelleerd achter glas, 17e eeuw. 
Foto Gem. Fotodienst Utrecht. 

eveneens aan de Eerste wesiachterstraat; 
het huis werd later bewoond door 
drossaard Herman Smith. Andere 
kostbare huizen waren die van de 
notarissen Georgh Johannes en 
Hermanus Dilling Hammius, beide aan de 
Eerste westachterstraat, secretaris Willem 
Kelderman op de Weesdijk, Jacob de Vrij 
op de Langendijk en Jacob Cambier, 
eveneens op de Langendijk. 
Statussymbolen zijn er in alle soorten en 
maten. Het is onmogelijk ze hier allen de 
revue te laten passeren. Een uitzondering 
wil ik maken voor de koetsen en paarden. 
Drossaard Smith gebruikte diverse 
percelen als stal. Ook rentmeester Van 
Noorle bezat een "fariton", het rijtuig van 
waaruit Kuenen beschoten werd. De 
familie Camijn bezat een koetshuis, dat de 
weduwe Camijn echter spoedig na de 
dood van haar man moest verkopen. Lang 
wenste de familie het echter niet zonder 
vervoer te stellen: in 1781 kocht Jean 
Camijn jr. niet minder dan 12 paarden van 
paardenhandelaar Arie More. De 
gedachte aan statusverhoging komt al 
gauw naar boven wanneer men bedenkt 
dat Camijn geen bijzonder goed ruiter 

was. De koop was namelijk gesloten onder 
het beding dat de dieren mak en trouw 
waren. Toen de paarden wat moeilijker te 
hanteren bleken, eiste Camijn dan ook dat 
de koop ongedaan gemaakt zou worden23. 
Tenslotte mag men stellen dat zoons en 
dochters uit families die het "gemaakt" 
hadden in Vianen, ook elders zeer goed 
aan de bak kwamen. Afkomst uit een 
belangrijke Viaanse familie was een goede 
opstap vooreen "ri jk" huwelijk of een 
glanzende carrière. Maurits Comelis van 
Hall, de minister onder Koning Willem I, 
was de zoon van Flohs Adriaan van Hall, 
substituut-drost en -schout in Vianen, 
later notaris. Deze Floris Adriaan was 
overigens zelf rond 1759 met zijn vader, 
een voormalig veerschipper uit Leiden, 
naar Vianen verhuisd24. 

Conclusie 
Ik zou dit verhaal willen afronden met 
enkele conclusies. Het Land van Vianen 
had zich kunnen handhaven als een 
onafhankelijk staatje in het gewest 
Holland. Deze onafhankelijkheid heeft zij, 
ondanks de groeiende inmenging in het 
bestuur door de Staten van Holland na 
1725, tot aan de Bataafse Revolutie weten 
te behouden. Deze uitzonderlijke positie 
was de oorzaak van enkele karakteristieke 
kenmerken van de Viaanse bestuurlijke 
elite. Het feit dat een kleine bevolking 
zoveel bestuursorganen van mankracht 
moest voorzien, maakte het stadje 
topzwaar. Herhaaldelijk kwam het 
daardoor voor dat mensen van buitenaf in 
het bestuur van Vianen betrokken werden. 
Deze "buitenlandse" invloed maakte dat 
de elite van Vianen een sterk stads 
karakter kreeg, zeker wanneer men haar 
vergelijkt met even grote steden elders. 
Voor deze nieuwelingen bood Vianen 
voldoende perspectieven. Door menigeen 
werd zij beschouwd als een eerste stap op 
weg naar groter roem en glorie. Of zij dit 
ook bereikten hing van hen zelf af. Voor 
enkelen was de basis hier gelegd. 

LG. Krijnen. 
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Noten 

1. Naar de doctoraalscriptie van L.G. Krijnen, 
De Politiek-juridische Elite van Vianen in de 
Achttiende Eeuw, Rijksuniversiteit Utrecht; 
exemplaren bevinden zich in de bibliotheek 
van het Instituut voor Geschiedenis, de 
afdeling Archieven van de gemeente 
Vianen en bij de Historische Vereniging 
"Het Land van Brederode". 

2. Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), 
Arch. Staten van Holland na 1572, inv. nr. 
4048, fol. 386. 

3. Deze anciënniteitstabel is te vinden als 
bijlage in de onder n.1 genoemde scriptie. 
Voor de 19e en 20e eeuw is zij door J. 
Heniger in ongepubliceerde vorm verder 
uitgewerkt. 

4. Arch Vijfheerenlanden (VHL), 54. 
5. J. de Jong, Het archief van de familie 

Cambier, 1643-1909 (Inventarissenreeks 
Rijksarchieven in Holland, nr. 44) 
('s-Gravenhage, 1982). 

6. Geïnteresseerden verwijs ik naar de bijlage 
van bovengenoemde scriptie. 

7. Notarieel Archief Vianen, (NAV), 7856 
(25-4-1748). 

8. VHL, 51, 3 en 4. 
9. VHL, 64(31-1-1749). 

10. NAV, 7857(5-7-1751). 
11. NAV, 7857(25-8-1752). 
12. NAV. 7884 (7-12-1773); 7865 (18-12-1766). 
13. NAV, 7884(7-12-1773). 
14. Archief hervormde gemeente Vianen, 5, 

Lijst van gecensureerde lidmaten 
(12-12-1773). 

15. Idem (10-3-1775). 
16. NAV, 7884(6-3-1775). 
17. NAV, 7866(8-2-1771). 
18. NAV, 7887(10-2-1782). 
19. NAV, 7870 (11-4-1743: testament Mr. M.G. 

v. Rietveld). 
20. Ramot: informatie via B. Willemswaard, 

Paterswolde; Cambier: Nederlands 
Patriciaat, 8 (Cambier). 

21. Gemeente-archief Vianen, 6-29 (Minuten 
en ingekomen stukken 1750-56; II: 1756). 

22. Zie het artikel van A.C.N. Koenhein elders in 
dit tijdschrift. 

23. NAV, 7887(13-2-1781). 
24. Nederlands Patriciaat, 61 (Van Hall). 

Van vrije vogels en Viaanse reigers; 
enige aantekeningen over naar Vianen 
gevluchte personen, beschreven in 
"Den Voorlooper van de Kronyk der 
Bankrotiers" van Jacob Campo 
Weyerman. 

In een eerdere aflevering van dit tijdschrift 
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besteedde de neerlandicus dr. A.J. Hanou 
aandacht aan de kleurrijke figuur van de 
schilder, schrijver, journalist maar bovenal 
satiricus Jacob Campo Weyerman 
(1677-1747) en zijn verblijf te Vianen in de 
dertiger jaren van de 18de eeuw1. De 
nadruk lag daarbij op de persoonlijke 
lotgevallen van deze uitermate boeiende 
auteur en op zijn literaire produktie, 
waarbij speciale aandacht werd besteed 
aan zijn verblijf te Vianen dat begon met 
zijn vrijgeleide van 1731 en eindigde met 
zijn uitlevering aan het Hof van Holland in 
1738. 

Een nader inzicht in Weyerman's 
ontmoetingen met Viaanse figuren en de 
wijze waarop hij zijn ervaringen met deze 
personen, gecombineerd met zijn kennis 
over hun verleden, verwerkte in zijn 
geschriften, valt met name te verkrijgen 
door nadere bestudering van een tweetal 
uitgaven van zijn hand, die speciaal zijn 
Viaanse belevenissen tot onderwerp 
hebben. 

In de eerste plaats is er de Verdeediging 
van Jakob Campo Weyerman tegens 
Alexander Le Roux, waarin de schrijver 
zijn ruzie met deze Viaanse schepenburge-
meester op papier heeft voortgezet en 
daarbij geen blad voor de mond neemt2. 
Uiteindelijk zou dit pamflet, waaraan ik in 
een later stadium een aparte bijdrage 
hoop te wijden, de aanleiding worden voor 
Weyerman's gevangenneming in 1738. 
Het andere satirische geschrift, waarin 
Viaanse "burgers en buitenlui" de 
hoofdrol spelen, is Den Voorlooper van de 
Kronyk der Bankrotiers3. 

Weyerman liet de Voorlooper \n 1738 bij de 
Rotterdamse boekverkoper Dirk 
Hartigsvelt verschijnen. In het inleidende 
gedeelte, dat ongeveer de helft van het 
boekje in beslag neemt, geeft hij 
voornamelijk bespiegelingen ten beste 
over bankroeten en andere onheilen die 
een mens tijdens zijn leven kunnen 
overkomen. Daarna begint hij te vertellen 
over zijn "speelreis" naar Vianen, die hij in 



1730 in het gezelschap van twee vrolijke 
heren maakte. Tot de laatste bladzijde laat 
hij ons meegenieten van zijn observaties 
van personen en gebeurtenissen in het 
Viaanse koffiehuis. 
Zo dra als wy waren beland In Vianen, 
namen wy de vryheit (!) van de byzondere 
uithangborden dier Vrystad te bestuderen, 
en ziende het opschrift van een Koffihuis, 
namen wy onzen optrek in dat gesticht. 
Den Kastelein Kornelis van Vleuten 
genaamt, ontfing ons met zo veel eerbied 
uiterlyk, als met eigenbaat innerlyk, een 
algemeene deugd aller Bataaf sehe 
Kasteleins en Kasteleininnen. 
De identificatie van dit Viaanse logement 
leverde aanvankelijk enige problemen op, 
die voornamelijk werden veroorzaakt door 
het feit dat de kastelein, Kornelis van 
Vleuten, niet als eigenaar in de belasting
en transportregisters teboek stond4. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen, dat 
het koffiehuis was gesitueerd op de hoek 
van de Voorstraat en de Kortendijk en 
reeds in 1731 werd gehuurd door Kornelis 
van Vleuten. 

Laat ik, alvorens mij bezig te houden met 
de obscure bezoekers van deze herberg, 
beginnen met het doopceel te lichten van 
deze kastelein. Mijns inziens mocht de 
uitbater van deze vrijstadslokaliteit zich 
verheugen in de sympathie van 
Weyerman. Natuurlijk kan deze het niet 
laten af en toe de spot te orijven met die 
vroome man, die het air had dat hy meer 
zwavel gebruikte tot heeling van den 
aamborst zyner wynen, als hy verorberde 
tot genezing van zyn eigen hoest. Maar 
Kees den Kastelein had onderscheide 
beroepen genoeg doorloopen, waar door 
hyhet verstand uit de loutere ondervinding 
had opgedolven. 

Dat stond Weyerman wel aan, temeer daar 
de logementshouder zo spraakzaam was 
als een neringloos procureur, zodat hij 
hem kon uithoren over de gebankroe-
teerde stamgasten, die de gelagkamer 
bevolkten. Kornelis van Vleuten was 
afkomstig uit Amsterdam, waar hij 
omstreeks 1690 moet zijn geboren. Op 7 
mei 1711 liet hij zijn ondertrouw 
aantekenen met Elizabeth Schuijlingh5. 

Het "Koffiehuis", thans drogisterij "De Lekpoort" hoek Voorstraat/Kortendijk. Toestand als logement 
"Het Hof van Brederode", midden 19e eeuw. Foto B. Bensdorp Rijksarchief Utrecht. 
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Over het zakelijk verleden van Kornelis van 
Vleuten in zijn Amsterdamse jaren is 
weinig bekend. Bij zijn ondertrouw gaf hij 
als beroep kuiper op. Later - in 1734 -
vernemen wij, dat hij een compagnieschap 
had in een kuiperswinkel met meester 
kuiper Hans Symesz, welk bedrijf toen nog 
goed scheen te renderen6. Het zal daarom 
wel uit andere oorzaken zijn geweest, dat 
Kornelis van Vleuten in 1730 met 
betalingsmoeilijkheden te kampen kreeg. 

Deze bleken dermate ernstig, dat hij zich 
genoodzaakt zag op 23 mei van dat jaar 
zelf zijn insolventie te gaan aangeven bij 
de commissarissen van de Desolate 
Boedelkamer te Amsterdam. Nog 
dezelfde dag werd een curator 
aangesteld, aan wie 13 juli 1730 uit de 
crediteuren een mede-curator werd 
toegevoegd7. 

Inmiddels werd het Kornelis van Vleuten te 
heet onder de voeten en nam hij de wijk 
naar Vianen, waar hij van de weduwe van 
Adrianus Maggorij het koffiehuis huurde 
en voor kastelein ging spelen. De 
gefailleerde kuiper had Amsterdam 
blijkbaar niet zonder enige penningen 
verlaten, want op 29 november 1730 werd 
hij in Vianen eigenaar van maar liefst twee 
huizen tegelijk8. Het kleinste, gelegen aan 
de Havendijk (Buitenstad), had hij gekocht 
voor 115 gulden; hij deed het 20 oktober 
1732 weer van de hand aan Claes 
Hendrikse de Veer9. In het andere, gelegen 
aan de westzijde van de Voorstraat, 
waarvoor hij 320 gulden had moeten 
neertellen, ging hij aanvankelijk zelf 
wonen. Maar de kastelein had nog grotere 
plannen. Op 9 april 1733 - zo blijkt uit de 
registers - transporteerde mr. Jacob Baert 
zijn statige herenhuis aan Voorstraat, aan 
Van Vleutens echtgenote Elisabeth 
Schuijlingh, die het op haar naam had 
verworven10. Voor deze aankoop had het 
echtpaar enkele grote leningen moeten 
sluiten, waarbij de twee huizen aan de 
Voorstraat tot onderpand dienden. Zo 
stelde de rentmeester van het weeshuis 
500 gulden ter beschikking, het oude 

mannen- en vrouwenhuis nam een 
hypotheek van 1500 gulden op beide 
huizen en de Amsterdamse koopman 
Abram Walles stak er maar liefst 3000 
gulden in11. Het bleek echter al gauw, dat 
de eenvoudige kastelein veel te ver boven 
zijn stand leefde. 
In de herfst van 1733 pakten sombere 
wolken zich boven zijn hoofd samen. 
Blijkens het dossier van Kornelis van 
Vleuten in de Desolate Boedelkamer te 
Amsterdam had hij op 19 oktober 1733zijn 
schuldeisers, waarvan de reeds 
genoemde Abram Walles de belangrijkste 
was, nog tot een akkoord kunnen 
bewegen12. Hij zat echter dringend om 
geld verlegen. Op 26 februari 1734 
beëindigde hij voor de Amsterdamse 
notaris J.W. Smit zijn compagnieschap in 
de kuiperswinkel met Hans Symesz. Dit 
leverde hem weliswaar een positief saldo 
op, maar blijkbaar niet genoeg om al zijn 
schulden af te lossen. In Vianen probeerde 
hij nog aan geld te komen door drinkgrage 
klanten voor het schepengerecht te 
dagvaarden wegens niet betaalde 
verteringen13. Het was toen echter al te 
laat. Op 25 maart 1734 doet hij 
noodgedwongen enige stukken land over 
aan François de Wildemans14 en zes 
dagen later legt de door Weyerman gehate 
burgemeester Alexander Ie Roux beslag 
op de opbrengst van de openbare veiling 
van de roerende en andere goederen van 
de ongelukkige herbergier15. Zou 
Weyerman toen al een hekel hebben 
gekregen aan Le Roux, die zijn vriend op 
deze wijze de das omdeed? 

Hoe dan ook, met de koffiehuishouder 
ging het steeds verder bergafwaarts. Op 
29 juni 1734 zien wij zijn echtgenote hun 
grote huis aan de Voorstraat bij notariële 
akte verkopen aan Hendrik Clermont te 
Amsterdam16. In de koop waren niet alleen 
de in het pand aanwezige haardplaten, 
kleerstokken, banken en dergelijke 
begrepen, maar ook een groote tinnekast 
staande in het coffijhuijs alhier. Daarmee 
was de kastelein zijn instrumentarium en 
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onze schrijvende koffiehuisbezoeker 
waarschijnlijk zijn drinkbeker kwijtgeraakt. 
Hoe het verder met de onfortuinlijke 
horecaexploitant is afgelopen, is mij niet 
bekend. Hij komt na 1734 niet meer in de 
Viaanse bronnen voor, zodat wij moeten 
aanemen, dat hij berooid uit de vrijstad zal 
zijn weggetrokken17. Zijn plaats achter de 
tapkast werd ingenomen door Comelis 
Hoogenboom, die qua verleden weinig 
onderdeed voor zijn illustere voorganger. 
Ook deze kastelein kwam uit Amsterdam, 
en ook hij was een vaste klant van de 
Desolate Boedelkamer aldaar18. Hij had 
uiteindelijk Amsterdam moeten 
ontvluchten wegens een door hem 
gepleegde doodslag en kreeg in 1728 
vrijgeleide te Vianen19. 

Het is thans hoog tijd om nader te gaan 
kennismaken met de kleurrijke figuren, die 
Weyerman In het Viaanse koffiehuis 
aantrof. 
Na middag kwamen de Heeren 
Bankrotiers afzakken na onze Kasteleny, 
om de zorgen en de slapelooze nachten 
hunner bedrogene schuldeischers af te 
spoelen in verkoelende inlandsche Mol, en 
in verheffende gezwavelde Fransche 
Wynen. 
De eerste bezoeker wordt als volgt 
geïntroduceerd: 
Een klein stokoud bouwvallig 
Franschmanneke, wiens hoofd op zyn 
gepunte schouders stont, by gebrek van 
een hals, kwam aanwaggelen op een paar 
mismaakte vierkante hoeven. 
Dat klein wanschapen gedrogt, vertelde 
de kastelein, is een gebankroteert Fransch 
pisdiefje oud injaaren naby de 
tachtentich, en bejaart in ondeugden, ver 
boven de duizent. Ik laat de verdere 
ongezouten kwalifikaties omtrent deze 
ongelukkige 65 plusser maar achterwege. 
Even verderop komen wij te weten, dat het 
hier gaat om een zekere sinjeur Philibert. 
Deze is vrij eenvoudig te identificeren als 
Bartholomeus Philibert. Hij komt sedert 
1717 regelmatig voor in de Viaanse 

notariële archieven, voornamelijk om 
akten van procuratie te laten passeren, 
waarbij hij elders woonachtige 
zakenrelaties machtigde zijn belangen 
waar te nemen20. Overigens een zeer 
algemeen verschijnsel onder de naar de 
vrijstad gevluchte bankroetiers, die om 
begrijpelijke redenen hun schuilplaats niet 
konden verlaten. 

Waarschijnlijk was Bartholomeus Philibert 
kort tevoren in Vianen aangekomen, want 
op 12 maart 1716 zien wij hem nog bij de 
Amsterdamse notaris Dirk van der Groe 
een obligatie opmaken, waarin hij 
loterijbriefjes als onderpand verstrekte 
voor een geldlening21. De exacte reden 
van zijn overkomst naar de vrijstad is mij 
niet bekend, maar zal wel in zakelijk 
misfortuin moeten worden gezocht. 
Waarom Bartholomeus Philibert nu juist 
Vianen uitzocht om er zijn toevlucht te 
zoeken, valt eenvoudiger te achterhalen. 

Hij was immers een broer van Jean 
Philibert, die op zijn beurt weer een zwager 
was van de Viaanse drossaard in die 
dagen, de om zijn dubieuze financiële 
praktijken beruchte Jean Henry 
Huguetan22. Laatstgenoemde besliste in 
eerste aanleg over de toekenning van 
vrijgeleiden aan asylzoekende personen, 
in wier kommervolle omstandigheden hij 
zich als grootste bankroetier van allemaal 
zeer goed kon verplaatsen23! De 
gebroeders Barthelomeus en Jean 
Philibert waren overigens ook op zakelijk 
gebied nauw gelieerd met Jean Henry 
Huguetan en diens broers Marc en Pierre. 
De gebroeders Huguetan behoorden rond 
1700 tot de belangrijkste boekdrukkers en 
boekverkopers van Europa en hun bedrijf 
kan met een moderne term als een 
multinationale onderneming worden 
gekenschetst. Ook Jean Philibert en zijn 
nakomelingen waren boekverkopers, o.a. 
te Kopenhagen. Weyerman wist dus wel 
wie hij uitzocht om de spot mee te drijven! 
Evenals vele andere te Vianen verblijvende 
vluchtelingen - in de dubbele betekenis 
van het woord - trad ook Bartholomeus 
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Jean Henry Huguetan (1664-1749), drost van 
Vianen 1710-1725. 
Anoniem. Foto Iconografisch Bureau Den Haag. 

Philibert tot de in 1725 opgerichte Waalse 
gemeente toe. In het lidmatenregister 
staat tevens zijn overlijden aangetekend, 
evenwel zonder nadere tijd- of 
plaatsaanduiding24. In 1732 kocht hij een 
militaire inkwartiering in zijn woning af25. 
Blijkbaar huurde hij dit huis, want als 
eigenaar komt hij niet in de registers voor, 
zodat niet kan worden nagegaan waar hij 
in Vianen woonde. 

Dit mismaakte Franse spook werd 
vergezeld door Een tweede dorre 
uitgemergelde Franschmans, wiens tronie 
meerder geleek na het Sodiaksteken van 
den Ram, als na dat van de Maagd. 
Volgens de kastelein betrof het hier 
insgelyks een gefaileerde Fransche 
Bankrotier, genaamt Fontaine Wicart, die 
de rol speelde van Wynkooper by dag, en 
van Koppelaar by nacht, waar door hy 
dagelyks op den ontfangst zit van 
Kontanten of van stokslagen. Voor de rest 
is hy een goed slag van een kaerel, die 

Beelzebub zou beschaamen ontrent het 
vervalschen van Wynen, en den 's 
Gravenhaagschen Meerman de loef 
afsteken, ontrent het uitventen vansnollen. 

De hier geportretteerde persoon is Noe of 
Noach de la Fontaine Wicart. De oudste 
vermelding van dit schrale scherminkel 
trof ik aan in het Amsterdamse 
gemeentearchief. Volgens het 
lidmatenboek van de Waalse kerk aldaar 
reisde hij in augustus 1703 met attestatie 
naar Londen26. Vandaar schreef hij op 13 
maart 1711 een brief aan zijn broers Philip 
en Isaacq en zijn zusters Anne en 
Marijenne de la Fontaine Wicart, waarin hij 
verklaarde ten volle voldaan te zijn van zijn 
erfdeel in de nalatenschap van zijn 
ouders27. 

In Vianen liet Noach de la Fontaine Wicart 
zich bij de Waalse kerk inschrijven. 
Getuige het lidmatenregister overleed hij 
na zijn vertrek uit Vianen, maar waar en 
wanneer wordt niet medegedeeld28. 
Vermeldenswaard is nog, dat hij op 17 
januari 1735 ten stadhuize de eed aflegde 
als wijnkoper29. In tegenstelling tot zijn 
collegawijnkopers moest hij echter 
speciaal beloven de ordonnanties op de 
imposten na te leven en voortaan geen 
gelag meer te zetten, dat wil zeggen niet 
zelf voor kastelein te spelen. Er schuilt dus 
wel enige waarheid in Weyerman's 
beweringen over de onbetrouwbaarheid 
van deze Fransman. 

Na dit Franse tweetal komen wij bij een 
ander gespan bankroetiers, de 
gebroeders Jakob en Moses Pereira. De 
ervaren hanteerder van de drielingfles 
achter de tapkast had over hen het 
volgende mede te delen. 
Die Heeren zyn broeders, Portugeesche 
Jooden by geboorte, en ligtemissen by 
beroep, die zich wel nadrukkelyk hebben 
neegezet in Vianen, om daar de jonge 
dochters, (by geval ook wel de getrouwde 
vrouwen en weduwen) te onderwyzen in 
de Israelitische Starrekykery. 
Voorts krijgen wij nog te horen, dat Jakob, 
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de oudste van het stel, goed raad wist met 
de drank, terwijl Moses in een 
liefdesaffaire twintig duizend gulden had 
verspeeld. Er woonden trouwens nog 
meer leden van deze interessante familie 
te Vianen. Laten wij nogmaals Weyerman 
aan het woord: 
van geen slimmer alloy zyn ook hare 
buigzame susters, een gespan Dames, 
welke noch dagelyks haar Liefdezemelen 
duurder weten uit te venten, als veele 
maagden haar ongezifte tarwebloem. 

De hier bedoelde vrouwen zijn Sara, die 
ten tijde van Weyerman's speelreis naar 
Vianen in 1730 reeds weduwe was van 
Josua d'Abraham Salvador, en haar zuster 
Lea, echtgenote van Jacob Antunes. 
Tenslotte dienen nog de moeder van het 
viertal, Sara Pereira-Abas, weduwe van 
Juda Pereira, alsmede hun grootvader, 
Jacob Pereira, te worden genoemd. 
Laatstgenoemde had in zijn testament van 
24 augustus 1703 bepaald, dat het 
vruchtgebruik van het erfdeel van zijn 
vooroverleden zoon Juda moest worden 
aangewend voor het onderhoud van diens 
huis en de opvoeding van de nog 
minderjarige kleinzonen Jacob en Moses. 
Met de uitkering van deze gelden, jaarlijks 
ongeveer 3200 gulden (!), waren de 
parnassijns van de portugees-israelitische 
gemeente te Amsterdam belast. Nadat de 
oude Jacob was overleden, spraken de 
dochters met hun moeder af om deze 
uiterste wilsbeschikking na te komen. Tot 
1723 ging alles goed, maar toen kregen 
Jacob en Moses brieven van venia aetatis 
(handlichting) van de Staten van Holland, 
waardoor zij in het vervolg zelf 
rechtshandelingen mochten verrichten, 
ondanks hun minderjarigheid. De 
parnassijns zagen hierin aanleiding om de 
betalingen stop te zetten. De moeder van 
de twee jongens was het daar niet mee 
eens en ging procederen voor het Hof van 
Holland. Bij vonnis van 29 juli 1729 werd 
bepaald, dat de uitkeringen moesten 
worden voortgezet tot het moment dat 
Jacob en Moses waren getrouwd. 

Aangezien moeder en zoons door deze 
rechterlijke uitleg van het testament van 
de nodige inkomsten verzekerd waren, 
behoeft het geen verwondering te 
wekken, dat Weyerman de gebroeders 
Pereira als vrijgezel in Vianen aantrof!30. 
Na hun aankomst te Vianen omstreeks 
1724 vestigden de Pereira's zich in de 
herberg het Zwijnshoofd buiten de 
zuidelijke landpoort van de stad. Daar 
leefden zij op grote voet, blijkens de 
schuldbekentenissen, die Jacob en 
Moses in 1724 en 1725 tekenden ten 
behoeve van de kastelein, Hermanus van 
Wijk31. De rekeningen betroffen genoten 
verteringen, logement, stalling en voer 
voor de eigen paarden, alsmede verhuur 
en gebruik van paarden en koetsen van de 
herbergier voor de familie en de 
bedienden. Onbemiddeld waren zij dus 
zeker niet, maar slecht van betalen wel. 
Dat ondervonden ook Samson Beeren 
diens vrouw Ragel Isaak, die hen na 
enkele jaren verblijf in bovengenoemde 
herberg opnamen in hun pension31. 

Over Moses Pereira nog het volgende. 
Volgens Weyerman zou deze in een 
liefdesaffaire twintig duizend gulden 
lichter zijn gemaakt door zijn beminde. 
Naar alle waarschijnlijk betrof het hier 
echter niet Moses, maar diens oom, 
Salomon Pereira33. De ongelukkige 
Salomon werd in Den-Haag verliefd op de 
mooie Sophia van Noordwijk, dochtervan 
IJsbrand van Noordwijk en Sophia van der 
Maa. Haar vader was toen het voorval zich 
afspeelde - in 1700 - reeds overleden. 
Moeder en dochter zagen hun kans 
schoon de tot over zijn oren verliefde jood 
uit te kleden, financieel dan wel te 
verstaan. Het procesdossier over deze 
zaak in het archief van het Hof van Holland 
zou volgens de inventaris talrijke brieven 
en verzen van Salomon Pereira, alsmede 
een portret en een haarlok van zijn geliefde 
Sophia moeten bevatten, maar deze heb 
ik helaas niet aangetroffen. Wel bevindt 
zich in het dossier een verhoor van 
Salomon's broer Juda Pereira, die 
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verklaarde met Gerard Meerman, raad en 
vroedschap van Leiden, over de omgang 
van zijn broer met de fatale vrouw te 
hebben gesproken. Is dit misschien de 
's-Gravenhaagse Meerman, die zich 
volgens Weyerman bezighield met het 
uitventen van snollen34? 

Een ander lid van het illustere gezelschap 
bankroetiers, dat zijn verteringen in het 
koffiehuis gebruikte, was den ouden 
Smous Andries Levi, een knaap die na ses 
jaaren op 't stok te hebben gezeten in 
onderscheide Britsche Kerkers dien dans 
gelukkiglyk was ontsnapt, en zig nu 
benaarstigde om eerstdaags vry vuur en 
licht te verkrygen in een Bataafsche 
gevangenis. 
Deze Andries Levy kwam op 19 maart 
1728 in de vergadering van de Staten van 
Holland ter sprake35. Er werd een brief 
behandeld van het Hof van Holland, voor 
welk college op dat moment het proces 
liep tegen zijn zoon Abraham, die ervan 
werd beschuldigd de Amsterdamse 
goudsmid Thomas Browne tot valsheid in 
geschrifte te hebben aangezet36. Browne 
zou voor burgemeesters van Amsterdam 
hebben moeten zweren, dat hij voor twee 
of drie duizend gulden crediteur was van 
Abraham's vader, Andries Levy, zodat 
deze volgens het toenmalige recht uit de 
Londense gevangenis zou kunnen worden 
ontslagen, waarin hij wegens faillissement 
was vastgezet. Tijdens de verhoren 
verklaarde Abraham, dat zijn vader zich 
het laatst in Vianen had bevonden. Waar 
hij nu verbleef, was hem niet bekend. Het 
Hof van Holland deelde de Staten in zijn 
brief mee, dat namens Eduard Fenwiche, 
koopman te Londen, en anderen, was 
verzocht om Andries Levy, die weer in 
Holland was teruggekeerd, in arrest te 
nemen. Hij had namelijk niet alleen een 
exorbitant en schandaleus banqueroet 
begaan en de uit Londen meegenomen 
grote hoeveelheid juwelen en goederen 
verborgen, maar zich ook schuldig 
gemaakt aan andere zeer ernstige 

delicten. Er werd aan toegevoegd, dat de 
beschuldigde zich te Vianen ophield, waar 
hij zou trachten vrijgeleidete krijgen. De 
openbare aanklager meende echter, 
gezien de gevoeligheden met betrekking 
tot de aparte Viaanse rechtsmacht 
waarover zich nog recent problemen 
hadden voorgedaan, dat het raadzamer 
was zich eerst tot de Staten te wenden. 
Deze besloten de zaak door een 
commissie te laten bestuderen en 
intussen de Viaanse drossaard te gelasten 
Andries Levy te arresteren. Op 7 april 1728 
kwam de zaak opnieuw aan de orde, naar 
aanleiding van het antwoord, dat 
drossaard Schimmelpenning de vorige 
dag had geschreven37. Daarin deelde hij 
mee, dat de gebankroeteerde joodse 
koopman sedert zes weken uit Vianen was 
verdwenen naar Kuilenburg, waar hij 
vrijgeleide had gekregen. De drossaard 
was derhalve niet meer bij machte om de 
gevraagde arrestatie uit te voeren. Maar 
als wij Weyerman mogen geloven - en 

Jacob Campo Weyerman (1677-1747), 
schilder, schrijver, journalist en satiricus. 
Gravure door Jacob Houbraken naar Cornells 
Troost, 1729. Foto Iconografisch Bureau Den 
Haag. 
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waarom niet - bevond Andries Levy zich in 
1730 weer in Vianen en zou hij dus 
gemakkelijk in de kraag zijn te vatten. 
Blijkbaar had de joodse koopman het met 
de drossaard en de Hollandse staten op 
een akkoordje weten te gooien. 

Op de drossaard, Everhard François 
Schimmelpenning, heer van Meerkerk, wil 
ik nog even terugkomen, omdat hij naar 
mijn mening degene is, die in de volgende 
beeldspraak is bedoeld. Een verlopen 
monnik, die in het koffiehuis aan een 
speeltafeltje zat te luisteren naar de sterke 
verhalen van een muzikant, werd 
onaangenaam verrast door de 
binnenkomst van een Utrechtse wijnkoper 
verzelt byzyn leelijk wyf, die de 
vagebonderende geestelijke om betaling 
vroeg van anderhalf aam Gravesche wijn, 
welke hij hem had geleverd. De monnik, 
die natuurlijk niet voor niets in Vianen 
verbleef, gaf hem tot antwoord: 
Zyt gy bevoegt alhier ter stee Heeren te 
komen maanen, die na het Wynhuis 
scharrelen, zonder eere, krediet, of 
Kontanten? Durit gy ons geheel 
Kunstgenootschap, dat niet minder 
betaamt is door een onwederspraakelyke 
wanbetaaling, als Jonker Spilpenning is 
berucht wegens het versnipperen zyner 
haaflyke Adelyke goederen. 
De Utrechtse wijnkoper, noch de nalatige 
monnik heb ikthuis kunnen brengen, maar 
achter jonker Spilpenning gaat m.i. 
drossaard Schimmelpenning schuil. Op 
het eerste gezicht lijkt het wat vreemd, dat 
Weyerman deze ambtsdrager aan wie hij 
in 1734 nog zijn werk Eenige scherpe 
aanmerkingen over de Historie des 
Pausdoms had opgedragen, ongetwijfeld 
om diens bescherming in Vianen te 
kunnen genieten38, thans met de 
bovenstaande woordspeling durft te 
belasteren. Waarom hij dit doet, weet ik 
niet, maar opvallend is wel dat het, in schril 
contrast met zijn andere onthullingen in dit 
schimpschrift, op een min of meer 
bedekte wijze gebeurt en op een tijdstip 
waarop Schimmelpenning geen 

drossaard van Vianen meer was39. 

Tot zover onze nadere kennismaking met 
de Viaanse bankroetiers. Ik heb niet alle 
door Weyerman geconterfeyte personen 
in de archieven kunnen opsporen. Wie 
mevrouw Kok was die den naam van 
Mevrouw heeft verkracht, wie achter het 
Engelsch gebankroteert Koopmanneke in 
lakens moet worden gezocht, die bij 
mevrouw Salvador een handvol 
doodzonden ging scheppen, noch de 
identiteit van de geneesheer die in de hoek 
van het vertrek zat, heb ik kunnen 
achterhalen. Mevrouw Salvador is 
waarschijnlijk de bovengenoemde Sara 
Pereira, de buigzame weduwe van Josua 
d'Abraham Salvador. De andere raadsels 
moeten echter nog op een oplossing 
wachten. 

A.C.N. Koenhein 

NOTEN 

1. A.J. Hanou, ' Vyanens alverdriet": Jacob 
Campo Weyerman (1677-1747)', In het 
Land van Brederode, 8 (1983) 1-15. 

2. Verdeediging van Jakob Campo 
Weyerman tegens Alexander Le Roux. (Tot 
Utrecht Gedrukt; By Pieter Muntendam, 
z.j.). De Voorreden van de schrijver 
vermeldt als datum 1 sept. 1737, zodat de 
verschijning in het najaar van 1737 zal 
hebben plaatsgevonden. Exemplaren van 
dit pamflet bevinden zich in de Koninklijke 
Bibliotheek, hss., pamflet 17070, en in het 
procesdossier over JCW in Den Haag, 
Algemeen Rijksarchief (ARA), Hof van 
Holland, Criminele papieren, 5443, no. 7. 

3. Den Voorlooper van de Kronyk der 
Bankrotiers. Vervattende derzelver 
ongehoorde Krygslisten, Treureindende 
Blyspelien, bestudeerde Schelmeryen, 
linksche behandelingen, en eerlooze 
Praktyken door Jakob Campo Weyerman 
Te Rotterdam, By Dirk Hartigsvelt, 
Boekverkooper in de Westewagestraat, 
1738). Dit uiterst zeldzame werkje bevindt 
zich in het procesdossier over JWC, 
genoemd in de vorige noot. Voor zover niet 
anders vermeld, zijn de citaten in deze 
bijdrage aan deze publikatie ontleend. 

4. In een notariële akte van 9 dec. 1724 is er al 
sprake van het Coffyhuijs van Adrianus 
Maggorij(ARA, Not. arch. Vianen, 7826). Dit 
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pand was in 1731 nog eigendom van diens 
weduwe. Voor de verpondingen (soort 
onroerend goed belasting) werd in dat jaar 
de huurwaarde getaxeerd op 110 gulden, 
ver boven het Viaans gemiddelde van 48 
gulden (ARA, Arch. Financie van Holland, 
509, no. 6). Blijkens transportakte van 3 mei 
1749 lag het perceel op de hoek van de 
Kortendijk noordzijde en Voorstraat 
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arch. Vianen, 22). Maar was dit nu ook de 
uitspanning, waar Kornelis van Vleuten 
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koffiehuismeester en gaarkeukenist 
speelde? Dankzij een ruzie tussen de 
kastelein en Blasius Pauw, kanunnik van 
het kapittel van St. Marie te Utrecht, over 
het gebruik van een pomp op de 
binnenplaats van het Koffiehuis, hebben wij 
hierover thans zekerheid. In de 
zogenaamde inspectie oculair 
(gerechtelijke plaatsopneming) betreffende 
deze zaak is te lezen, dat Van Vleuten 
huurder was van de weduwe Maggory. 
Overigens werd de kastelein op 23 apr. 

1731 in het ongelijk gesteld en mocht hij op 
straffe van een dwangsom de kanunnik niet 
meer verhinderen gebruik te maken van de 
als gemeenschappelijk aangemerkte pomp 
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geld (ARA, Not. arch. Vianen, 7830). 
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13. Bijvoorbeeld de vingerhoedfabrikant Pieter 
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14. ARA, Recht. arch. Vianen, 20. 
15. GA Vianen, 59 (register van beslagleggin

gen). 
16. ARA, Not. arch. Vianen, 7853. Deze 

Hendrik Clermont is later schepen te 
Vianen. De eigendomsoverdracht van dit 
pand vond plaats op 3 juli 1734 (ARA, 
Recht. arch. Vianen, 20). 

17. Hij leende nog op 3 juli 1734 met zijn vrouw 
500 gulden van de Amsterdammer 
Adrianus van der Schoor, die hout had 

geleverd. Het overgebleven huis van de 
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juni 1727). 
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Hogenboom en Johanna Otten, 
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doodslag (ARA, Arch. Staten van Holland, 
3389). Een door Hogenboom gepleegde 
doodslag uit 1728 is mij niet bekend; wel uit 
1715 (GAA, Recht, arch., 640F, 
schouwboeken en registers van doden en 
gekwetsten, 1715-1727, akte no. 17). 

20. De oudste vermelding betreft een akte van 
procuratie van 5 juni 1717 (ARA, Not. arch. 
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Vrijhoeven (La Haye, 1918). De akte van 
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hem het Hof maken, en eer en Hommage 
doen, om zijn protectie te erlangen, is het 
niet wel geavanceert en opgeklommen, 
vooreen Boekverkoper? 

24. GA Vianen, 86 (Lidmatenboek van de 
Waalse Kerk). 

25. Idem, 26 (ingekomen stukken 1730-1737). 
26. GAA, Arch. Waalse Kerk, 46e. 
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27. De inhoud van deze brief werd bevestigd 
door Noach de la Fontaine Wicart bij akte 
van 10 nov. 1732 (ARA, Not. arch. Vianen, 
7830). 

28. GA Vianen, 86. 
29. GA Vianen, 26. 
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notariële akte van 14 dec. 1729 (ARA, Not. 
arch. Vianen, 7829). Zie voor het testament 
van grootvader Jacob Pereira van 24 aug. 
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Arch. Hof van Holland, Criminele papieren, 
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Mededelingen van de Stichting JCW, 7 
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39. Hij werd 9 mei 1 737 opgevolgd door 
Herman Smith. 

"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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Tentoonstelling Jan Blanken 

De waterstaatkundig ingenieur Jan 
Blanken (1755-1838) is in Vianen geen 
onbekende. Wie kent niet de Jan 
Blankenweg? Vanaf 1816 woonde deze 
beroemde "import" Vianees op de 
buitenplaats Vijverlust, dat voorheen in het 
bezit was van zijn schoonvader, de 
steenfabrikant A. van Lakerveld. 
Jan Blanken, die zijn carrière begon als 
militair ingenieur, ontwierp en verbeterde 
in die hoedanigheid verdedigingswerken 
langs de kust en de binnenlandse 
waterwegen. Na 1795 wierp hij zich echter 
meer en meer op de zuivere waterstaat-
kunde. Onder koning Lodewijk Napoleon, 
keizer Napoleon — die hem bijzonder 
hoog schatte — en koning Willem I 
bekleedde hij hoge functies op het gebied 
van de waterstaat. Gedurende zijn leven 
heeft hij vele sluizen, kanalen, dokken en 
andere waterbouwkundige werken 
ontworpen en uitgevoerd. Talloze 
publikaties verschenen van zijn hand, vele 
zijn in handschrift bewaard gebleven. 
Opmerkelijk is zijn fixatie op de zuidelijke 
Lekdijk: telkens weer kwam hij met 

plannen om deze in noodgevallen bij 
hoogwater ter hoogte van Culemborg te 
doen doorsteken, ten einde de druk op de 
kwetsbare noordelijke dijk bij Schalkwijk 
te verminderen. 
Het jaar 1987 is door een aantal musea 
aangegrepen om het optreden van de 
patriotten tweehonderd jaar geleden te 
herdenken. Weliswaar werd in 1787 
hieraan hardhandig een eind gemaakt met 
behulp van Pruissische troepen, maar na 
de Bataafse Omwenteling van 1795 
keerden zij triomfantelijk in het kielzog van 
de Franse invasiemacht terug om hun 
ideeën in het landsbestuur tot gelding te 
brengen. De timmermanszoon Jan 
Blanken, hoewel niet direct een patriot te 
noemen, was toch een kind van zijn tijd, 
die dankzij de democratiseringsgolf een 
grootse carrière kon opbouwen. Op het 
terrein van de waterbouwkunde geldt hij 
ais een der grootste vernieuwers, die 
moeiteloos aansluiting vond bij de 
overgang naar de eenheidsstaat met zijn 
gecentraliseerd en technocratisch beheer 

De "stoffelijke" resten van het grafmonument van Jan Blanken op de algemene begraafplaats te Vianen 
in 1976. Foto:A.C.N. Koenhein. 
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van de waterstaat. In het Amsterdamse 
Rijksmuseum is een aparte tentoonstelling 
gewijd aan deze bijzondere man, die 
hoewel hij meer en route was dan dat hij in 
huiselijke kring verkeerde, in Vianen is 
gestorven en begraven. In dit verband rijst 
de vraag waarom het grafmonument van 
Jan Blanken op het kerkhof er zo 
beschamend bijstaat, een vraag die ook al 
in NRC-Handelsblad is opgeworpen in de 
bespreking van de tentoonstelling. Ligt 
hier niet een taak voor het gemeentebe
stuur? 

Op deze tentoonstelling onder de titel De 
Physique Existentie dezes Lands wordt 
aandacht besteed aan zijn leven, aan zijn 
plannen en uitgevoerde werken en aan zijn 
geschriften. Modellen van door hem 
ontworpen werken, zoals een waaiersluis, 
verlevendigen het geheel en geven een 
goed beeld van zijn technisch vernuft. 
Vermeldenswaard is het tentoonstellings
affiche met op de achterzijde een 
fietsroutebeschrijving, die langs de 
belangrijkste werken van Jan Blanken 
voert in het Hollands-Gelderse 
rivierengebied inclusief de Vijfheerenlan-
den. De op 14 februari geopende 
tentoonstelling zal tot 3 mei duren. 
Voorafgaand aan de jaarvergadering op 2 
mei a.s. is een excursie naar deze 
tentoonstelling georganiseerd. 

Een poort te veel! 

In de afgelopen tijd is bekendheid 
gegeven aan gemeentelijke plannen om 
de historische binnenstad van Vianen te 
verfraaien met een in het oog springend 
bouwwerk. Als deze plannen doorgang 
vinden (en daar ziet het op dit moment 
naar uit) dan zal aan de oostzijde van de 
binnenstad een soort poortgebouw 
verrijzen op de plaats waar 15 jaar geleden 
al een forse aanslag is gepleegd op de 
middeleeuwse stadsplattegrond. Wij 
doelen op de begin jaren 7 0 aangelegde 
kloosterbrug, waarmee monumentenzorg 

met weinig enthousiasme heeft ingestemd 
op conditie dat zij zo sober mogelijk zou 
worden uitgevoerd. Nu gaat deze brug 
worden bekroond met een bouwwerk, dat 
er uitziet als een "poort", maar volgens de 
plannenmakers absoluut niet als zodanig 
mag worden opgevat. Om de verwarring 
nog groter te maken, is desondanks in de 
discussies voortdurend sprake van een 
"poortgebouw". 

Over het gebouw zelf, naar het ontwerp 
van de Viaanse architect Otto ter Stege, 
willen wij het hier niet hebben. De 
tekeningen en de maquette ogen 
bijzonder fraai. Het is ook duidelijk dat de 
architect bewust geen historiserend 
gebouw heeft willen ontwerpen, maar een 
eigentijdse vormgeving heeft nagestreefd 
met toepassing van moderne materialen. 
Maar de stedebouwkundige opvatting, die 
uit dit plan blijkt, spreekt ons absoluut niet 
aan. Erger nog, zij doet ons het ergste 
vrezen voor de toekomst van de 
binnenstad. Tijdens de presentatie van het 
plan ten stadhuize werd de aanwezigen 
voorgehouden, dat aansluiting was 
gezocht bij bestaande stedebouwkundige 
gegevens, zoals de nog aanwezige 
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stadsgracht en de fundamenten van de 
stadsmuur, ondertussen vervangen door 
een éénsteens tuinmuurtje. Nog afgezien 
van de vrijblijvendheid van dit soort 
opmerkingen weegt voor ons zwaarder 
dat men kennelijk niet heeft beseft dat de 
constructie van een "poort"gebouw ter 
plaatse een zekere tegenstrijdigheid 
inhoudt. Een "poorf 'gebouw is immers 
een verwijzing naar vroegere tijden, toen 
ommuurde steden — en dat waren de 
meeste — 's avonds letterlijk "op slot" 
werden gedaan om pas de volgende 
ochtend te worden geopend. Een 
stadspoort was dus het produkt van een 
nuchtere, functionele stedebouwkunde. 
Pas iater, toen vele poorten en 
stadswallen ten offer waren gevallen aan 
stadsuitleg, kreeg de "historische" 
karakteristiek van de overgebleven 
stadspoorten een eigen, toegevoegde 
waarde. Nu doet zich het feit voor, dat men 
uitgerekend op de plaats, waar men de 
binnenstad heeft opengebroken ten 
behoeve van het verkeer (een 
stedebouwkundige ingreep die helaas 
nog veelvuldig wordt toegepast), een 
bouwwerk wil optrekken, dat een 

verwijzing is naar de vroegere afsluiting 
van de stad. 
Zover de "poort"gedachte, die dus niet 
meer dan een gril blijkt. Een ander aspekt, 
dat naar ons oordeel wordt onderschat, is 
de vraag welke de visuele effekten zullen 
zijn op het stadsbeeld dat nu zo sterk 
wordt bepaald door de hervormde kerk. 
Deze wordt algemeen beschouwd als een 
bijzonder fraai bouwwerk. 

Wij hopen dat het gemeentebestuur nog 
eens goed overdenkt wat het uitvoeren 
van dit plan teweegbrengt t.a.v. het 
beschermde stadsgezicht van Vianen. 
Naar onze mening kunnen dergelijke 
bouwwerken beter worden ontworpen 
voor de verfraaiing van de buitenwijken, 
die toch al weinig architectonisch schoons 
hebben te bieden. In (beschermde) 
historische binnensteden geven dit soort 
imitaties een element van valsheid, 
onechtheid aan het stadsbeeld. Als alle 
kitsch in openbare ruimtes werkt zij 
deprimerend op de beschouwer. 
Architectonische "Spielereien" met 
poorten in Vianen zijn al eeuwen uit de 
mode en moeten dat maar blijven. 
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